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 خدا نام به

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 :خالصه

 ستوده بهرام تغاري ته دختر ستوده، بهار

 در تحوالتي و اتفاقات آغازگر که رفت خواهد شرکتي به شدن استخدام ايبر 

 .بود خواهد اشزندگي

 .کندمي نرم پنجه و دست اش شرکت ورشکستگي با رستگار آراد داستان، طرفآن و

 .بود خواهيم مسير يک در گرفتنشان قرار شاهد داستان اين در

 جدايي؟ يا يدهد را وصال خواب برايشان زندگي بازي آيا اما و

 

 :مقدمه

 

 بخواب ديرتر را امشب

 هم روي بگذار ديرتر را چشمانت

 دانم،نمي اخترشناسي

 کنم رصد را چشمانت آسمان   خواهممي اما
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 را، ستارگان خواهممي

 را، آسمان

 .کنم انکار

 

 .بود شده بلند ها ماشين بوق صداي

 گير ترافيک داخل که دبو اي دقيقه ده حدود! ديگه کردم گير شما مثل منم خب

 هفت ساعت کردم، اممچي ساعت به نگاهي. شده ديرم خيلي خدا واي بودم، کرده

 .بود

 حس خورد مي صورتم به شديدي باد ولي کشيدم، پايين رو ماشين شيشه کالفگي با

 .داشت زيبايي

 روي رو پام. شده تموم ترافيک اوه اومدم، خودم به عقب هاي ماشين بوق صداي با

 .کردم رانندگي سرعت با و فشردم گاز لپدا

. کردم پارک بزرگ ساختمان يه جلوي رو ماشين رسيدم، باالخره. کردم نگاه آدرس به

 .بياد باال تا زدم رو آسانسور دکمه

 زدن در از پس کردم، زمزمه لب زير رو اسمش و انداختم شرکت ورودي در به نگاهي

 هاي قدم با. باشه منشي زدم مي دسح که بود نشسته ميز پشت خانمي. شدم وارد

 .رفتم سمتش به استوار

 سالم-
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 الغر و ساله شش و بيست تقريبا دختر بود، خوشگل چه جون کرد، بلند رو سرش

 .داد رو سالمم جواب گرم لبخندي با بود

 مياد؟ بر دستم از سالم،کمکي-

 .اومدم استخدام براي من-

 .دارن تشريف جلسه مهندس آقاي شد بد واي-

 !بيا امروز گفتن بهم اومدم ديروز من جانم؟ولي-

 به کنم فکر دکمه يه فشردن با بدم، اطالع بهتون تا بشينيد صندلي يه روي پس آها-

 .شد وصل رئيس

 سرگرم گوشيم با رو خودم بده خبر بهم منشي تا و نشستم صندلي روي کالفگي با

 .کردم قفل رو گوشي منشي صداي با. کردم

 .کنيد پر رو فرم اين لطفا-

 .گرفتم ازش رو فرم و کردم دراز رو دستم

 مشخصات کنم فکر! بود سوال چقدر من خداي واي. انداختم فرم به سرسري نگاه

 عاقلي آدم کدوم آخه بود هشت کردم نگاه ساعت به بنويسم، بايد هم رو آبادم و جد

 ميده؟ تشکيل جلسه صبح وقت اين

 : گفتم و کردم منشي به رو

 نشد؟ تموم جلسه دببخشي-

 نه-
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 رو جلسه رسوندن پايان به قصد مهندس اينکه مثل کردم، فوت کالفگي با رو نفسم

 .کنم مشغول گوشيم با رو خودم جلسه اتمام تا دادم ترجيح پس ندارن،

 يه ديدم که نه يا شده تموم جلسه بپرسم که کردم بلند رو سرم دقيقه چند از بعد

 .ايستاده يمنش کنار ساله سي حدودا پسر

 :گفت صالبت پر صدايي منشي،با به کرد رو و گرفت من از رو آلودش اخم نگاه

 .کارم دفتر تو بفرستينش لطفا اومده استخدامي براي کسي اگه شفيعي خانم-

 .رئيس آقاي چشم-

 اول بود مرگت چه حاال اخمي، چه خام،خام جيگرتو جون اي! رئيسي جانم،تو

 !بودي؟ کرده اخم صبحي

 .اومدم خودم به منشي صداي با

 .هستند شما منتظر رئيس آقاي-

 رو در"بفرماييد"شنيدن با و زدم در به اي تقه استرس با. رفتم مديريت اتاق طرف به

 .کردم باز

 خودم به مهندس صداي شنيدن با. بود شده دکوراسيون به توجه از مانع استرسم

 .اومدم

 بشينيد؟ خوايد نمي-

 .نشستم صندلي ترين نزديک روي

 ؟ فرمتون-
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 چکار؟ خوايد مي-

 .کرد نگام تعجب با

 خوام مي رو استخدام فرم دستتونه، که فرمي-

 بفرماييد...چيزه...بگير...آها-

 شده؟ چم من خدايا انداختم، پايين رو سرم و گذاشتم ميز روي رو فرم

 .پريدم جام از متر سه مهندس سرفه صداي با

 .ستوده خانم خب-

 .شدم هاش حرف ادامه منتظر و کشيدم جلو يکم رو روسريم. فتمگر  باال رو سرم

 !کمه خيلي شما رشته براي کار روزا اين راستش-

 .موند نصفه مهندس حرف جوان پسري شدن پديدار و در شدن باز با

 .کن عجله فقط بيا لحظه يه آراد-

 :گفت اخم با بود خورده جا پسر اون ناگهاني ورود از که مهندس

 ! بزن در اول ؟ آرمان ضعشهو چه اين-

 :گفت عجله با پسر

 ! شون سهم واسه اومدن! ميدن باد به رو دودمانت االن رو ها حرف اين کن ول -

 :گفت و شد بلند جاش از عجله با. زد بيرون کاسه از مهندس هاي چشم

 .باشيد ما تماس منتظر و بديد منشي تحويل رو فرم -
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 .شانس اين به لعنت وضعشه؟ چه اين

 :گفت و زد لبخندي ديد رو من که منشي. رفتم بيرون و برداشتم رو فرم ناراحتي با

 کردن؟ موافقت-

 باشن؟ کرده موافقت که ميده نشون من قيافه-

 .شد محو لبخندش حرفم اين با

 نکردن؟ موافقت يعني-

 فهميده رو شرايطم من االن مهندس حرف وسط بود نپريده آقا اون اگه دونم مي چه-

 .بودم

 .نکن ناراحت خودتو زياد عزيزم خب-

 .باشم تون تماس منتظر و شما به بدم رو فرم اين که گفتن مهندس-

 زدم رو دکمه و رفتم آسانسور سمت به بمونم، منشي خداحافظي منتظر اينکه بدون

 .بياد باال تا

 .آيينه توي تصويرم به زدم زل و شدم آسانسور وارد

 تهران، دانشگاه از معماري مدرک داراي و سن سال رچها و بيست با ستوده، بهار من

 .بگردم کار دنبال بايد در به در االن

 .زدم رو استارت و شدم ماشينم سوار

 .کردم وصل رو تماس آورد، بيرون افکارم از رو من گوشيم صداي

 ساناز جانم-
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 خانم بهار بر سالم-

 عزيزم؟خوبي؟ چطوري سالم-

 کردي؟ کارچ ببينم بگو کن ول رو ها اين-

 .نپرس ساناز واي-

 شد؟ چي مگه چرا؟-

 .بگيرن تماس باهام قراره هيچي-

 .مهندس خانم ميشي شاغل زودي به انشاهللا پس خب-

 .دنبالت ميام شو بزنم،حاضر حرف تونم نمي فرمونم پشت من ساناز-

 !نيست خوب زياد مامانم حال بيام تونم نمي عزيزم نه-

 فعال پس باشه-

 خونه سوي به بيشتري سرعت با و فشردم گاز پدال روي رو پام کردم، قطع رو تماس

 . کردم حرکت

 مهران و بابا و مامان سواالت بار زير از چجوري که فکر اين با رو خونه تا شرکت مسير

 .رسيدم خونه به باالخره. کردم سپري برم در

 برم خواستم و ردمک سالم آروم صدايي با. کردم باز رو در و انداختم در داخل رو کليد

 :زد صدام بابام که اتاقم

 کردي؟ چکار دخترم بهار-

 :دادم جواب حالي بي با
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 .اتاقم ميرم من خستم خيلي بابا هيچي-

 .رفتم باال ها پله از و ندادم بهشون رو زدن حرف فرصت ديگه و

 .اومد باال ها پله از زد مي حرف خودش با آروم که حالي در مامان

 : گفت و کرد باز رو اتاق در مامانم

 ؟ پکري انقدر چرا ؟ بهار شد چي-

 :گفتم بودم راحت لباس دست يه دنبال لباسام کشوي توي که طور همين

 .بگيرن تماس باهام قراره-

 :گفت و زد مهربوني لبخند مامان

 .عزيزم گيرن مي تماس انشاهللا-

 هيچي صبحم مادر بخور صبحانه بيا. هست وقت ساعت سه دو ناهار تا حاال

 .نخورديا

 .بخوابم خوام مي مامان ندارم اشتها-

 تا بودم بيدار صبح پنج از. کشيدم باال گلوم تا رو پتو و کردم پرت تخت روي رو خودم

 .رفتم خواب به بستم چشمامو که همين حاال؛

*** 

 .رفتم پايين و کردم عوض رو هام لباس کردم نگاه ساعت به

 .ستمنش مهران کنار و گفتم بخيري عصر

 :گفت پذيرايي سالن به ورودم محض به بابا
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 ...شد؟چک چي دخترم

 شد زدنش حرف از مانع گوشيش صداي

 بله؟-

 برگشتي؟ کي اردوغان-

 خوبه،خوبه-

 .رسونن مي سالم خوبن اونام-

 .باشه،باشه،فعال-

 : پرسيد اومد مي مون طرف به که طور همون مامانم کرد، قطع رو تماس

 بود؟ کي-

 اردوغان-

 برگشته؟ اه-

 .کردن دعوتمون شبم فردا براي آره-

 .کرديم مي دعوت بايد ما ولي خوب چه-

 :گفتم و کردم رو بابا سمت

 کيه؟ ديگه اردوغان-

 کردي؟ چيکار نگفتي. ترکيه رفتن پيش سال چند عزيزم، دوستم-

 .باهام بگيرن تماس قراره هيچي-
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 اردوغان خونه ميريم همه شب خوبه،فردا-

 : گفتم گرفته اي قيافه با ندارم، رو مهموني حوصله من نه واي

 نيام؟ من ميشه-

 .باشي بايد کردن مون دعوت ها سال از بعد زشته جان بابا نه-

 ...من بابا ولي-

 .بياي بايد بهار نداريم اگر و اما و ولي-

 .مهموني به برسه چه ندارم خودمم حوصله االن من بابا اه

 .باال رفتم بابا و مامان هاي حرف به توجه بي

 هاي آهنگ ليست از. کشيدم دراز تختم روي و خوردم مسکن يه داشتم بدي درد سر

 .بستم چشمامو. کردم پلي و انتخاب هارو آهنگ از يکي عالقم مورد

 : اومدم بيرون افکارم از مامانم صداي با

 مادر شام بيا بهار-

 مامان اومدم-

 .تمبس اسبي دم رو موهام و کردم قطع رو آهنگ

 تو منم. شد سپري شب فردا مهموني مورد در مهران و بابا و مامان هاي حرف با ناهار

 همين خاطر به نداشتم نظر اظهار حوصله اصأل. دادم مي گوش حرفاشون به سکوت

 :گفتم و کردم جمع رو ميز شام اتمام از بعد. دادم مي ترجيح رو سکوت

 باال مير من-
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 دخترم اينجا بشين يکم-

 .ندارم حوصله بابا خستم-

 .برو باباجون باشه-

 گره رو خودش عمدا انگار اينم اه. درآوردم کمد تو از رو هندزفريم باال رفتم باسرعت

 .کنم باز رو اين فقط دقيقه ده بايد حاال زنه، مي

 .بستم رو چشمام و کردم پلي آهنگم يه. انداختم گوشم تو رو هندزفري

 .برد خوابم کي نفهميدم ديگه

 پتو و بستم محکم رو چشمام خورد مي صورتم به که شديدي نور و گرما احساس با

 .کشيدم سرم باالي تا رو

 .زد کنار رو پرده مامانم

 : ناليدم خوابالود صداي با

 بکش رو پرده مامان-

 کنما؟ مي استفاده خودم هاي شيوه از وگرنه بچه شو بلند-

 رو پرده لطفا پس ميشم بيدار من هن کني مي استفاده خودت شيوه از تو نه مامان،-

 .بکش

 !خواستي خودت ولي باشه-

 که رفتم مي خواب به داشتم کمکم رفت، بيرون که فهميدم در شدن بسته صداي با

 !زد يخ بدنم کل دفعه يک



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

14 

 

 .لرزيد خونه کل که زدم جيغي

 شو بيدار که بودم گفته بهت-

 مامان-

 خيس هام لباس کل. بود پريده سرم زا خواب ريخت؛ بدنم روي مامان که يخي آب با

 .گرفتم دوش يه بنابراين،رفتم. بودن چسبيده بدنم به و بودن

 .رفتم پايين و زدم شارژ به رو گوشيم کردم خشک رو موهام وقتي

 .شدن قرمز خنده از مهران و بابام صبحونه سفره سر نشستم که همين

 کرده؟ تعريف براتون شاهکارشو مامانم-

 بر بچه اين پس از بتوني تو اينکه مگه.رو بهار کني بيدار بلدي خوب امانم ايول اره،-

 .بياي

 خوردم رو ام صبحونه مهران مزخرفاي به توجه بدون

 . رفتند بيرون هم با مهران و بابا

 .بستم رو در و اتاقم تو رفتم مامان با معمولي هاي صحبت از بعد

 کردم فکر اين به و کشيدم دراز ؛حوصلگي بي با پوکيد حوصلم اه. بده بيکاري چقد

 کنند؟ مي استخدامم که

 : زد مي صدام که شنديدم رو مامان صداي دفعه يه

 .مامان دارم کارت بيا دخترم-

 مامان اومدم-
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 .کنم درست ناهار کن کمکم بيا-

 باشه-

 و بود آماده ناهار هم بعد ساعت دو يکي. کرد مي سرگرمم کمي آشپزي بود فکرخوبي

 .بودن برگشته هم مهران و بابا. بود شده يدهچ سفره هم

 

 بعد و رفتم ور گوشيم با کم يه باال، رفتم و کردم جمع رو سفره مامانم کمک با

 .بخوابيدم

 .شد باز در و خورد در به اي تقه. بود پنج ساعت شدم که بيدار

 .بريم شو حاضر دخترم-

 

 .نميام من خدا تورو مامان-

 .شو حاضر دخترم-

 و پوشيدم مشکي-کرمي دامن و کت. کاريه بي از بهتر اينجوري نبود هم بدي فکر

 و برداشتم مانتوم با رو دستيم کيف و کردم ماليمي آرايش. بستم سرم باالي رو موهام

 .رفتم پايين

 .بودن من منتظر همه کنم فکر

 امآماده من-

 بريم پس-
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 .کرديم حرکت و شديم ماشين سوار

 يه روي به رو ماشين. کردم گوش مهران و بابا مامان، هاي حرف به فقط ماشينم تو

 به مهران صداي با که بودم خونه نماي تماشاي غرق. کرد توقف سفيد نماي با خونه

 .اومدم خودم

 مهندس؟ خانم بشي پياده خواي نمي-

 و بزرگ حياط. کردم حرکت بابا و مامان سر پشت مهران پاي به پا و شدم پياده

 اش وسط و بود رنگ و رنگا و مختلف هاي گل از پر حياط از متيقس. داشتند زيبايي

 .داشت تاب يه

 

 دستش به رو مانتوم. شد باز ايسرمه و سفيد يونيفرم با جوان دختر يک توسط در،

 انگار شدند ظاهر جوان دختري و مرد و زن يک نشيمن به رسيدن محض به. دادم

 مهران به نگاه يه بود آترسا دخترشون مدختر  اون و بودند اردوغان عمو و خانم کتايون

 .شدم آترسا به مهران نگاه متوجه و کردم

. بود گرفته خندم هم خودم شد؛ بلند دادش صداي که گرفتم مهران از نيشگون يک

 .شد کشيده اونا طرف به نگاهم بابا صداي با

 پسرم شد چي-

 بابا هيچي-

 .خونه بريم بذار يعني مهران هنگا اين خدا يا. کشيد نشون و خط برام نگاهش با و

 : شد مهران نگاه به کردنم فکر از مانع اردوغان عمو صداي
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 بهارن؟ و مهران اينا جان بهرام-

 خودشونن اره-

 هستن؟ شدن،چيکاره بزرگ چ ماشالله-

 مهندس خانم قلب،بهارم دکتر مهرانم-

 دخترم؟ ميکني کار کجا جان باشين،بهار موفق واقعا-

 دادم ترجيح و کردم سکوت چيزا اين و شغل ي درباره معمولي يها صحبت از بعد

 و گفت مي هاش دلتنگي و ايران از دور هاي سال از اردوغان عمو! باشم شنونده فقط

 از. گرفت مي انگشت با رو چکيد مي چشمش گوشه از که اشکي هم گاهي از هر

 هاميس شرکتش توي پدرش نشده حاضر و زده شرکت خودسر که گفت مي پسرش

 هاي حرف به سکوت در که آتريسا بعد کمي. بود جالب هاش حرف!  باشه داشته

 : گفت پدرش به رو کرد مي گوش پدرش

 اگه البته... اتاقم تو ببرم رو جان بهار دقيقه چند باشه نداشته اشکالي اگه بابا -

 .باشه مايل

 چهرش رد رو قشنگي تضاد سفيدش پوست و مشکي چشماي. زد لبخند من به رو و

 ! ها ايراني تا بود ها خارجي شبيه بيشتر. کرد مي ايجاد

 : گفت لبخند با اردوغان عمو

 .هام حرف با آوردم درد سرتو جان بهار ببخشيد... حتمأ دخترم باشه-

 .داريد اختيار کنم مي خواهش -

 .رفتيم اتاقش سمت به باهم و گرفتم رو آتريسا دست
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 .هستم آترسا من-

 اي فيروزه و سفيد هاي رنگ از ترکيبي وسايلش و اتاق هاي ديوار ت،داش بزرگي اتاق

 .داشت هم دنجي و بزرگ تراس بود،

 :شد کشيده طرفش به نگاهم آترسا گوشي صداي با

 داداش بله-

 هنوز مرسي،نه خوبم-

 .دارم مهمون آراد... نداري کاري ديگه-

 خداحافظ نه-

 !آراد،رستگار،مهندس،شرکت. بودم نيدهش هم بابام از رو اسم اين. کرد قطع رو تماس

 :پرسيدم کنجکاوانه و آترسا به کردم رو

 است؟ چکاره داداشت آراد-

 چطور؟؟ عمران، مهندس-

 !عمران مهندس-

 کردي؟ تعجب اره،چرا-

 .همينجوري هيچي... ها-

 باشه هموني نکنه. مهندسي شرکت عمران، رستگار،مهندس آراد. کردم مرور خودم با

 ...که

 : کردم نگاه آترسا به باز
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 ؟ چيه داداشت شرکت اسم-

 پندار نوين-

 .خودشه مطمئنم خودشه،

 بهار؟ شده چيزي-

  نه... ها-

. خورد در به اي تقه خنديديم و گفتيم فقط. بوديم باال آتريسا و من رو شب کل

 .شد اتاق وارد خدمتکار و"بفرماييد"گفت آتريسا

 .پايين ببريد تشريف خانم بهار با گفتند مامانتون خانم آتريسا-

 .ميايم هم ما برو تو جون آمنه باشه-

 دادم بهش رو شمارم منم و گرفتم رو آترسا شماره

 به ها نگاه همه اومديم مي پايين ها پله از که طور همون. باشيم ارتباط در هم با که

 :اومد حرف به مامانم برگشت، مون طرف

 .شماييم منتظر است دقيقه پنج کجاييد؟ جوونا شما-

 :نذاشت آتريسا که بگم چيزي يه خواستم

 زمان گذشت متوجه که گذشت خوش بهمون انقدر جان، خاله اومديم که حاال-

 .نشديم

 .عزيزم باشه-
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 از رو کيفم و مانتو هم من. کرد تشکر امشب بابت و کتايون خاله به کرد رو مامانم

 .گرفتم خدمتکار

 اي العادهفوق شب.خونه سوي به پيش. شديم ماشين سوار و کرديم خداحافظي

 .گذشت خوش خيلي که من بود،به

 جون حال در خستگي از اينکه با. رفتم اتاقم به سره يک خونه، رسيديم که همين

 و شستم رو صورتم و کردم عوض رو هام لباس بود که نحوي هر به ولي بودم دادن

 .زدم شيرجه تخت روي

 !مهران-

 ديگه پاشو پاشو،-

 .کن ولم-

 .خوابي مي چقدر خرسه خانوم پاشو-

 .بخوابم ديگه يکم کن ولم خدا رو تو خودتي،مهران خرس-

 .نبرد خوابم ديگه کردم هرکاري. رفت بيرون و گفت اي?باشه?

 و بلوز. کردم شون جمع و کردم خشک رو موهام.گرفتم دوش يه رفتم و شدم بيدار

 .رفتم پايين و پوشيدم رو مشکيم شلوار

 بخير همگي صبح-

 دخترم بخير هم تو صبح-

 : گفتم مامان به رو نشستم؛ بابا پيش
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 .نکنه بيدار اينجوري منو ديگه بگو پسرتون به لطفا خانوم بيتا-

 :گفت و زد لبخندي ريخت مي چايي برام داشت که همونطور مامانم

 .رو دخترم نکن بيدار اينجوري ديگه لطفا پسرم-

 .برد رو داشتمن آبروي کارش با بود ديشبم تالفي-

 : گفت و بهم کرد رو بابا مهران حرف همين با

 .بود زشت خيلي دادي، انجام ديشب بود کاري چه جون بابا-

 !کردند مي چکار داشتن مهران آقا بدوني اگه بابا-

 کرد؟ مي چيکار-

 : پريد مون حرف وسط مهران،

 بريم؟ شده ديرمون بابا-

 پسرم بريم-

. کردم کمک مامان به خونه کردن مرتب در و خوردم رو صبحونه هم من. رفتند اونا

 .نشستم کاناپه روي و آوردم رو گوشيم باال رفتم ها کار شدن تموم از بعد

 شمارش نزنه؛ زنگ روز يه دختر اين بود ممکن نبود،غير ساناز از خبري بود روز چند

 .زدم زنگ و کردم پيدا رو

 !بوق چهار بوق، سه بوق، دو بوق، يک

 مامانم داد، نمي جواب ولي زدم زنگ هم ديگه بار يک. باشه نشده چيزي داره، برنمي

 :گفت اومد مي بيرون آشپرخونه از که طور همون
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 مادر؟ شده چيزي-

 .نميده رو گوشيش جواب هم االن ندارم، ساناز از خبري روزه چند دونم نمي-

 .جون مادر بزنه زنگ نکرده وقت. بوده شلوغ سرش حتما-

 و اتاقم رفتم بود دو ساعت خورديم که ناهار. کردم سرگرم رو خودم نهار موقع تا

 .کردم استراحت

 مامان. رفتم پايين و زدم صورتم و سر به آبي يه بود پنج کردم نگاه که ساعت به

 .رفتم اش سمت به بود؛ آشپزخونه

 بيتايي سالم-

 گلم سالم-

 کجان؟ مهران و بابا-

 .باباته پيش کنم کرف مهرانم کارشه، اتاق بابات-

 حوصله بي. کردم روشن رو تلويزيون و نشستم کاناپه رو. رفتم بيرون آشپزخونه از

 .هستن تبليغ فقط که هم اينا اه. کردم مي پايين و باال رو ها کانال

 مامان. بودم شرکت اون طرف از تماس يک منتظر همچنان من و بود گذشته روز چند

 .نشست کنارم چاي سيني با

 ...شد زيچي-

 .کردم وصل رو تماس و روش پريدم. شد مامان زدن حرف از مانع گوشيم صداي

 بفرماييد؟-



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

23 

 

 ستوده؟ سالم،خانم-

 .هستم خودم بله-

 .گيريم مي تماس باهاتون پندار نوين شرکت از-

 .زدم شد،لبخندي باز نيشم

 داشتيد؟ کاري من با..چيزه...يعني! امديد خوش-

 بودجه مهندسم آقاي.سهمشونو بفروشن دارند قصد ها دار سهام از تا دو متاسفانه-

 ورشکست ايشون نباشيد، منتظر بگم بهتون که زدم زنگ. ندارند خريد براي کافي

 .شدن

 : گفتم ناراحتي با. شد محو لبخندم

 ممنون،خداحافظ خيلي-

 نگاهم متعجب لحظه اون تا که مامان. انداختم پايين رو سرم و نشستم کاناپه روي

 :اومد حرف به کرد مي

 مادر؟ بود کي-

 : گفتم ناراحتي با

 .نميشين استخدام شده، برشکست شرکتشون گفتن-

 : بود،گفت من حرفاي شدن تموم منتظر مهران با سالن تو موقع اون تا که بابا

 باشه؟...برات خرم مي بهتر شرکت يه خودم دخترم، نداره ناراحتي اين-

 : مدوخت بابا به رو متعجبم هاي چشم
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 !داره بازي کاغذ و فنگ و دنگ تا هزار...بازيه اسباب مگه-

 : اومد حرف به مهران

 .استخدام واسه ديگه جاي يه ميري... ديگه نشد اين حاال-

 : گفتم معترض و شدم بلند جام از

 بزنند زنگ روسا و رئيس بعدش که بکشم انتظار روز چند که ندارم رو اين جنبه من-

 .بزنم کپک و خونه تو بنشينم بهتره اصال! نيام آيا بيام آيا بدن دستور بهم

 صداي دوباره بود؛ داغون اعصابم. کوبيدم بهم بلندي صداي با رو در و رفتم اتاقم به

 .کردم وصل رو تماس و شدم خيره اش صفحه به. شد بلند گوشيم

 .دادين رو بنده با زدن حرف افتخار عجب چه خانم، ساناز سالم-

 .بزنم زنگ کردم نمي وقت عزيزم شرمنده جون، بهار سالم-

 .کردم شوخي بابا باشه-

 شرکت؟ از خبر ميگم،چه بهار-

 .نپرس اناز-

 شده؟ چيزي چرا-

 .شدن ورشکست مهندس آقاي گرفتن، تماس قبل دقيقه ده-

 چرا؟-

 بودجه مهندسم جناب و رو خودشون سهم بفروشن خوان مي ها دار سهام از تا دو-

 .ندارند کافي
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 .نکن ناراحت رو خودت زياد شد، بد-

 .گلم اره،باشه-

 !بکني کاري يه توني مي بهار ميگم-

 چي؟-

 .بخري رو ها اون سهم توني مي تو فروشن مي رو سهمشون که دار سهام تا دو اون-

 .بود نرسيده خودم فکر به چرا ساناز، ميگي راست-

 مي واقعا آيا که کردم مي فکر اين به داشتم. زدم حرف ساناز با ساعت نيم حدود

 کنه؟ مي قبول بخرم؟بابا رو ها سهام تونم

 صداي با. بود شده شرکت اون ذهنم و فکر همه نشستم؛ بقيه پيش. رفتم پايين

 .اومدم بيرون فکر از مامانم

 نشد؟ خبري ساناز از دخترم-

 .زديم حرف باهم االن اتفاقا چرا،-

 نگفت؟ چيزي واقعا،-

 جون مامان نه-

 .خترمد باشه-

 ساعت هاي نزديک. کردم کمک مامان به آشپزي تو و رفتم بود هفت حدود ساعت

 از بعد. زدم صدا شام براي رو مهران و بابا و چيدم رو سفره. بود آماده چيز همه نه

 .شدم مي بيدار زود صبح، بايد چون بخوابم که اتاقم رفتم نشيني شب کمي و شام
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 دينگ،دينگ،دينگ

 دوش يه رفتم. بود شش کردم ساعت به نگاه يه. شدم بيدار يمگوش آالرم صداي با

 .کردم سرم مشکي روسري و شلوار با يخي آبي مانتو يه و گرفتم

 که برم پايين ها پله از صدا و سر بي کردم سعي برداشتم، رو کيفم و ماشين سوييچ

 جا از متر سه مهران صداي با که پوشيدم مي رو هام کفش داشتم. شدم هم موفق

 : پريدم

 بهار؟ ميري کجا-

 شرکت-

 داري؟ کار چي اونجا-

 شده،خداحافظ ديرم... ميگم اومدم-

 سوي به و آوردم بيرون پارکينگ از رو ماشين. رفتم بيرون بگه چيزي نذاشتم ديگه

 .کردم حرکت شرکت

 .برم باال ها پله از دادم ترجيح و شدم ساختمان وارد

 به استوار هاي قدم با و کردم باز رو در. يستادما شرکت در روي به رو زنان نفس نفس

 .کرد بلند رو سرش که ايستادم منشي روي به رو. کردم حرکت منشي سوي

 سالم-

 مياد؟ بر دستم از کمکي سالم-

 .داشتم کار مهندس آقاي با-
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 .نيومدن شرکت شدند ورشکست وقتي از مهندس آقاي-

 ندارين؟ چي، رو شون شماره-

 .بدم بهتون تونم نمي ولي...چرا-

 .بزنم حرف ايشون با بايد من-

 و بلند قد پسري. کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم. برخاست جاش از منشي يهويي

 .بود ايستاده مشکي موهاي و ايقهوه چشماي با اندام خوش

 :اومدم خودم به پسره صداي با

 !شفيعي؟ خانم ميخوان چي ايشون-

 .دارن کار مهندس جناب با-

 : گفت و کرد من به ينگاه

 .بيايد من با-

 .رفتم باهاش کرد؛ حرکت من از جلوتر و

 : گفت من به رو و کرد باز رو در.ايستاد رئيس اتاق روي به رو

 .داخل بفرماييد-

. بود سفيد و گردويي از ترکيبي ها ديوار با اتاق وسايل. بود بزرگي اتاق شدم، داخل

 و بزرگ اتاق کل در.بود کرده روشن رو تاقا که بود بزرگي پنجره رئيس ميز پشت

 :اومدم خودم به پسر اون صداي با. بود خوبي

 .بشينيد بفرماييد-
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 حرف به شروع و کرد صاف رو صداش و نشست ميز پشت رفت خودشم و نشستم

 : کرد زدن

 داريد؟ ميل چيزي-

 ممنونم نه-

 کم خيلي آراد شده ورشکست شرکت وقتي از. آراد عموي پسر رستگارم، آرمان من-

 .درخدمتم حاال...ميدم انجام من رو آراد کارهاي بيشتر و مياد اينجا

 خوام مي من اومدم اينجا تا همينم براي و دارم خبر شرکت شدن ورشکست از-

 .بخرم رو نفر دو اون سهام

 : اومد حرف به و داد تکيه ميز به

 .کنه قبول آراد نکنم فکر ولي خوبه خيلي اين-

 .کنه قبول بگيد،شايد يشونا به شما-

 .بگيد بهش رو اين به خودتون بهتره نظرم به-

 بگم؟ بهش نمياد،چجوري شرکت ميگيد که شما-

 .کنيد يادداشت بهتون، ميدم رو شمارش-

 قدم در طرف به و کردم خداحافظي.کردم ذخيره رو شماره و آوردم در دو گوشيم

 برداشتم

 . کردم يخداحافظ هم اون از و کردم منشي به رو
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 اينا ساناز خونه طرف ،به آوردم بيرون پارکينگ از رو ماشين و شدم خارج شرکت از

 .کردم حرکت

 تر بزرگ خواهر يک ساناز. کرد مي بازي هاش بچه با داشت الناز شدم که حياط وارد

 دو بچه تا دو و بود بزرگتر ساناز از سال سه و بود الناز اسمش که داشت خودش از

 :کرد بغلم و اومد پيشم لبخند با ديد که رو من. آبتين و الين نام به داشت قلو

 .دختر بود شده تنگ برات دلم عزيزم اومدي خوش جون، بهار سالم-

 (اومدي کي.بودم شده تنگ دل منم عزيزم؟ چطوري الي سالم-

 عزيزم تو بريم برگشتم،بيا ديروز-

 :پرسيدم رفتم مي در بطرف داشتم که همونطور

 ست؟ه ساناز-

 .گلم آره-

 ساناز اتاق به و کردم پرسي احوال و سالم مهناز، ،خاله ساناز مامان با شدم که داخل

 جاش از متر سه ساناز که کردم،" سالم" بلندي صداي با و کردم باز رو در آرام. رفتم

 .پريد

 .نشدم متوجه اومدي،چرا کي! بهار-

 .اومدم االن-

 .عزيزم بشين بيا-

 .منتظرتم زنيم،پايين مي حرف بيرون ميريم شو حاضر نه-
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 .اومدم پايين و گفتم رو اين

 باز رو در الناز. اومد در صدا به در زنگ که زديم حرف الناز با بياد ساناز تا

 عاشقانه دوتا اين. بود بزرگتر خودش از سال دو افشين الناز شوهر بود، شوهرش.کرد

 ساناز که کردم مي پرسي احوال و سالم افشين با داشتم. داشتند دوست رو همديگر

 .شد پيداش

 بهار؟ بريم. اومدي خوش افشين داداش سالم-

 .بريم-

 .رفتيم بيرون و کرديم خداحافظي

 بهار؟ شده چي-

 : گفتم کردم مي روشن رو ماشين که طور همون

 .کنم مي تعريف برات جايي يه بريم وايسا-

 : پرسيدم ساناز به رو و کردم پلي آهنگي

 ؟بريم کجا-

 .دونم نمي-

 .کردم حرکت نظرم مورد شاپ کافي طرف به سرعت با

 گارسون رفتن از بعد. داديم سفارش قهوه تا دو. اومد گارسون نشستيم که همين

 : گفت من به رو ساناز

 .شنوم مي-
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 قهوه خوردن از بعد. کنم کار چي خوام مي که کردم تعريف براش رو چي همه هم من

 رو شماره. آوردم در کيفم تو از رو گوشيم. بگيرم تماس تشرک رئيس با گرفتم تصميم

 : پيچيد گوشي تو اي مردونه صداي بوق چهار از بعد. زدم زنگ و کردم پيدا

 بله-

 رستگار آقاي سالم-

 نياوردم؟ جا به-

 .ستوده بهار-

 نداد؟ بهتون رو خبر منشي ستوده، خانم سالم آها-

 .مشد مزاحم اي ديگه چيز براي من فقط چرا-

 ستوده خانم شنوم مي-

 هم شما و بفروشن رو شون سهام خوان مي ها دار سهام که دونم مي من... راستش-

 .ميشه ورشکست داره شرکت همچنين. نداريد رو سهام خريد براي کافي بودجه

 .خانم مطلب اصل سر بريد خواهشا-

 .بخرم رو شرکت سهام خوام مي من-

 : داد جواب و زد پوزخندي

 .ستوده انمخ نميشه-

 چرا؟ وقت اون-
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 اعتماد بهتون تونم نمي ولي ميگم رو اين ببخشيد ندارم، شما از شناختي هيچ من-

 .کنم

 .اونوقت شدنه ورشکست حال در شما شرکت-

 .بگم رو حرفم ادامه نذاشت

 االنم ايستادم خودم پاي روي االن تا ولي درست شدنه ورشکست درحال شرکت-

 .کنم قطع بايد نداريد اي ديگه کار اگه. ندارم نياز سک هيچ کمک به همينطورم؛

 .خداحافظ شدم مزاحمتون ببخشيد نه-

 مي ببين رو من. کردم نگاه پنجره به. کردم پرت ميز روي و کردم قطع رو گوشي

 !راضي خود از مغرور شم،پسره شريک کي با خواستم

 : اومدم حرف به کرد، مي نگام متعجب که کردم ساناز به نگاهي

 تو؟ چته-

 کرد؟ قبول گفت، چي-

 .کردم بهش نگاهي نيم

 !حالم خوش انقد همين براي آره-

 نکرد؟ قبول يعني-

 هم بنده به وايسه، خودش پاي روي خواد مي راضي خود از مغرور آقاي نخير،-

 .نداره اعتماد

 :گفت بده، دلداري رو من خواست مي انگار که ساناز
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 !مگه؟ مونده شرکت اين فقط بزرگ شهر اين وت...ديگه شرکت يه بابا، کن ولش-

 .بريم-

 پارک به ساناز پيشنهاد با. رفتيم بيرون و کردم حساب. آوردن رو حساب صورت

 مهران. آوردم درش جيبم تو از خورد، زنگ گوشيم که زديم مي قدم داشتيم. رفتيم

 .کردم وصل رو تماس بود،

 مهران جانم-

 دختر تو کجايي-

 ؟چطور سانازم، با-

 کردي؟ کار چي-

 .نميشه تلفن پشت برات، کنم مي تعريف اومدم-

 فعال پس باشه-

 فعال-

. شده کنده مامانم توسط کلم خونه برم ظهر وقت اين من. بود ظهر دوازده ساعت

 با و شديم ماشين سوار. بياد خونه به من با که کرد قبول ساناز اصرار کلي از بعد

 .کرديم حرکت خونه سوي به سرعت

 روي که مامانم شديم خونه وارد که همين. کردم باز رو در. چرخوندم در داخل رو يدکل

 :کرد زدن حرف به شروع بود نشسته کاناپه
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 چند دوني مي. رفتي کجا دونه نمي کس هيچ صبح هفت ساعت از دختر تو کجايي-

 دادي؟ نمي جواب تو گوشي چرا اصال. زديم زنگ بهت بار

 هم شما براي ميايم بزنم حرف مهران با اول بذار! خوبه لمحا منم. جون مامان سالم-

 .کنيم مي تعريف

 کني؟ تعريف خواي مي چيو-

 .جون مامان بهت ميگم بعدا-

 : اومد مون طرف به بود شده ساناز متوجه تازه که مامانم

 بابات مامان گلم، اومدي خوش. نديدمت دخترم ببخشيد اومدي، هم تو جون ساناز-

 خبر؟ چه الناز هستن،از خوب

 .رسونند مي سالم خوبن همه ممنونم، خيلي خاله، سالم-

 با زدم در به اي تقه. رفتم مهران اتاق طرف به و گذاشتم تنها مامانم با رو ساناز

 .شدم وارد مهران صداي

 : کرد قفل رو در و اومد طرفم به ديد که رو من

 کردي؟ چکار ببينم بشين. اومدي خوش بهار، سالم-

 .کردم تعريف براش رو چي همه و نشستم ندليص روي

 با و آوردم بيرون جيبم از رو گوشيم. کرد راهنمايي کم يه و کرد گوش حرفام به اونم

 هاش حرف از. کردم تعريف براش و آراد هاي حرف و گرفتم تماس رستگار آرمان آقاي

 بهم رو جواب فردا بود قرار ميگه، آراد به خودشم که گفت و ناراحته که بود معلوم

 .بده
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 .رفتم خودم اتاق به و اومدم بيرون مهران اتاق از

 رفتم بيرون و کردم جمع رو موهام. کردم عوض مشکي بلوز و شلوار به با رو هام لباس

 .رفتيم پايين ها پله از هم با اومد بيرون اتاقش از مهرانم من با زمان هم که

 و مهران.کرد بغل رو ساناز خوشحال نداشت خبر ساناز اومدن از االن تا که مهران

 .بود ساناز داداش جاي مهران.بودن صميمي باهم خيلي ساناز

 چيزي يه شم بلند خواستم. نشستن و اومدن مهران و ساناز پرسي احوال از بعد

 .اومد ما طرف به آشپزخونه از دست به چايي مامانم که بيارم

 : شد بلند ساناز صداي

 .مياورد بهار يکشيد زحمت چرا جون خاله-

 : گفت و انداخت بهم نگاهي. نشست من روي به رو اومد و زد لبخندي مامانم

 کني؟ تعريف خواي نمي-

 نگفت چيزي هام حرف اتمام موقع تا کردم تعريف هم مامانم براي بار سومين براي

 : اومد حرف به اونم هام حرف شدن تموم از بعد

 کني مي کار همه شرکت اين خاطر به وت برداري؟ شرکت اين از دست خواي نمي-

 نداره؟ وجود ايديگه شرکت هيچ بزرگ، شهر اين تو يعني داره؟ رو ارزشش واقعا ولي

 !دارم؟ نمي بر دست شرکت اين از چرا درسته، مامانم رفتم؛حرفاي فرو فکر به

 !بردارم؟ دست ازش تونم نمي که توشه حکمتي چه شرکت اين خدايا

 ...ولي نداريم بهت احتياجي که ميگن بهم اينا رم؟چرا؟مي دنبالش انقد چرا
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 .اومدم بيرون فکر از ساناز صداي با. نيستم بردار دست چرا من ولي

 .ميشه سرد چاييت جان بهار-

 ساناز ندارم ميل-

 رفتم. اومد در صدا به در که چيدم رو سفره ساناز کمک با بود بابا اومدن وقت ديگه

 .دبو بابا کردم، باز رو در

 .نباشي خسته جونم، بابا سالم-

 خوبي؟ چطوري ماهت، دختر روي به سالم-

 .خوبم منم... باشه خوب من باباي اگه-

 .زد لبخندي

 کم کم يعني اين ميشن، سفيد دارن بابام موهاي خدايا. موند ثابت بابا روي نگاهم

 رو شها زحمت اين چجوري کشيده زحمت برامون خيلي بابام ميشه،خدايا پير داره

 کنم؟ جبران

 خوام مي ازت رو چيزي يه فقط من خوبم خداي

 .ام خانواده ،سالمتي

 : کردم نگاه چشماش به بابام صداي با

 بهار؟ کني مي گريه داري تو...تو-

 نگفتم چيزي. بود شده اشکام متوجه بابا که بودن شده خيس چشمام کي دونم نمي

 : زد صدام باز بابا که
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 بهار-

 دادم رو جوابش و نداختما پايين رو سرم

 بابا بله-

 .بده رو جوابم کن بلند سرتو-

 .زدم زل چشماش تو کردم بلند رو سرم

 بابا... بله-

 عزيزم؟ شده چي-

 .بابا نيست هيچي خدا به-

 مطمئني؟-

 جونم بابا بله-

 .کرد بغلم بابا

 دختر، يک براي دنيا جاي ترين امن. زندگيت قهرمان اولين پدرت، بغل خوبه چه

 .بابام خاطر به بريزند، بدم اجازه نبايد ديگه ولي شد اشک از پر چشمام دوباره

 .بوسيد رو پيشونيم کرد، جدا خودش از رو من

 براي بياد صورتش و دست شستن از بعد گفتم بهش و گرفتم ازش رو اش کت منم

 براي بعد و زدم صورتم به آب يه رفتم و کردم آويزون رو اش کت منم رفت بابام. نهار

 .رفتم نهار

 : شدم بيدار ساناز صداي با
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 دختر خوابي مي چقد اه-

 چنده؟ ساعت بخير، عصر-

 هفت-

 .خوابيدم ساعت چهار من يعني!جانم-

 .منتظريم پايين بيا بله،-

 عوض رو هام لباس و زدم صورتم و دست به آب يه منم رفت، پايين به و گفت رو اين

 .رفتم پايين به. کردم

 هم ساناز و مامانم کردند، مي نگاه فوتبال و بودن نشسته کاناپه روي انمهر  و بابام

 .بودن آشپزخونه

 با زدن مي حرف داشتن که ساناز و مامانم.رفتم آشپزخونه به و گفتم ي"بخير عصر"

 .شدن ساکت من ديدن

 : گفتم ريختم مي قهوه خودم براي داشتم که طور همون

 شدين؟ ساکت ديدين منو که گفتين مي چي داشتين-

 : داد جواب مامانم

 !گفتيم نمي مهمي چيز... هيچي-

 به سکوت تو ايدقيقه پنج. شون پيش نشستم رفتم. ندادم کش رو بحث ديگه منم

 ولي نشيمن رفتم و شدم پا. کنه مي صدام بابا که گفت و اومد مهران که برديم سر

 : گفت که کردم نگاش سوالي. نديدم رو بابا
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 نتظرتهم کار اتاق تو-

 چي بابا يعني بود اين فکر تو همش اونجا به رسيدن تا بود، باال طبقه بابام کار اتاق

 بگه؟ خواد مي

 : شد بلند بابا صداي که زدم در به اي تقه. رسيدم کار اتاق جلوي

 دخترم بيا-

. بشينم که گفت دست اشاره با. بستم سرم پشت هم رو در تو رفتم و کردم باز رو در

 .کرد صاف رو صداش اي سرفه تک با. نشستم بابا به صندلي ترين نزديک روي

 تصميمت. بزنم حرف باهات شرکت اون و کارت به راجع که زدم صدات دخترم-

 برات؟ بخرم رو سهام خواي چيه؟مي

 آرمان بايد اول. نيست مشخص چيزي که هنوز بدم، چي رو بابام جواب دونستم نمي

 .بدم بابا به رو جواب منم وقت اون بده؛ جواب

 .ميدم بهتون رو جواب فردا دونم نمي-

 دخترکم باشه-

 شکر مادرم و پدر خاطر به رو خدا و انداختم پايين رو سرم و زدم کمرنگي لبخند

 : گفتم بابا به و شدم بلند. کردم

 برم؟ من اجازه با-

 برو دخترم باشه-
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 شروع ساناز و شدن عجم دورم همه رسيدم نشيمن به که همين اومدم، بيرون اتاق از

 : کرد

 بهار؟ خواست مي چي بابات-

 .زديم مي حرف داشتيم هيچي-

 .کرد نگام مامانم

 مي حرف هم با هي که دارين حرفي چه آره،شماها زدين مي حرف داشتين پس-

 .زنيد

 ! بزنيم که باشيم داشته حرفي چه مامان وا-

 خونه به مهران با ساناز، دزيا اصرار با شام از بعد. نپرسيدن چيزي ديگه هم اونا

 شب رسيديم خونه به وقتي. بوديم کرده سکوت دو هر ماشينم تو رسونديمش،

 سقف به خيره. کشيدم دراز تخت رو و کردم قفل رو در. رفتم اتاقم به و گفتم بخيري

 .کردم باز رو در و شدم بلند. دوختم در به رو چشمام در صداي با که اتاق

 دراز من کنار اومد و بست رو در. خودم جاي سر برگشتم نمم شد، داخل.بود مهران

 روش به رو و شدم بلند منم نشست و زد لبخندي که کردم نگاش متعجب. کشيد

 .نشستم

 شده؟ چيزي داداشم مهران،-

 شده چي دونستم نمي. کرد بغلم محکم و کشيد رو دستم يهويي و کرد بهم نگاهي

 .بودم نگران ولي

 !داداشم نگران
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 .بود پشتم جوره همه که کسي راننگ

 بدي اتفاق اينکه از ترسم مي خيلي بينم، مي آشفته انقد رو مهران که باره اولين

 .باشه افتاده

 .بود پايين سرش. کشيدم بيرون آغوشش از رو خودم

 شده؟ چيزي داداشم، مهران،-

 گريه مهران نميشه، باورم. شدم چشمش بودن خيس متوجه که کرد بلند رو سرش

 !کرد نمي گريه وقت هيچ مهران وگرنه شده چيزي که مطمئنم. کنه مي

 .کردم پاک رو اشکش دستم يکي اون با و گرفتم رو دستش

 شده؟ چي رو، من ترسوني مي داري مهران کنه، نمي گريه وقت هيچ من داداش-

 حرف به تا موند اينجوري دقيقه چند. انداخت پايين رو سرش فقط نگفت چيزي بازم

 : داوم

 خيلي...سخته خيلي گفتنش...بهار-

 شده؟ چي بگي بهم خواي نمي مهران-

 !بگم بهت چطوري دونم نمي ولي... ولي بفهمي رو اين بايد هم تو بهار چرا-

 مهران ديگه بگو د-

 : گفت و انداخت بهم نگاهي يه

 ميگم بهت فردا،فردا-
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 نمي مهران ولي فتادها بدي اتفاق نشستم، تخت رو. رفت بيرون اتاق از سرعت با و

 .بگه بهم خواد

 آسمون به نگاهي خورد، مي صورتم به تندي باد. کردم بازش رفتم، پنجره جلوي

 .بود مهران هاي حرف مشغول فکرم. انداختم

 .برد خوابم بستم رو چشمام که همين. بود شب يک ساعت بستم رو پنجره

 

 تخت روي. برداشتم رو مگوشي کردم دراز رو دستم شدم، بيدار موبايلم صداي با

 ماليدم، دستم با رو چشمام"Arman R"شدم خيره صفحه به تعجب با نشستم

 : کردم وصل رو تماس! رستگار آرمان

 بله؟-

 !کردم مي قطع داشتم ديگه... ستوده خانم سالم-

 .شدم متوجه دير رستگار آقاي ببخشيد-

 .بگم بهتون چيزي يه که زدم زنگ نداره، اشکال-

 .شنوم مي دبفرمايي-

 بخريد؟ رو شرکت سهام خوايد مي هنوزم-

 بله-

 .باشيد اينجا صبح هفت ساعت فردا لطفا کرد، قبول آراد بگم بهتون بايد پس-

 حتما بله بله،-
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 اجازه با فعال-

 خداحافظ-

 صورتم و دست به آبي يه رفتم. خدايا نميشه باورم کردم، قطع رو گوشي خوشحالي با

. پايين رفتم و کردم آزادشون و زدم موهام به اي شونه. کردم ضعو رو هام لباس و زدم

 .رفتم پيششون خوشحالي با منم خوردن، مي صبحونه داشتن مامان و بابا

 .بخير صبحتون اومد، تون نفس سالم،-

 باالخره. باشم بيدار االن من بود ممکن غير آخه. سمتم به برگشتن تعجب با دو هر

 :اومد حرف به بابا

 بيدارن؟ صبح وقت اين خانما خانم که شده خانم،چي بهار به به-

 : دادم جواب رفتم مي بابا طرف به داشتم که طور همون

 .شما پيش بيام گفتم برد، نمي خوابم... ديگه شدم بيدار همينجوري-

 مهران انگار ولي بوسيدم هم رو اون. رفتم مامان پيش هم بعدش بوسيدم، رو بابا گونه

 .نشستم جام سر و رفتم ،نشده بيدار هنوز

 با نشست، بابا پيش و گفت بخيري صبح اومد مهرانم که بوديم صبحونه هاي وسط

 !ديشب وضع همون

 : کردم شروع و زدم بهش لبخندي بودم، نگرانش خيلي

 چطوره؟ ما داداش حال-

 گل خانم خوبه حالش شما داداش-
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 اتمام تا صبحونه، خوردن به کرد شروع و انداخت زير سرشو نگفت چيزي ديگه

 :گفتم بابا به رو. نگفت چيزي اش صبحونه

 بياين؟ تون کار اتاق به توني مي لحظه يه. دارم کارت جون بابا-

 .عزيزم بريم پاشو دخترکم باشه-

 روي و بستم سرم پشت رو در شد؛ اتاق وارد و کرد باز رو در. افتادم راه بابا از تر عقب

 .نشستم مبل

 .شنوم مي دخترم خب-

 خري؟ مي رو شرکت سهام برام هستي؟ حرفت سر هنوزم بابا-

 .دخترم هستم که البته-

 .زدم بابا گونه به ايبوسه و شدم بلند خوشحالي از

 .فروشن مي رو سهام که شرکت طرف از زدن زنگ امروز بابايي، عاشقتم-

 !خوبه خيلي پس-

 .شرکت برم بايد کارها براي فردا آره-

 عزيزم خوبه-

 .بودن هال مهران و مامان. رفتم بيرون قاتا از

 .رسيد خوب خبر خب خب-

 .کردن نگاهم منتظر و برگشتن دو هر

 +خرم مي دارم رو شرکت اون سهام-
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 : گفت و زد لبخندي مهران ولي بگه چي دونست نمي خوشحالي از مامانم

 ...گلم خواهر باشه مبارک-

 .رفتم دنبالش هم من! رفت اتاقش به و

 .گذاشتم در الي رو پام که بست مي رو در داشت

 .کن باز رو در مهران، وايسا-

 سرم پشت رو در و شدم داخل. کشيد موهاش به دستي. رفت کنار و کرد باز رو در

 بهم نگاهي.  کرد بلند رو سرش. ايستادم مهران روي بهرو و رفتم جلو کمي. بستم

 .انداخت پايين رو سرش باز انداخت

 چيشده مهران،-

 : زدم داد بلندتر. نگفت هيچي موندم منتظر ديگه کم يه. نشنيدم بيجوا

 مهران؟ شده چي ميگم-

 : اومد حرف به و آورد باال رو سرش بار اين

 .خب بفهمه نبايد مامان که گفتم! تر آروم-

 شده؟ چي ببينم بگو حاال باشه باشه-

 .بگم بهت تونم نمي االن...ولي-

 .شد حرفم مانع و گذاشت دهنم يرو رو دستش که بگم چيزي خواستم

 .کنم خراب تونم نمي تو امروز نکن اصرار بهار، نه-

 .فردا تا مونم مي منتظر هم باز. نگفتم چيزي ديگه هم من
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 .بد خيلي باشه، بدي خيلي خبر ميگه بهم که چيزي ترسم مي فقط

 پايين دمدي رو مامان که رفتم مي پايين ها پله از داشتم. بستم رو در و رفتم بيرون

 .ايستاده

 چشه؟ مهران فهميدي مادر، شده چي-

 : کردم مامانم به نگاهي" بفهمه چيزي نبايد مامان"افتادم مهران حرف ياد

 .مامان نيست چيزي نه،-

 : برگشت مون طرف به ديد که رو ما اومد، بيرون کارش اتاق از عجله با بابا

 !بود ميزم رو نديديد برگه يه ها شما-

 : کرد نگاش بمتعج مامان

 نه-

 بهار؟ نديدي تو-

 بود؟ ايبرگه چه جون، بابا نه-

 .کرد هول سوالم اين با بابام

 .کن ولش نيست مهم هيچي چيزه... چي-

 که کردم مي پايين و باال رو ها کانال داشتم. نشستم کاناپه رو و رفتم شدم، بيخيالش

 لبخندي اسم اين ديدن با"Atrisa R"انداختم بهش نگاهي. اومد در صدا به گوشيم

 .کردم وصل و3ر تماس زود و اومد لبم به

 خانم آترسا! بهبه-
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 عشقم؟ چطوري بهاري، سالم-

 خوبي؟ تو نفس فدات-

 خبر؟ چه عزيزم خوبم-

 .تو سالمتي-

 کس هر. برگشتم هال به و زدم شارژ به رو گوشي مون مکالمه شدن تموم از بعد

 طرح يه که زد سرم به دفعه يه. من و بودم من فقط هال تو بود، خودش کار مشغول

 قفل داخل از رو در باال؛ رفتم دوباره. بکشم هام طرح از يکي عنوان به ساختماني

 .گذاشتم ميز رو و آوردم در کشو توي از رو ها مداد و ها برگه کردم

 و نشستم کارم ميز پشت. کردم جمع سرم باالي رو موهام و رفتم آرايشم ميز سراغ

 .نقشه اين بود شده ذکرم و فکر? همه کردم، شروع

 پاره بعد باالخره. کردم تکيه صندلي به کالفگي با و گوشم پشت گذاشتم رو مداد

 صداي بکشم،با ممکن شکل بهترين به رو نصفش که شدم موفق برگ سه کردن

 : کرد نگاه کارم ميز به متعجب کردم، باز رو در و شدم بلند مامانم

 ي؟؟کش مي نقشه داري-

 جونم مامان بله-

 خانواده با نصيري خانواده شام براي بگم بهت که اومدم کني؛ مي خوبي کار خوبه-

 .ميان رستگار

 خوب چه-

 .نميشم کارت مزاحم من ديگه خب-
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 آشنا ديگه هم با هم آتريسا و ساناز و بود خوبي خبر واقعا رفت، و گفت رو اين

 تو و انداختم بهش نگاه يه. کشيدم رو نقشه بقيه و سرکارم برگشتم دوباره. ميشن

 !بکشمش اول از که؛بايد شد اشتباه باز! نه واي لنگه اين جاي يه رفتم، فرو فکر

 

 «آراد»

 

 من مقصرش که عشقم مرگ روز،روز استانبول،همين بازگشتم، قبل سال سه به

 .بود دوستم بهترين بلکه نبود، نامزدم اون"پريا"بودم

 متنفر خودم از. کردم لعنت رو خودم روز همون. بود من تقصير همش پريا مرگ

 .شدم

 .بخشم نمي رو خودم وقت هيچ

 .هستم عشقم قاتل من

 

 ”قبل سال سه”

 

 سياه شلوار آن در. بود نشسته سالن در نامزش منتظر و بود پوشيده را هايش لباس

 .رفت بيرون در صداي با. بود شده زيبا خيلي سفيد دار دکمه پيراهن و
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 همه اين بود قرار شدند، ماشين سوار دو هر هايشان پرسي احوال و سالم زا بعد

 قرار و بود" رادمنش پريا با رستگار آراد" عروسي فردا بشود تموم عاشق کبوتران انتطار

 .کنند تمام را عروسي هاي کار امروز بود

 غافل و کرد مي فکر فردايش به و بود خيره اطرافش زيباي منظره به لب بر لبخند پريا

 نگاهي. کرد حس خودش روي را نامزدش نگاه سنگيني بود، آخرش روز امروز آنکه از

 .کرد آراد چهره نثار مليح لبخندي و انداخت بهش

 چرخيدن با و زد بلندي جيغ ترس از پريا آمدند، خود به دو هر ماشين بوق صداي با

. داد دست از را خود نجا پريا حادثه اين در. افتادند بزرگي? دره به ماشين فرمان

 آراد اين. شد متنفر خودش از و کرد نفرين را خودش آراد ساعت روز،همان همان

 به اينکه تا. نزد غذا به لب ماه يک تا و زد نمي حرف کس هيچ با نبود قبل آراد ديگر

 .گرفت تصميمي و برگشت ايران

 

 به آرمان مکرر ايه اصرار با اومدم، بيرون پيش سال سه افکار از آرمان صداي با

 : کردم غليظي اخم و برگشتم طرفش

 آرمان-

 !چيه!هان-

 !بسه ديگه پس نميرم يعني نميرم گفتم بار يه-

 ...من برادر آراد ولي-

 شدم حرفش ادامه مانع بلندي باصداي
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 . آرمان بشنوم چيزي خوام نمي ديگه-

. گرفتم دوش يه رفتم هم من. رفت بيرون که فهميدم اتاقم در شدن کوبيده صداي با

 در تقه شنيدن با که بودم خيره نامزدي هاي عکس به و بودم نشسته ها مبل روي

 خسته هام پلک کمکم کشيدم دراز تخت روي رفتن؛ هم بابا مامان که فهميدم خونه

 .رفتم فرو عميقي خواب به و شدن

 

 بهار

 

 و دار دکمه اهنيپير  با رو سياهم لي شلوار و گرفتم دوش يه نقشه شدن تموم از بعد

 رسيدن وقت ديگه. بستم سرم باالي اسبي دم هم رو موهام پوشيدم سياهش کت

 به اومد، بيرون اتاقش از مهرانم من با زمان هم کردم باز که رو در بود؛ ها مهمون

 تا رفت مهران اومد در صدا به در زنگ. رفتيم پايين به هم با و زدم لبخندي صورتش

 .باشم ممکن شکل بهترين به خواستم مي ولي چرا نمدو نمي کنه باز رو در

 پرسي احوال همه با و رفتم شون طرف به نصيري خانواده پرسي احوال صداي با

 زديم حرف باهم که کم يه ساناز کنار نشستم. آوردم چايي بعد و نشستم کمي. کردم

 و ردک مون نگاه متعجب ساناز پدر همون يا علي عمو. شد بلند در زنگ صداي باز

 : گفت

 بوديد؟ کسي منتظر-

 : داد جواب و زد لبخندي بابام
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 !سورپرايزه يه اين ولي جان علي اره-

 خوشش آتريسا از که کرد اعتراف ساناز شدن وارد که همين شد، باز مهران توسط در

 .نمياد

 عمو قبل از انگار که علي عمو رستگار خانواده گرم پرسي احوال و سالم از بعد

 : پرسيد و بهش کرد رو شناخت مي رو اردوغان

 کجاست؟ پس داشتي؛ هم پسر يه تو مياد يادم من که جايي تا اردوغان-

 تون خدمت خودش ديگه وقت يه که گفت و بود شرکتش هاي کار درگير راستش-

 .ميرسه

 .برگشتم طرفش به آتريسا صداي با داشت، ادامه همچنان اونا زدن حرف

 کردي؟ پيدا کار! جان بهار-

 : دادم رو جوابش مليحي لبخند با

 .عزيزم آره-

 .گلم مبارکه پس خوبه-

 .عزيزم مرسي-

 آتريسا به. شدم آتريسا روي مهران هاي نگاه متوجه و کردم بلند رو سرم مدتي از بعد

 لبخندي. خنده مي و کنه مي نگاش چشم گوشه از هم اون فهميدم شدم خيره که

 ها ظرف داشتم. شدم دور ها اون از و شدم لندب مامانم اشاره با که نشست لبم روي

 : شدم ساناز اومدن متوجه که چيدم مي ميز رو رو
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 !خانوما؟ خانوم خواي نمي کمک-

 .کن کمک بيا چرا-

 .نکشي خجالت اصال-

 .کرد ميز چيدن به شروع و زد لبخندي همراه به رو حرفش اين

 : گفتم زسانا به رو همين خاطر به شم مطمئن چيزي يه از خواستم

 شدي؟ آتريسا و مهران هاي نگاه متوجه هم تو ميگما! ساناز-

 :گفت و زد لبخندي

 !هايي نگاه چه هم اون... آره-

 آشنا باهم که آتريسا و ساناز. اومده هم آتريسا فهميديم که خنديديم باهم دو هر

 اشاره با مامان به کارمون شدن تموم از بعد. بودند صميمي خيلي بودند، شده

 از بعد هم تا سه ما. نشستن و اومدن همه مامان تعارف با. حاضره ميز که هموندمف

 با کشيد؛ طول ساعتي نيم حدودا شام خوردن. نشستيم و شديم پراکنده غذا آوردن

 عمو که کردم مي فکر فردا به داشتم. بردم چايي و شستم رو ها ظرف دوتا اون کمک

 : پرسيد اردوغان

 .باشه مبارکت دخترم کردي پيدا کار که شنيدم! جان بهار-

 :دادم رو شون جواب لبخند با

 .جان عمو ممنون خيلي-
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 رو آتريسا و ساناز پيشنهاد با بود؛ کرده شروع مهران با رو جديد بحث اردوغان عمو

 : گفتم بابا به

 .باال بريم تا سه ما بديد اجازه اگه-

 .نداريم کاري شماها به ما عزيزم بريد-

 .افتادن راه من از جلوتر دوتا اون حرف اين با

 با و رفتن کارم ميز طرف به دو هر ابتدا بشن؛ داخل که کردم تعارف و کردم باز رو در

 :پرسيدن کشيدم، تازه که اي نقشه ديدن

 !خوبه مهندسيه؟خيلي چه کار-

 : دادم جواب الکي اخمي با

 .خودمه کار کنيد فکر اگه مديونيد-

 : گفتن هماهنگ دو هر

 !وت-

 : گفتم نقشه، از آتريسا هاي تعريف بعد. کردم تاييد چشم با

 .دار برش خواي مي-

 بود خالي پنجره کنار ميز يه. شديم پياده دو هر. شد متوقف کافه، جلوي ماشين

 .اومد طرفمون به گارسون نشستن محض به. نشستيم و رفتيم

 .کردم اي هسرف تک. داد سفارش خنک آب ليوان يه مهران و موز شير يه من

 .شنوم مي مهران خب-
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 !نميگي مامان به چيزي که بده قول... بهار... چيزه-

 .باشه،نميگم قول-

 .دونيم مي رو موضوع اين تو هم من هم که بفهمه نبايد باباهم-

 رو آبش ليوان رسيد، ها سفارش با گارسون. گفتم اي"باشه"و کردم فوت رو نفسم

 .خوردم رو شيرموزم هم من. خورد ازش کم يه و برداشت

 خب، نکن ناراحت رو خودت زياد چيزه...بگم خوام مي که چيزي...جان بهار خب-

 از بويي بابا و مامان نبايد نشديم مطمئن ازش تا و کنيم مي پيدا حلي راه براش باهم

 .ببرن موضوع اين

 .مطلب اصل سر برو مقدمه بي ميرترسوني، رو من داري مهران-

 مي بهم حسي يه. کرد مي نگرانم بيشتر اينکاراش با. فتگر  رو دستم دستش با

 !شه مي کشيده سياهي به دنيام شنيدنش با که خبري. بديه خبره گفت

 شنيدم چيزايي يه گذشتم مي بابا کار اتاق جلوي از داشتم من راستش... گلم باشه-

 تردک نداره؟آقاي درماني هيچ يعني"گفت مي.زد مي حرف يکي با داشت بابا انگار

 بي دادم ترجيح..."و باشه خودمون نفهمن،بين امخانواده کنم مي خواهش ازتون

 موندم منتظر خواب موقع تا رفت نمي بيرون مغزم از ولي.اتاقم رفتم و باشم توجه

 برگه يه گشتم رو ميزش رو گوشي نور با بابا کار اتاق رفتم من بودن خواب همه وقتي

 رو کاغذ و کردم روشن رو مطالعه چراغ برگشتم، اتاقم به و داشتم برش. کردم پيدا

 وقتي... خب نکن ناراحت بو خودت عزيزم بهار. اينجاست موضوع اصل. کردم بازش

 داره سرطان بابا... سرطان...سر بابا...بابا بهار. بود بابا آزمايش برگه... کردم بازش

 .بهار
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 از اشک اي قطره! اباب با افتادم بچگيام شدن،ياد سيخ بدنم موهاي حرفش اين با

 .چکيد چشمم گوشه

 .قطره سه قطره؛ دو قطره؛ يک

 من کنار صندلي روي اومد و شد بلند جاش از مهران. شد هق هق به تبديل و

 ولي کرد پاک رو هام اشک باهاش و آورد در دستم از رو دستاش از يکي. نشست

 .بود من دنياي پدرم. فهميدم نمي هيچي

 تو و گرفتم بودم دوخته چشم بهش که اي نقطه از ور  چشمام مهران صداي با

 .فشرد تر تند رو دستم. بود خيس مهرانم چشماي دوختم چشماش

 يه مون هردو باهم عزيزم. باشيم قوي بايد ما ديگه نکن گريه عزيزم گلم، خواهر بهار-

 مطمئنم من... ميشه خوب بابا ديگه؛ نکن گريه خواهري بهار. کنيم مي پيدا حل راه

 .کنه مي مقاومت قويه، اباب

 .بهم بگو رو راستش پرسم مي سوال يه مهران-

 !خواهري جانم-

 بدخيمه؟...بد...بابا سرطان...سر...س-

 : کرد تندتر دستم رو رو دستش فشار و کرد من من کم يه

 .آره...متاسفانه-

 برام کنم، تحمل رو بابا بيماري تونستم نمي نداشتم، هم زدن حرف ناي حتي ديگه

 چکار خدايا. باوره غيرقابل برام کردنشم فکر حتي...حتي بابا، نبودن بود؛ باور غيرقابل

 کنم؟



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

56 

 

. دويدم در طرف به و کشيدم بيرون مهران دست از رو دستم. بود گرفته شدت گريم

 پاک رو اشکام دست پشت با اومد سرم پشت مهران. رسوندم ماشين به رو خودم

 : کردم پاک هم رو اون کاياش و کردم رو مهران به. کردم

. باشيم ضعيف نبايد ما داره نياز ما بودن به بابا. باشيم قوي بايد ما مهران آره... آره-

. جنگيم مي مريضي اين با و ميديم هم دست به دست همه. کنيم توکل خدا به بايد

 .کنيم اقدام بابا درمان براي زودتر هرچه بايد

 نشن نگران اونام که برگرديم بيا حاال جون هرخوا آفرين...ميگي درست بهار آره-

 !خب؟

 .بريم-

 رو اشکام بوديم، خونه در جلوي. کرديم حرکت خونه سمت به و شديم سوار دو هر

 پياده دو هر. بود همونطور اونم کردم مهران به نگاهي. بود قرمز چشمام و کردم پاک

 باز رو در و چرخوند رد تو رو کليد نذاشت، مهران که بزنم رو زنگ خواستم شديم؛

 برم خواستم کرديم، لبي زير"سالم."بودند نشسته نشيمن تو بابا هم و مامان هم. کرد

 .ايستادم جام سر بابا صداي با که اتاقم تو

 بود؟ چطور کاريت اول روز دخترم-

 .شدم ريزششون از مانع دستام با شد اشک از پر دوباره چشمام برگشتم طرفش به

 .ونج بابا بود خوب-

 !کردي گريه تو دخترم-

 چطور؟ جون بابا نه-



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

57 

 

 قرمزه؟ چشمات چرا پس-

 اولين براي بگم دروغ بابا به بودم مجبور کرد، مي نگام نگران که کردم مهران به نگاهي

 .بگم دروغ بهش بايد خودش سالمتي بخاطر بودم مجبور. بار

 .ديگه کرديم دل و درد کم يه مهران با...بابا چيزه... ا-

 .عزيزم فهميدم دخترم شهبا-

 .کنم عوض رو لباسام اتاقم برم من-

. اومد هم مهران من، دنبال به. رفتم باال سريع و نموندم شون جواب منتظر ديگه

 .گرفت رو دستم اتاق در جلوي

 موضوع اين از بويي بابا نه و مامان نه تا بده ادامه طوري همين کوچولو آبجي آفرين-

 !خب نبرن،

 !باشه-

 براي شد سرازير هام اشک و کردم در به رو پشتم. شدم داخل و کردم باز رو تاقا در

 .بار چندمين

. کردم عوض راحتي هاي لباس با هم رو لباسام کردم مي پاک رو اشکام که همونطور

 بيرون اتاقش از مهرانم من با همزمان که رفتم بيرون و آوردم در کيفم از رو گوشيم

 .رفتيم پايين هم با و کرد پيشونيم به ايبوسه و گرفت رو ستمد و اومد طرفم به. اومد

 به و بريدم رو دستم بابا مکرر ي سرفه صداي با که کندم مي پوست ميوه داشتم

 صداي کردنش سرفه هنگام. دادم دستش به و برداشتم آب ليوان يه. رفتم طرفش

 و رفتم پزخونهآش به. بود سرطان عالئم از يکي که اومد مي هم اشسينه خس خس
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 نمي. بود پريده اش رنگ بابان. برگشتم جام سر و زدم دستم به زخمي چسب

 : رفتم تر جلو کم يه کنم، تحمل رو بابا ناراحتي تونستم

 خوبي؟ بابايي-

 .بابا پرنسس نيست ايکننده نگران چيز خوبم دخترم، خوبم-

 بابا به نگران که چرخوندم مهران طرف به رو سرم. برگشتم سرجام حرفي هيچ بدون

 خودم که دادم ترجيح زد نمي حرف کس هيچ. بود حاکم بدي سکوت و کرد مي نگاه

 : بشکنم رو سکوت

 .کردم پيدا کار سانازم براي راستي-

 : انداخت بهم نگاهي مامانم

 کاري؟ چه خوب،حاال چه!جدي-

 .خودمه منشي-

 : زد لبخندي و انداخت بهم نگاهي بابام

 !کردي استخدام ته؛نرف کار سر هنوز-

 دوباره. نبود دل ته از لبخند وقتي فايده چه ولي زدم لبخندي بابا خوشحالي براي

 که اينقطه از رو چشمش که زدم صداش. بود فکر تو عميقا که کردم مهران به نگاهي

 .برداشت بود دوخته آن به

 مهران؟ شده چيزي-

 نه-
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 .باشه-

 .نزنيد صدامون هم شام موقع تا داريم کاري يه باال ميريم بهار و من بابا مامان-

 : پرسيد و کرد مون هردو به نگران، نگاهي مامان

 شده؟ چيزي ها بچه-

 : داد نجاتم مهران که بگم چي دونستم نمي. شدم هل

 .داريم برادرانه و خواهر حرفاي فقط بشه چي بايد جان؛ مامان نه-

 !برين پس پسرم باشه-

 چيکار؟ خوام مي عزيزم نه-

 ها نگاه همه. رفتيم پايين زدن حرف کلي از بعد. داشت مي برش کردم مي اصرار زياد

 : گفت مهناز خاله اينکه تا بود تا سه ما رو

 !گذشته؟ خوش بهتون خيلي تا سه شما اينکه مثل-

 : داد جواب همه نمايندگي به آتريسا

 .خوبه خيلي ساناز و بهار با زدن حرف واقعا آره-

 نشسته هم پيش مهران و آتريسا بار اين ولي نشستيم همديگه پيش ساناز و من

 که هاشون حرف به کم يه. خنديديم و کرديم هم به نگاهي همزمان ساناز با بودند،

 شدم اونا خيال بي ديگه. ميزنن حرف آتريسا رشته به راجع دارن فهميدم کردم توجه

 .شدم زدن حرف سرگرم بقيه با و
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. بستم سرم پشت رو در شون بدرقه از بعد. برن که شدند بلند ميوه خوردن از بعد

 : ايستادم مهران صداي با دفعه يه. باال رفتيم و کرديم خداحافظي مهرانم و من

 کار؟ سر ميري چند ساعت صبح بهار-

 چطور؟ نيم، و شش-

 .ميريم ديگه هم با پس-

 !داداشي باشه-

 .خوابيدم و کردم ککو رو ساعت کردم، عوض رو هام لباس و رفتم اتاقم به

. شدم حاضر و گرفتم دوش يه. شدم بيدار خواب از ساعت اومدن در صدا به از قبل

 رو سياهم روسري. بستم سرم باالي رو موهام و پوشيدم رو ام گردويي دامن و کت

 رژ. گذاشتم توش رو کارتم و گوشيم آوردم؛ در رو سياهم دستي کيف کردم، سرم

 .رفتم پايين و شيدمک چشمي خط و زدم رو قرمزم

 لقمه يه چاي زور به. نشستم و کردم ي"سالم"بودن نشسته مهران و بابا مامان،

 خداحافظي شدم؛ بلند باهاش منم شد بلند خورم نمي چيزي ديد که خوردم،مهران

 .رفتيم و کرديم

 مهران. شد پلي آهنگ يه و بردم ضبط طرف به رو دستم شديم که ماشين سوار

 در مهران و کردم"تشکر"و برگشتم طرفش به. داشت نگه شرکت در جلوي رو ماشين

 : گفت جوابم

 !مهندس خانوم باشي کوچولو،موفق آبجي ميکنم خواهش-
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 دور مهران تا ايستادم متنظر و شدم پياده. شم پياده که کرد اشاره و زد لبخندي و

 سوي به و شدم وارد کشيدم، عميقي نفس و شرکت ورودي در طرف به برگشتم. شد

 و ايستاد آسانسور. موندم منتظر و زدم رو سوم طبقه دکمه. برداشتم قدم آسانسور

 و اومد طرفم به تيپ خوش و شيک خانم يه گذاشتم که رو قدمم اولين. رفتم بيرون

 : کرد شروع

 ؟!درسته باشيد، ستوده بهار خانم بايد شما کنم فکر سالم-

 !هستم،بفرماييد خودم بله-

 کنم تون راهنمايي تون اتاق به که فرستادند رستگار ندسمه آقاي رو من-

 .بفرماييد بله-

 رو در. بود من اتاق رستگار مهندس اتاق از تر ور اون اتاق چند افتاد راه من از تر جلو

 ...ستوده خانم-.شدم داخل و کردم تشکر گفت؛ ي"بفرماييد"و کرد باز

 !رستگار آقاي-

 اومد که گفتم"تويي بيا"زد در و رفت بيرون کنه، مي ور  کار اين اجبار به که بود معلوم

 .کرد خوش جا لبم روي مندانه پيروز لبخندي تو

 رستگار آقاي شنوم مي-

 .داريم مهم جلسه يک فردا که بدم خبر بهتون گفتم شدم مي رد داشتم-

 .دارم خبر بله-



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

62 

 

 نهنک. دونستم نمي چيزي دارم، خبر گفتم چرا من.رفت بيرون و زد پوزخندي

 رو صندلي. نيست مهم اصال کن ولش هرچي حاال بابا نه بود، اون براي پوزخندش

 !تو اومد اينجوري اين باز شد، باز در دفعه يه باز که پنجره به رو چرخوندم

 خوايد؟ مي چي باز بزنيد، در نگفتم مگه رستگار آقاي-

 .رفت آبروم نه ايو. شدم روبهرو ساناز و آرمان لبخند با که برگشتم نشنيدم صدايي

 .هستين رستگار آقاي يعني...آراد آقاي کردم فکر ببخشيد...چيزه...رستگار آقاي...آ-

 : نخنده که کرد مي کنترل رو خودش داشت زور به بود معلوم

 ديگه گشتن مي شما دنبال داشتن ايشون راستش ستوده خانم حرفيه چه اين-

 .کنم راهنماييشون اينجا تا گفتم

 زحمت به رو رستگار آقاي چرا...اتاقه اين نگفتم بهت مگه چيزه...جان ازسان...آها-

 !انداختين؟

 .بود ديدني واقعا. بود شده نعلبکي يه اندازه چشماش ساناز

 .برم ديگه من اجازتون با ستوده، خانم حرفيه چه اين-

 .رستگار آقاي ممنونم بازم-

 :اومد طرفم به ساناز آرمان رفتن محض به

 .دونه مي خدا کنه مي فکرايي چه خودش پيش االن شدي گو دروغ دچق تو هي-

 .بخوريم چيزي يه بشين بيا دونم،حاال مي کنه نمي فکري هيچ-

 کنم؟ کار چي من خواد نمي نه-
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 .رستگار آراد مهندس پيش بريم بايد-

 !بريم پاشو پس...آها-

. کرديم حرکت مهندس اتاق سوي به و کردم باز رو در. زدم دامنم و کت به دستي

 بفرماييد"گفتن با. بدن خبر بهشون منشي تا مونديم منتظر اتاق در جلوي

 و بود نشسته صندليش روي مهندس شديم وارد. زدم در به اي تقه منشي،"داخل

 .بزنم رو حرفم شدم مجبور انگار نه انگار ولي کردم اي سرفه تک بود، ما به پشتش

 !رستگار مهندس-

 بله-

 ...اومدم من راستش-

 .کنم استراحت کم يه خوام مي چون مطلب اصل سر بريد زود-

 !رستگار مهندس براي زشته،اونم مهمون جلوي-

 با شد بلند جاش از ساناز ديدن محض به و چرخوند طرفم به رو صندلي حرفم اين با

 : کرد ساناز به رو و انداخت بهم نگاهي پيشونيش روي اخم

 .بشينيد بفرماييد اومديد؛ خوش-

 : بزنه رو حرفش ساناز ذاشتمن

 جريان در که اومديدم فقط کنيد، استراحت بتونيد شما که ميريم االن ما نکرده الزم-

 .هستند من منشي بعد به اين از"رفيعي ساناز خانم"ايشون باشيد

 : گفت و کرد ساناز به رو و انداخت بهم نگاهي نيم شد تر غليظ مهندس اخم
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 .کنيد شروع رو کارتون االن از نيدتو مي رفيعي خانم خوشبختم-

 :گفت ساناز جوابش در

 همچنين-

 گرفتم تصميم و دادم نشون بهش رو ساناز جاي رفتيم بيرون و کرديم ي"خداحافظ"

 .بگردم رو شرکت خودم که

 يکي. شد شروع هاشون پچ پچ و شدن بلند جاشون از همه رسيدم که حسابداري به

 .کنند سکوت همه شد باعث که آمد جلو ها دختر از

 هستيم اينجا االن ما که شماست لطف به ميگم تبريک بهتون ستوده خانم سالم-

 !کنم تون معرفي بذاريد

 : گفت بلندي صداي با و کرد همه به رو

 .هستند"پندار نوين"شرکت بزرگ دار سهام ستوده خانم ايشون آقايان و ها خانم-

 .شدند ساکت همه من يسرفه تک با شد، بلند همه گفتن تبريک صداي

 .کاراتون سر بريد ميتونيد حاال متشکرم، عزيز همکاران شما يهمه از-

 نگاه که ساعت به. برگشتم اتاقم به منم. برگشتند جاشون سر همه حرفم اين با

 به زنگ تک يک. آوردم در رو گوشيم و برداشتم رو کيفم. بود رفتن وقت ديگه کردم،

 .رفتم بيرون اتاق از و زدم مهران

 .بريم پاشو ساناز-

 .حاضرم من-
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 در دفعه يک که گذشتيم مي آراد مهندس اتاق در جلوي از داشتيم افتاديم، راه باهم

 نگاهم در صداي با. کوبيدن بهم رو در و اومدند بيرون زمان هم آرمان و آراد و شد باز

 هب و کرديم خداحافظي. شدن ساکت دو هر من نگاه با. شد کشيده طرفشون به

 .داديم ادامه راهمون

 و آراد ما با زمان هم که بشينم سوار خواستيم بياد؛ باال تا زدم رو آسانسور دکمه

 من از تر زود آراد که بزنم رو پارکينگ دکمه خواستم شديم سوار هم با. اومدن آرمانم

 .بردم عقب رو دستم و کردم بهش نگاهي چشم گوشه از! کرد اقدام

 ساناز از نيشگوني ميخنديدن، ريز ريز داشتن که انداختم ازسان و آرمان به نگاهي

 من حرف با که بره بيرون خواست آراد آسانسور در شدن باز با. شد ساکت که گرفتم

 : بريم ما اول تا رفت عقب

 .ترند مقدم ها خانم رستگار آقاي-

 به نگاهي آرمان بود، اينا آراد مال کنم فکر که بود ماشين يه فقط پارکينگ، تو

 : گفت و کرد پارکينگ

 نداريد؟ ماشين شماها-

 .مون دنبال بياد داداشم قراره-

 !خوبه پس اها-

 پالکش از. ايستاد پامون جلوي سرعت با ماشين يک رفتيم که بيرون پارکينگ از

 : گفت و انداخت ما به نگاهي اومد بيرون ماشين از. مهرانه که فهميدم

 .بريم شيد سوار-
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 سکوت خودش. روند اينا ساناز خونه طرف به سرعت با و زد رپ رتاستا شديم؛ سوار

 : شکوند رو

 بهار؟ کني مي کار چي کارا با خبر چه-

 .بود خوب خيلي خوب-

 .خودت پيش بودي برده سانازم روز کل که نگو-

 .کنه مي کار اونجا سانازم-

 .انداخت بهمون نگاهي آيينه تو

 !جدي-

 .آره-

 بسالمتي پس... خوبه-

 راه تو. برگشتيم و خونه رسونديم رو ساناز. شد حاکم مون بين سکوتي وبارهد و

 : اومد يادم چيزي يه بازگشت

 ...مهران راستي-

 جانم؟-

 !امروز بگي بهم چيزي يه خواستي مي تو-

 .زد کنار و شد هل مهران دفعه يک

 .ميگم بعدا...چيزه...ا-

 .پيچوني مي داري مهران-
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 تعريف برات شينيم مي جايي يه ميريم نشن نگران که خونه بزن زنگ باشه باشه-

 .کنم مي

 باشه-

 . کرد تاييد هم اون زدم حرف مامانم با. زدم زنگ و آوردم در رو گوشيم

 

 رو در شديم داخل وقتي. کرد باز رو اتاقش در. کشيد خودش دنبال و گرفت رو دستم

 در رو کاغذ يک و کرد باز رو ها کشو از يکي. رفت اشمطالعه ميز طرف به و بست

 .داد دستم و آورد

 مهران؟ چيه اين-

 !فهمي مي بخونش-

 رو کاغذ زود بود؛ بابا. کرد باز رو در شدم، متوقف در صداي با که کنم بازش خواستم

 .کردم قايم پشتم

 داخل؟ بيام تونم مي پسرم-

 .داريد اختيار شما بابا حرفيه چه اين-

 :ستنش ها صندلي از يکي رو و شد داخل

 نديديد؟ من کار ميز روي رو برگه يک شما هابچه-

 :گفتيم صدا يک و انداختيم بهم نگاهي مهران با

 .جان بابا نه-
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 بابا؟ دنبالشين روز چند که مهمه برگه اون-

 ...تون مامان دست بيافته اگه ولي دخترم نيست مهم زياد-

 چيه؟ برگه اون مگه-

 .بشين دار خبر موضوع اين از دباي هم شماها کنم فک... دخترم چيزه-

 .من خداي ميوفته، اتفاق داره ترسيدم مي ازش که چيزي پس

 شد باعث بابا صداي. خدايا بشنوم خودش زبون از رو بابا مريضي خوام نمي من

 .بشه کشيده بهش نگاهم

 هم همين براي نمياد، خوشم چيني مقدمه از من که دونيد مي خوب شما ها بچه-

 ...من خب...خب.طلبم اصل سر ميرم

. رفت بيرون و انداخت بهمون نگاهي شد؛ حرفش دادن ادامه از مانع گوشيش صداي

 .کردم نگاه و داد بهم مهران که کاغذي و کردم استفاده فرصت از هم من

 درست!ش آزمايش برگه.گشت مي دنبالش بابا که ايبرگه همون. بود خودش درسته

 !بدخيم نوع از هم اون ريه، سرطان. داشت سرطان بابا بود

 .شدند سرازير اشکام. بردم پناه مهران آغوش به کنم کنترل رو خودم نتونستم

 دستم و کشيد بيرون آغوشش از منو رسيد،مهران مون گوش به بابا صداي دفعه يک

 : شد تر واضح بابا صداي شديم نزديک در به گرفت رو

 که همونطور و کنم آگاه موضوع ناي از رو بهار و مهران که خوام مي من دکتر آقاي-

 !بفهمه چيزي نبايد خانمم گفتم بهتون
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 حرفاي ادامه به و نره بيرون صدام که گذاشتم دهنم روي رو دستم. گرفت شدت گريم

 : کردم گوش بابا

 برم آلمان تا بيخودي بدخيمش، نوع مخصوصا. نداره درمان سرطاني هيچ دکتر آقاي-

 مهران به نه شد عوض تصميمم.کنم مي اذيت رو خانوادم فقط مثال بشه چي که

 ..بهار نه ميگم

 : گفت آروم و انداخت بهم نگاهي مهران

 که کنيم راضيش بتونيم تا داره سرطان دونيم مي که بفهمونيم بابا به جوري يه بايد-

 .آلمان بره درماني شيمي براي

 :گفتم کردم مي پاک رو اشکام که طور همون

 وري؟ط چه ولي درسته آره-

 .دونم نمي منم رو اين-

 .ميشه راضي جوري يه بعد بزنيم حرف دکترش با اول ميگم من-

 .دنبالت ميام ميريم، باهم فردا آره-

 .باشه-

 مهران ايبهانه به. بردارم رو دکتر شماره تا داشتم مي بر ور بابا گوشي جوري يه بايد

 و داشتم برش. شتگذا جا رو گوشيش بابام من خوب شانس از زد صدا رو بابا

 کردم، ذخيره خودم گوشي تو رو شماره. رفتم هاش مخاطب داخل. کردم باز رو قفلش

 هم با بابا هم مهران هم. کردم قفلش زود بابا پاي صداي با. اومدم بيرون مخاطبين از

 و شام خوردن از بعد. چيدم رو سفره و شدم بلند مامانم صداي با. بودن اومده ديگه
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 رو گوشيش که فهموندم مهران به اشاره با. نشستم کاناپه رو رفتم هسفر  کردن جمع

 ام حوصله. شدم تخمه شکوندن مشغول و کردم اس ام اس براش رو شماره. برداره

 .بشينم حياط تاب روي و برم گرفتم تصميم. بود رفته سر

 روي کردم حرکت تاب طرف به. رفتم حياط به و پوشيدم رو ژاکتم. برداشتم رو گوشيم

 عميقي نفس و بستم رو چشمام کردم، بلند آسمون طرف به رو سرم.نشستم تاب

 .کشيدم

 : دادم جواب حوصله بي. اومدم بيرون کودکيم افکار از گوشيم صداي با

 بله؟-

 .گل خانم بهار بر سالم-

 خوبي؟ سانازي چطوري-

 خوبم باشي خوب تو-

 .نيستم خوب اصال من ولي-

 شده؟ چي چرا؟-

 .کنم مي تعريف برات فردا گفت؛ تلفن تپش نميشه-

 .ما? خونه بيا شو حاضر االن همين نه-

 باش،فعال-
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 پيش. بود گذاشته چايي مامانم. کردم حرکت خونه در طرف به و کردم قطع رو تماس

 و لي شلوار يک با رو لباسام باال رفتم. نوشيدم داغ چاي ليوان يک و نشستم شون

 : رفتم نشيمن به. کردم سرم رو ايم سرمه شال. کردم عوض ايسرمه مانتو

 ساناز خونه ميرم من بابا مامان،-

 : داد جواب نگران مامان

 افتاده؟ اتفاقي دخترم باشه خير-

 !مامان نه-

 : چرخوند طرفم به رو سرش بابا

 .برو دخترم باش-

 نظر مورد مقصد طرف به سرعت به. برداشتم رو ماشين سويج و کردم ي"خداحافظ"

 پايين رو ماشين شيشه کالفه. بود اومده وجود به شديدي ترافيک راه تو. کردم حرکت

 رسيدم که مقصد به. شد باز راه ايدقيقه ده بعد. بود شده تصادف انگار کشيدم،

 .شديم وارد هم شد،با باز ساناز توسط در. زدم رو در زنگ و کردم پارک رو ماشين

 مادرش با رفتم طرفشون به و کردم ي"سالم."بودن نشسته منتظر باباش و مامان

 تا زد نمي حرفي کس هيچ بود سنگين خيلي جو. نشستم ساناز کنار و کردم روبوسي

 :شکست رو سکوت عمو اينکه

 شده؟ چيزي دخترم-

 چشمام تو اشک و انداختم عمو بطرف نگاهي بود پايين سرم موقع اون تا که من

 :زد حرف موع دوباره که بود سکوت فقط من جواب و شد جمع
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 گفت؟ بهت بابات دخترم-

 :شدم اشکام اومدن پايين از مانع دستم با

 .فهميديم خودمون نگفت چيزي بابا-

 ...مامانت-

 مهران امروز منم. فهميده بود وقت خيلي مهران ولي نگفتيم چيزي مامان به عمو نه-

 .گفت بهم

 .نيست نگراني جاي اصال دخترم-

 :گفت معترض و ختاندا هردومون به نگاهي ساناز

 !ديگه؟ شده چي بدونيم ماهم بگيد زنيد مي حرف رمزي چرا بابا اي-

 .بدخيمش نوع از اونم داره ريه سرطان..س...بابام-

 رو رو دستش و اومد جلوتر ساناز. چکيد چشمم از اشک قطره يک حرفم اين با

 : گذاشت دستم

 .هست شدنش خوب احتمال خب عزيزم-

 .بشه درماني شيمي خواد نمي بابا ولي هست احتمالش هست-

 : پريد مون حرف وسط عمو

 گفت؟ خودش-

 حرف زد؛ مي حرف دکترش با داشت وقتي فقط. دونيم مي ما که نداره خبر اصال نه-

 .شنيديم رو هاشون
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 .زنم مي حرف باهاش من-

 ميريم مهران با فردا. دونم مي رو موضوع اين که بفهمه بابا خوام نمي جان عمو نه-

 .زنيم مي حرف دکترش اب

 ساناز استخدام خاطر به و مبارک جديدت شغل راستي راحتي، هرجور دخترم باش-

 .ممنونم ازت خيلي

 : کردم نگاهي ساناز به

 .جان عمو ممنون خيلي-

 :حرفمون وسط پريد ساناز

 نمياي؟ سرکارم فردا بهار-

 .ميام چرا چرا-

 ! خوبه-

 بيرون خداحافظي از بعد و پوشيدم رو کتم. شدم بلند شيريني و چاي خوردن از بعد

 افکارم از موبايلم زنگ صداي با. روندم خونه سوي به و کردم روشن رو ماشين رفتم

 گوشم تو رو هندزفري. بود مهران انداختم اش?صفحه به نگاهي. اومدم بيرون

 .کردم برقرار رو تماس و گذاشتم

 مهران؟ جانم-

 بهار؟ کجايي-

 چطور؟ راهم، تو-
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 .باش زود فقط کنم مي تعريف برات اومدي هيچي-

 حرف بابا به راجع خواد مي کنم فکر. کردم بيشتر رو سرعتم و کردم قطع رو تماس

 يه. شدم مي نگران داشتم کم کم بودن نشسته همه. چرخوندم در توي رو کليد.بزنه

 زدم فحر  خودم اينکه تا نگفتن چيزي کدوم هيچ. نشستم و کردم سالم رفتم جلو کم

: 

 شده؟ چيزي-

 :داد رو جوابم مامان که برگشت طرفم به ها نگاه همه

 بشه؟ چي عزيزم نه-

 .خوش همگي شب بخوابم ميرم خستم من. پرسيدم همينطوري-

 مطمئن وقتي و کردم قفل رو در. رفتيم اتاقم به. اومد باهام مهرانم که برم شدم بلند

 .کنه شروع که کردم اشاره مهران به نيست اونجا کس هيچ که شدم

 بابا که کرد انکار اول. زدم حرف باهاش بابا دکتر به زدم زنگ تو رفتن بعد راستش-

 چيزا اين و داره سرطان

 ساعت فردا کرد، قبول اونم خواهرم با ميايم فردا که گفتم ديگه. کرد قبول بعدش... 

 .پيشش ميريم باهم نه

 باهم خالصه دکتر، ميام اونجام از ارک سر ميرم خودم ماشين با فردا من ولي باشه-

 .باشيم اونجا باهم که کنيم مي هماهنگش

 .بخواب بگير شده وقت دير ديگه گلم خواهر باشه-
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 جور هر ولي بودم خسته خيلي منم. شدم خارج اتاق از و نشوند پيشونيم رو ايبوسه

 .برد خوابم زود خيلي که کشيدم دراز و کردم عوض رو لباسام شد

 رو لباسام و زدم صورتم به آبي شدم بلند. انداختم نگاهي دستم بغل تساع به

 بيرون اتاق از و گذاشتم کيفم تو رو نيازم مورد لوازم و برداشتم رو کيفم.پوشيدم

 پيداش مهرانم که چيدم مي رو صبحونه? نفره دو? سفره داشتم پايين رفتم. اومدم

 بيرون خونه از و خورديم رو صبحونه باهم ريختم چايي دوتا خودمون براي. شد

 بطرف رفتم مي سانازم دنبال بايد امروز. آوردم بيرون پارکينگ از رو ماشين. رفتيم

 سوار پرسي احوال و سالم از بعد اومد بيرون خونه از اون من تک با. رفتم خونشون

 در جلوي ساناز کردم پارک رو ماشين تا رسيديدم که شرکت به. کرديم حرکت و شد

 .اومد طرفم به آراد منشي شديم که وارد باهم. موند منتظرم اصلي

 يه با هشت ساعت بدم اطالع بهتون که گفتند مهندس آقاي مهندس خانم سالم-

 بايد که کشه مي طول ده ساعت تا همچنين و داريد مهمي جلسه خارجي شرکت

 .برم بايد من تون اجازه با. باشند داشته حضور جلسه اين در همه

 رو پرده. رفتم پنجره طرف به و گذاشتم ميز روي رو کيفم کرم حرکت اتاقم طرف به

 قرار بر ارتباط ساناز با و برداشتم رو تلفن نشستم م صندلي رو برگشتم و زدم کنار

 : کردم

 که بگو هم مهندس جناب به خب؟ اتاقم بياد هيچکس نذار ساعت نيم تا ساناز-

 ديگه ساعت نيم. کنم استراحت خوام مي باشم، داشته حضور جلسه تو تونم نمي

 .پيشم بيا خودت هم
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 خاطرات دوباره. بستم رو چشمام و دادم تکيه صندلي به رو سرم. کردم قطع رو تلفن

 به کردم سعي چکيد، اشکي قطره چشمم ي گوشه از. اومد چشمم جلوي کودکيم

 اينکه ونبد شد باز صدا با در که بودم بيداري و خواب حالت در نکنم فکر هيچي

 : گفتم بلند صداي با کنم باز رو چشمام

 

 !کنم استراحت خوام مي نگفتم من مگه ساناز-

 رو صندلي و زدم هام لباس به دستي. کردم باز رو چشمام زود آراد مهندس صداي با

 : چرخوندم طرفش به

 جلسه تو بايد همه ميگم وقتي همچنين. نيست استراحت جاي اينجا ستوده، خانم-

 !باشن بايد يعني باشن داشته حضور

 شما نکرده الزم ثانيا. داره ربط خودم به هم بکنم هرکاري و خودمه اتاق اينجا اوال-

 !نکنم چکار و کنم چکار بگيد بهم

 و هستيد مون شرکت داراي سهام بزرگترين از يکي شما کنيد درک ستوده خانم ولي-

 !باشيد بايد پس مشتريامونن ترين مهم از اينم

 .دارم دکتر نوبت من-

 !ديگه روز يه براي بذارينش توند مي خب-

 هم شما" رستگار مهندس آقاي جناب"نيست مهمتر برام بابام سالمتي از چيز هيچ-

 !ديگه روز يه براي بذارين رو جلسه اين تونيد مي
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 کنيد انتخاب خودتون جاي به رو يکي تونيد مي اگه ستوده خانم نميشه متاسفانه-

 !بيان جلسه به که

 .برم بايد بدين اجازه اگه االنم بذارين من جاي به خواين مي رو هرکي خودتون شما-

 .بفرماييد ستوده خانم البته-

 من که دادم اطالع بهش و زدم مهران به زنگي. آوردم در رو گوشي و برداشتم رو کيفم

 .بياد باال تا زدم رو آسانسور دکمه ميرم، دارم

 روح بي چقدر. انداختم خودم به نگاهي آسانسور آيينه وت. زدم رو پارکينگ دکمه

 سوار.اومدم بيرون و شد باز آسانسور در. بودند شده قرمز قرمز چشمام امروز؛ بودم

 مهران به بازم بودم؛ مطبش جلوي ساعت نيم از بعد. کردم حرکت و شدم ماشين

 داخل باهم رسيد مهران بعد کم يه. کردم قطعش نزديکه گفت که زدم زنگ

 .کردم وسالم رفتم تر جلو باشه منشي گمان به که بود گوشيش مشغول زني.شديم

 .اومدين خوش سالم-

 .داشتيم مالقات قرار دکتر با ما-

 لحظه يه-

 رو بدنم تمام استرس. شديم وارد منشي"داخل بفرماييد"با مونديم منتظر ثانيه چند

 .دونستم نمي قعاوا بگم چي و کنم چيکار دونستم نمي. بود گرفته فرا

 صندلي روي دکتر اشاره با.شديم وارد هردومون"بيا"شندين با و زديم در به ايتقه

 .شد کشيده بطرفش هردومون نگاه دکتر سرفه تک با نشستيم
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 ستوده آقاي دونيد مي هم شما که همونطور. کنم شروع کجا از بايد دونم نمي خب-

 که ميدونيد خوب ايدکرده تحصيل اشماه. بدخيمش نوع از اونم دارند ريه سرطان

 از خيلي تونسته که هست آلمان در دکتر يک ولي نداره درماني هيچ بدخيم سرطان

 نمي اون خواد نمي رو اين شما پدر متاسفانه ولي برگردونه زندگي به رو سرطاني افراد

 رهب درماني شيمي براي که خواد نمي همينم براي داره سرطان که بدونين شماها خواد

 بذارم، اختيارتون در رو اطالعات همين تونم مي فقط دکتر يه عنوان به. آلمان

 .بره تا کنيد راضي هست که قيمتي هر به رو پدرتون که خوام مي ازتون همچنين

 پنج از بعد باشم، منتظرش بيرون که گفت بهم اشاره با که کردم مهران به نگاهي

. کرديم حرکت پارکينگ طرف به و کرديم ظيخداحاف. اومد بيرون دکتر با اونم دقيقه

 :شکستم رو مون بين سکوت

 .آلمان بره که کنيم راضيش بايد و دونيم مي ما که بگيم بابا به بايد مهران-

 : انداخت بهم نگاهي

 .ميگيم بهش خونه رفتيم که عصر آره-

 !خداحافظ فعال پس-

 .فعال باش خودت مواظب-

 باز با زمان هم شدم آسانسور سوار. کردم حرکت شرکت سوي به و شدم ماشين سوار

 و آراد با همراه زن يک و مرد دو. شدند ظاهر روم به رو نفر، پنج آسانسور در شدن

 که شدند خيره من به تعجب با همه. رفت هم تو هاش اخم من ديدن با آراد. آرمان

 .کرد معرفي رو من ترکي با و کرد زدن حرف به شروع آرمان
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 : اومد حرف به ها مرد از يکي شد عصباني بيشتر آراد که زدم لبخندي

 (شدم خوشحال شما آشنايي و ديدن از)اولدم موتلو چوخ گوروشمکدن سيزدن-

 (منم)دا بن-

 با که برداشتم قدم اتاقم سوي به. رفتند و کردن خداحافظي هم با آشنايي از بعد

 : کرد شروع که برگشتم طرفش به. شدم متوقف آراد صداي

 !باشيد داشته حضور بتونيد که اميدوارم داريم جلسه دوباره فردا پس ستوده خانم-

 .هستم بخواد خدا اگه-

 همه گرفت رو جلوم ساناز. اتاق در جلوي فتادم راه. نشدم ازش جوابي هيچ منتظر و

 گوشيم که شدم امقهوه خوردن مشغول کوفته و خسته کردم، تعريف براش رو چي

 : کردم وصل رو تماس بندازم بهش نگاهي نکهاي بدون. خورد زنگ

 بله؟-

 چطوري؟ دخترم بهار-

 خوبيد؟ شما خوبم مامان سالم-

 !بگم بهت چيزي يه زدم زنگ دخترم خوبم-

 .شنوم مي مامان جانم-

 !بگير برام رو آراد آقا خونه شماره-

 مامان؟ چي براي-

 .کنم دعوتشون ميخوام-
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 .بود شده نعلبکي يه قد چشمام پريدم، جام از متر نيم

 .نيست کار اين به الزم مامان چيزه...ا-

 شماره يا بيان آرمان آقا خانواده هم و آراد آقا خانواده به هم.زشته دخترم نه-

 !بزنم حرف شون باخانواده خودم بگير ازشون رو خونشون

 .مامان باشه-

 ! فعال برس هات کار به ديگه دخترم ديگه خب-

  

 

 در جلوي ساناز. شدم بلند جام از و کردم فوت رو نفسم کالفه. دمکر  قطع رو تماس    

 : پرسيد متعجب ديدنم محض به بود

 هم؟ تو رفت اخمات باز چرا شده چي چيه-    

 .کنه دعوت رو آرمان و آراد? خانواده ميخواد مامان هيچي-    

 : رفتم بهش غره چشم يه بود اعصابم رو بيشتر که زد لبخندي    

 .ببند رو نيشت همتو-    

 :زد ايقهقه    

 .شدي ديوونه باز بهار -    

 بهشون که گفتم منشي به کردم، حرکت آراد آقا اتاق بسوي حرفاش به توجه بي    

 نگاهي. بود روزنامه خوندن مشغول. شدم داخل بهش دادن اطالع از بعد بده اطالع
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 جلوش گرفته رو روزنامه عمدا   که فهميدم! گرفته برعکس که ديدم انداختم روزنامه به

. گذاشت کنار جلوش از رو روزنامه شنيد که رو من خنده صداي. گرفت خندم

 :اومد حرف به و کرد هم در رو اخماش

 هست؟ اينجا داريخنده چيز اينجا ستوده خانم-    

 !بله-    

 بخنديم؟ ماهم که بگيد پس-    

 : کردم اشاره دستش توي روزنامه به چشم با    

 !بخونن روزنامه برعکس که نديدم جايي تاحاال-    

 : گفت بلند و رفت هم تو بيشتر اخماش و انداخت نگاهي دستش توي روزنامه به    

 !بگيد رو کارتون زودتر ستوده خانم-    

 با بحث حوصله حاضر درحال ولي اومد مي بدم خيلي زدنش حرف بلند اين از    

 : مطلب اصل سر رفتم حرفي هيچ نبدو پس نداشتم رو يکي اين

 !ميخوام مادرم براي رو خونتون شماره-    

 :کرد نگام متعجب    

 چي؟ براي-    

 : دادم بيرون صدا با رو نفسم    

 !بدين عموتونم خونه مال راستي دونم، مي چه-    

 .باشه-    
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 اتاقم به و کردم شون ذخيره. کردم يادداشت رو شماره و آوردمدر رو گوشيم    

 پشت از ساناز. انداختم باال رو ابروم يک ديدم رو آرمان و ساناز در جلوي که برگشتم

 ساناز از کمي دست و بود نشسته روش به رو آرمانم بود؛ شده قرمز قرمز خنده از ميز

 : کردم شروع و کردم ايسرفه تک رفتم جلوتر کم نداشت،يه

 آرمان مهندس به به-    

 : اومد حرف به و شد بلند جاش از نم صداي با    

 .ستوده خانم سالم-    

 : گفتم ساناز به رو و کردم سالمي سر با    

 ميخنديديد؟ چي به داشتين ببينم بگين-    

 : داد جواب آرمان کنه باز لب خواست ساناز تا    

 !بخنديم و بگيم کم يه گفتيم بوديم بيکار هيچي-    

 .نميشم تون مزاحم من ورياينج اگه اينطور پس-    

 .فعال خب رفتم، مي داشتم من ستوده خانم حرفيه چه اين نه نه-    

 اتاقم وارد و زدم لبخندي و انداختم ساناز به نگاهي من. بوديم مونده. رفت آرمان    

 نزديک کردم نگاه ساعت به کردن کار به کردم شروع و برداشتم کاغذي و مداد. شدم

 .شد وصل ساناز به پنج عدد و برداشتم رو تلفن بود چهار

 ؟!بياري برام غذا پرس يه ميشه سانازجان-    

 .ميارم االن نشه چرا آره-    
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 حالت در. کردم نگاهي هنرم به دادم تکيه صندلي به و گذاشتم سرجاش رو تلفن    

 صداي با کنم باز رو چشمام اينکه بدون شد باز صدا با در که بودم بيداري و خواب

 : گفتم بلند

 ساناز و شد باز در که کردم مي تحسين رو خودم داشتم نداشت حرف بود عالي -    

 .برداشت رو طراحيم و گذاشت کنار رو سيني. شد ظاهر جلوم سيني يه با

 چيه؟ اين بهار-    

 قبول رو من کار ايشون اگه تا بدم نشون آراد به رو کارام از نمونه يه بود قرار-    

 .من به بدن رو جديد پروژه داشتن

 .خوبه خيلي-    

 آقا منشي و شد زده در دوباره که بودم نهارم خوردن مشغول. رفت بيرون اتاق از    

 .شد وارد آراد

 ازتون رو طراحي که گفتند مهندس آقاي. بخير ظهرتون ستوده خانم سالم-    

 بگيرمگ

 .بردار اينجاست بيا-    

 :شدم بلند سرعت با شدم پشيمون رهدا برش خواست که همين    

 . ميارم خودم وايسا! نه نه-    

 .براشون ببرم االن که گفتند مهندس آخه-    
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 ريخت آب و خورد من آب ليوان به دستش که داره برش آورد نزديک رو دستش    

 ساعت چند من داشت بدي بود،حس عصبانيتم اوج. کشيدم خفيفي کاغذ،جيغ رو

 : اومد حرف به ترس با و رفت عقب قدم چند من ترس از دختره. بودم کار اين رو

 خورد دستم...ببخشيد...شرمنده...چيزه..مهندس خانم...خانم..خاگ...ا-    

 .نبود...ن...عمدي...بهش

 : گفتم بلند و کشيدم گردنم به رو دستم. بود عصبانيتم اوج    

 االن همين ،بيرون برو اتاقم از-    

 فهميدم در شدن کوبيده صداي با. شدم رفتنش بيرون منتظر و بستم رو چشمام    

 مي دلم رفت، باد به هام زحمت اون همه کردم باز رو چشمام. رفت بيرون که

 چهار تو آراد ديدم که انداختم بهش نگاهي. شد باز سرعت به در. کنم گريه خواست

 : زد داد عصبانيت با که کردم بهش نگاهي. ايستاده در چوب

 ستوده؟ خانم خبره چه اينجا-    

 لطفا آروم رستگار آقاي-    

 نشم؟ آروم اگه-    

 همه از امروز من ثانيا کنيد، حفظ رو خودتون احترام شرکته محيط اينجا اوال-    

 !باشم آروم ميگيد من به شما حاال حاال، اين براي گذشتم چيزم

 داره؟ تقصيري چه خدا بنده اين-    

 نکردن؟ کاري هيچ ايشون ميگيد داره؟يعني ريتقصي چه-    

 .ندارن تقصيري هيچ ايشون فهميديد درست بله-    
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 روي آب ليوان يه خانم کرده؟اين چکار ايشون دونيد مي شما ببينم وايسين-    

 کرده؟ چکار ميگيد بازم حاال ريخت من طراحي

 .نبوده عمدي دونيد مي که شما بله-    

 خواين؟ مي چي بگين ندارم رو يکي شما با کل کل لهحوص رستگار آقا-    

 .کنين خواهي معذرت ايشون از که ميخوام-    

 ديگه؟ ميکنيد شوخي!چي-    

 .هستم جدي هم خيلي نه-    

 !هرگز. ممکنه غير فکرشم حتي-    

 ميشه؟ کم غرورتون از چرا...هه-    

 .ميشه کم اره-    

 ...ستوده خانم-    

 .بريد تونيد مي حاال گرفتيد جوابتونم و گفتيد رو کارتون ستگارر  آقاي-    

 : گفتم ساناز به رو. شدم خارج سرعت به و داشتم بر رو گوشيم و کيف    

 .منتظرتم پايين من-    

 و شدم ماشين سوار رسيدم که پارکينگ به. برم پايين ها پله از که دادم مي ترجيح    

 .زدم زنگ آتريسا به برداشتم رو گوشيم

 آتريسا سالم-    

 خوبي؟خوشي؟ جان، بهار سالم-    
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 خوبي؟ تو نيستم بدک هي-    

 .خوبم منم-    

 سوئيچ. بود اومده هم ساناز ديگه. کردم قطع رو تماس مون، هميشگي مکالمه بعد    

 .کردم حرکت و گذاشتم ماشين تو رو

 پايين رو خودم طرف هشيش و کردم پلي آهنگ يک. بود مون بين بدي سکوت    

 : زد حرف ساناز و شد کم آهنگ صداي که نکشيد طولي. دادم

 شده؟ چت بهار-    

 هيچي-    

 شده؟ چي ببينم بگو ميزني؟ گول بچه داري-    

 .شد دعوامون آراد با-    

 چي؟ سر ولي شده دعواتون دونم مي بهار-    

 آورده تشريف آراد جناب دمبع. ريخت آب طراحيم رو منشيش که اين سر اه،-    

 کنم خواهي معذرت شون منشي از که بودن

 کردي؟ خواهي معذرت حاال!تو اونم خواهي؟ معذرت چي؟-    

 !کنم خواهي معذرت چي برا من دادي؟ دست از تو عقل-    

 هيچي-    

 .نرفتم باهاش ولي کرد اصرار خيلي. داشتم نگه رو ماشين شون خونه جلوي    
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 به و چرخوندم در توي رو کليد. رفتم خونه طرف به سرعت با شدنش پياده از بعد    

 : رفتم بابا و مامان طرف

 ...جون بابا سالم. ماماني سالم-    

 : دادن جواب دو هر    

 .اومدي دخترم،خوش سالم-    

 کجاست؟ مهران. مرسي-    

 !نياومده بيرون اتاقشه تو اومده که وقتي از-    

 .بيام کنم عوض رو لباسام منم سپ! جدي-    

 با و زدم در ايستادم مهران اتاق در جلوي و رفتم باال ها پله از    

 .شدم وارد و کشيدم رو دستگيره"بفرماييد"شنيدن

 داداش سالم-    

 جان بهار سالم-    

 .مامان پيش زنم مي حرف بابا با االن من داداش-    

 .ميام منم باش-    

 .پايين بريم کنم عوض رو ساملبا پس خب-    
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 مهران و من منتظر انگار بودن نشسته همه. رفتم پايين لباسام کردن عوض از بعد

 نگاهي. نشست من کنار و اومد مهرانم بعد دقيقه چند نشستم کاناپه روي. بودن

 : زد حرفي بابا که انداختم بهش

 .ميايد نظر به مشکوک ها؟ بچه شده چي-

 : کرد شروع و کرد ايسرفه تک مهران انداخت بهمون هينگا هم مامانم

 .بگيم بهتون چيزي يه بايد راستش-

. موندند مهران حرف ادامه منتظر و انداختند بهمون نگاهي متعجب بابا و مامان

 .داد ادامه مهران

 نباش نگران اصال ولي است کننده ناراحت کم يه بگم خوام مي که چيزي اين مامان-

 !خب

 : کرد شروع و انداخت بابا به نگاهي مامان

 !کردي لبم به جون ديگه بگو پسرم-

 !بگو تو بگم تونم نمي من بهار. باباست به به راجع....راستش-

 .کردم بهش نگاهي متعجب

 من؟...چي-

 آره-

 مامان،. بفهمه بايد مامانم کرديم فکر که فهميديم چيزي يه مهران رو من چيزه...ا-

 !رهدا ريه سرطان بابا
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 مامانم حرف با که چکيد چشمم گوشه از اشکي قطره و بستم رو چشمام حرف اين با

 .کرديم نگاهش متعجب مون سه هر

 !دونستم مي-

 .بود شده نعلبکي قد چشمام

 .دونستيد مي هم تا دو شما که دونستم مي و فهميدم صبح امروز-

 :گفت لب زير و انداخت پايين رو سرش بابا

 کرديد؟ مطرح رو وعموض اين چرا حاال-

 : داد جواب مهران دفعه اين

 براي آلمان بريد زودتر هرچه بايد که گفت و زديم حرف دکترت با امروز ما که چون-

... مهمه براتون بهار اگه من اگه نکنيد اعتراض کنم مي خواهش درماني،بابا شيمي

 باشه؟ بريم بيايد بابا مامان خاطر به کن ول رو ما اصال

 !بشه؟ درمان خيمش بد نوع از اونم سرطان ديدي کجا از تو پسرم ولي-

 .بريم بيا لطفا بابا کم ولي ديديم-

 .بود خودش حرف روي فقط بابا ولي کرد اصرار بهش هم مامان بار اين

 رو ها ظرف خورديم؛ رو شام. چيدم رو سفره و شدم بلند همه، مکرر هاي اصرار از بعد

 از رو بابام اينکه از ترسيدم مي خيلي. رفتم يهبق پيش و گذاشتم شويي ظرف تو

 هيچي بابام بدون من. کنم فکر نبودنش به تونم نمي هم ثانيه يک حتي. بدم دست

 حس که بودم ها فکر اين تو نداره معني هيچ برام بابا بدون زندگي! هيچي نيستم،

 : کردم نگاهش و کردم باز رو چشمام بابا صداي با. شدند خيس چشمام کرم
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 کني؟ مي گريه افتاده؟چرا اتفاقي دخترم-

 بود معلوم توش بغض که صدايي با و کشيدم باال رو ام بيني و کردم پاک رو اشکام

 : دادم جواب

 !ميشم نابود من بيافته اگه ولي نه-

 دخترم؟ شده چي-

 مهم برات ذره يه فقط ذره يه اگه بابا! تويي کنه مي نابودم بيوفته اگه که اتفاقي بابا-

 !کن امتحان رو شانست و برو برو، هستيم

 ...مهمي که معلومه دخترم حرفيه چه اين-

 بابا خوام مي ازت رو چيز يه همين. دادي مي گوش حرفم به بودم مهم اگه بابا نه-

 لطفا!برو مامان،مهران بخاطر! من بخاطر لطفا

 کنم فکر راجبش بايد ولي دخترم باشه-

 نميخواد کردن فکر اينکه بابا-

 ....ولي-

 روخدا تو بابا-

 .باشه-

 رو خودم مدتي از بعد. انداختم بابا بغل رو خودم و کشيدم بلندي جيغ خوشحالي از

 انداخت بهم تحسين از پر نگاهي. نشستم مهران پيش رفتم و کشيدم بيرون

 هاش چشم که انداختم مامان به نگاهي. بخنده هم اون شد باعث که زدم لبخندي
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. کرد مي گريه خوشحالي از نبود ناراحتي اشک اشک، اين گمونم به .بود اشک از پر

 :زد صدام باشه اومده يادش چيزي اينکه انگار مامان دفعه يک

 با آرمان هم آراد هم خانواده، دو هر رستگار آقا خانواده شب فردا براي بهار راستي-

 .کردم دعوت رو علي عمو خانواده

 فردا قراره يعني. داد اخم به رو جاش و شد کمرنگ لبم روي لبخند مامان حرف اين با

 خوام مي شبم حتي ولي ميشم که رو شدن روروبه البته بشم روروبه آراد با شب

 .من خداي نه واي ببينمش

 :پرسيد و کرد نگاهم مهران

 داري؟ مشکلي! بهار چيه-

 : دادم جواب بودم کرده اخم که همونجوري

 !مشکلي؟ چه نه-

 !گفتم يجور همين خوبه-

 .بزنم لبخند فقط کردم مي سعي. باشم ناراحت خواستم نمي بابا خاطر به

 بلند ي?بخير شب?گفتن با بخوابم که گرفتم تصميم خانوادگي نشيني هم از بعد

 که همين بودم خسته انقد. شدم ولو تخت رو و کردم قفل رو در اتاقم رفتم و شدم

 .برد خوابم بستم رو چشمام

 خوردن از بعد معمول طبق. شدم حاضر و زدم صورتم و دست هب آبي. شدم بلند

 .رفتم شرکت به صبحانه

 : اومد طرف به سرعت با. بود اومده من از زودتر ساناز بار اين



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

92 

 

 !بهار...بهار-

 ساناز؟ شده چي-

 دارين؟ جلسه شرکت اون با امروز-

 :پرسيدم متعجب

 شرکت؟ کدوم-

 بابا اي-

 .بودما کرده فراموش پاک فهميدم، آها-

 بله-

 .کردي آوريياد که مرسي باشه-

 کردين؟ چکار بابات با ببينم بگو-

 :هوا پريدم خوشحالي از

 .آلمان بره درماني شيمي براي که کرد قبول... نپرس ساناز واي-

 .خوبه خيلي اينکه-

 هفت ساعت. انداختم نگاهي ميزم روي ساعت به. رفتم اتاقم سوي به و زدم لبخندي

 بيرون افکارم از موبايلم صداي با. شد مي شروع جلسه ديگه ساعت نيم بود؛ نيم و

 شکفت گلم از گل?Atrisa.R?اسم ديدن با و انداختم نگاهي اشصفحه به و اومدم

 : دادم جواب و کردم وصل رو تماس

 نفس؟ چطوري!زده زنگ کي ببين واي-
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 گلم؟ چطوري تو عزيزم خوبم بهاري، سالم-

 عالي-

 !رو تو فقط البته کنم دعوتت فرداشب زدم زنگ جان هارب خوبه، خيليم-

 .باشه-

 کردين؟ ما از يادي عجب چه-

 .ديگه نشو ديوونه-

 : خنديديم دو هر حرف اين با

 خبر؟ چه خب-

 .توئه پيش خبرا سالمتي-

 : گفتم و زدم لبخندي

 ؟نداري کاري برم بايد دارم جلسه. بزنم حرف تونم نمي االن عزيزم، بگم چي واال-

 .فعال عزيزم برو گلم نه-

 خداحافظ-

 سر با در جلوي کردم، حرکت آراد اتاق طرف به و کشيدم هام لباس به دستي پاشدم

 : زدم در به ايتقه و کردم منشي به سالمي

 .بيا-

 ي?سالم?بودن اونجا ديگه نفر چند و آرمان آراد، فقط شدم داخل و کردم باز رو در

 بود االن. انداختم گوشيم ساعت به نگاهي و شستمن.رفتم صندليم طرف به و کردم
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 گويي آمد خوش صداي با دادم تکيه صندلي به و کردم خاموش رو گوشيم برسن که

 گويي آمد خوش از بعد و دادم دست ها خانم با شدم نزديکتر. شدم بلند آرمان و آراد

 .شد شروع جلسه و نشستم سرجام آقايون به

 اين کار بود قرار که چون برسم جديدم پروژه به برم که شدم بلند جلسه اتمام از بعد

 .ايستادم جام سر آراد باصداي که بدم انجام من رو شرکت

 ستوده؟ خانم-

 : دادم رو جوابش برگردم طرفش به اينکه بدون

 بله؟-

 .کنين نگاهم لطفا-

 ميخواينگ چي که بگين زود لطفا دارم مهمتري کاراي!رستگار آقاي-

 .طرفم به برگردين طفال ستوده خانم-

 !برم من پس ندارين کاري ظاهرا-

 .ميدم انجام خودم شخصا رو پروژه اين...چيزه ستوده،يعني خانم نه-

 :برگشتم. طرفش به تعجب با بودم حساس خيلي پروژه اين رو

 .منه دسته پروژه اين!نميشه جان؟-

 ...شما به نميتونم من ولي-
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 تون زدن حرف مواظب رستگار حد؟آقاي ينا تا کنيد؟يعني چي؟اعتماد شما به-

 دخالت کارم تو نداره حق کس هيچ و منه دست پروژه اين اطالع جهت صرفا. باشيد

 !کنه

 بي حد اين تا انسان آخه. رفتم اتاقم به موندن منتظر بدون و زدم رو حرفم

 بي يپسره!خودش پيش کرده فکر چي خوره مي هم به آدم اين از حالم اه! شخصيت

 .اومدم بيرون افکارم از ساناز صداي با ر،شعو

 دختر؟ تو کجايي!هي-

 .خدا به ندارم هم رو خودم حوصله ساناز-

 چرا؟-

 !پوکيد حوصلم بزنيم حرف کم يه بشين بيا خيال بي-

 !پوشي؟ مي چي شب براي راستي باشه،-

 بپوشم؟ چي مثال ديگه عادي! ساناز بزرگي مشکل چه-

 !ارهد فرق مهموني اين ديگه نه-

 بود؟ کجا فرقش مثال-

 .مياد رئيست سالمتي نا-

 : گرفت خندم رئيس کلمه با

 !رئيس هه-

 !توهم بابا اي-
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 .زدم لبخندي

 : گفتم ساناز به رو و انداختم نگاهي ميز روي ساعت به

 بخوري؟ تو ناهار نميري-

 :کرد نگام متعجب

 ؟!نمياي هم تو مگه-

 !ندارم حوصله و حال نه-

 .بريم پاشو پاشو نکن لج توهم شده چت بهار بابا اي-

 ...واال ساناز-

 .بريم پاشو بهار،گفتم-

 .باشه-

 طرف به باهم و برداشتم رو گوشي. کشيدم جلو رو روسريم شدم بلند جام از

 . بياد باال تا زدم رو آسانسور دکمه. رفتيم آسانسور

 

 شدن،قبل سوار ما اب همزمان هم آرمان و آراد. شدم داخل و کردم باز رو آسانسور در

 از. بود خاموش گوشيم که افتاد يادم. زد رو رستوران دکمه بپرسه کسي باز اينکه از

 مسيج نگران. مهران از داشتم پاسخ بي تماس سه کردم روشنش و آوردم درش جيبم

 کارم بهار?و?زود بهم بزن زنگ بهار.?بود فرستاده پيام برام دوبار که کردم چک رو هام

 .گرفتم رو شمارش و مخاطبين رو رفتم نگران? دختر تو کجايي مهمه
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 !بوق سه بوق؛ دو بوق؛ يک

 

 نکنه که شدم نگران. نداشت اي فايده ولي زدم زنگ ديگه بار چند داد، نمي جواب

 .شکست رو سکوت و اومد جلو شد ناراحتيم متوجه که ساناز باشه افتاده اتفاقي

 

 ؟?شد چيزي بهار-

 

 : پرسيد آرمان برگشتن طرفم به آرمان و آراد ساناز، حرف اين با

 

 ؟?افتاد اتفاقي? ستود خانم-

 

 !نيست مهم نه بله...ها-

 

 باز ساناز براي رو در آرمان و ايستاد آسانسور. برگردوند رو روش و زد نيشخندي آراد

 : افتادم راه تر جلو و نذاشتم بره که خواست آراد رفتن هردو و کرد

 

 !ندا تر مقدم ها خانم-
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 آرمان کنار روم روبه آرادم که نشستم ساناز کنار هم من. رفت و کرد غليظي اخم

 اش صفحه به نگاهي خورد زنگ موبايلم که خوردم مي نهار داشتم. نشست

 :انداختم

 

 داداش جانم-

 

 بهار؟ داشتي کاري-

 

 !بدم جواب نتونستم همين براي بودم جلسه منم بودي زده زنگ تو نه-

 

 .شد حل بيخيال هيچي اها-

 

 :دادم ادامه آرمان و آراد خيره هاي نگاه به توجه بي

 

 نداري؟ کاري کنم قطع بايد من باشه-

 

 فعال برو نه-
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 خداحافظ -

 

 به و شدم بلند شدن تموم از بعد. خوردم رو غذام ادامه و گذاشتم ميز روي رو گوشي

 :گفتم ساناز به رو. رفتم اتاقم

 

 خب؟ نياد کسي-

 

 باشه-

 

 اي پروژه اين کاراي.کردم چک رو هام ايميل رفتم سره يک و کردم روشن رو تاپ پل

 بود ديده که آراد ولي نديدم من رو ها زمين که چون بود سخت خيلي بود دستم که

 .سخته خيلي بازم ولي داد بهم رو نيازم مورد اطالعات

 

 .کردم شروع و کردم حاضر ميزم روي رو وسايلم

 

 : انداختم کارم به نگاهي دمدا تکيه صندلي به
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 ...!مونده خيلي هنوز من خداي واي اي_

 

 بيرون و برداشتم رو ماشين سويچ شدم حاضر. انداختم نگاهي ميز روي ساعت به

 .روندم خونه طرف به سرعت با. برم پايين ها پله از دادم ترجيح. رفتم

 

 عوض رو هام لباس. تمرف باال و کردم ي"سالم"لبي زير شدم داخل و کردم باز رو در

 .رفتم آشپزخونه به مامان به کمک براي و کردم

 

 هشت ساعت نزديکاي انداختم ساعت به نگاهي. نشستم کاناپه رو کوفته و خسته

 شلوار و سفيد شوميز با رو هام لباس رفتم اتاقم به و پاشدم. برسن که بود االن. بود

 .کردم سر رنگي کرم ريروس و بستم سرم باالي رو موهام. کردم عوض کرمي

 

 بيرون و انداختم خودم به نگاهي آينه تو. زدم صورتي ماتيک و کشيدم چشمي خط

 باز رو در و شد بلند مهران. شد بلند در زنگ صداي من رفتن بيرون با زمان هم. رفتم

 .نشستم ساناز پيش و رفتم گويي آمد خوش از بعد. بودند علي عمو خانواده کرد؛

 :گفت و انداخت همب نگاهي ساناز

 شده؟ چيزي-

 !دارم استرس فقط نه-
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 چي؟ براي استرس! وا-

 !دونم نمي-

 دوباره شديم بلند همه. شديم ساکت دو هر در صداي با. فشرد رو دستم دستش با

 نعلبکي يه قد چشمام تعجب از شدن وارد اينا اردوغان عمو. کرد باز رو در مهران

 .شد

 پسرعمو رستگار آراد بود معلوم که اينجور. بود واقعي ترسيدم مي ازش که چيزي

 فکر که شدند وارد خانمي و آقا يه اينا عمو ورود از بعد رفتم در سمت به. اردوغانه

 آمد خوش بهشون. رستگار سارا خانم و مصطفي آقاي. باشن آرمان مادر و پدر کنم

 .شدن وارد آراد و آرمان آخرم در. موندم منتظر و گفتم گويي

 !اومديد خوش رستگار آقاي سالم-

 .ممنونم خيلي ستوده خانم سالم-

 اخم رسيد که من به کرد پرسي احوال و سالم مهران با شد داخل آراد آرمان از بعد

 :گفت و کرد

 بگي؟ امد خوش خواي نمي-

 : انداختم بهش نگاهي چپ چپ

 .اومدي خوش-

 :شد نزديک بهم مهران. افتاد راه جلوتر و نگفت چيزي

 ؟!داري مشکل رييست با تو بهار،-
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 .ندارم باهاش مشکليم هيچ رييس، نگيد بابا اي-

 .نباشيم زشته بريم ماهم باشه-

 آره-

 : گفت بشنوند همه که جوري زده ذوق آتريسا. نشستم آتريسا و ساناز پيش و رفتم

 !تويي داداشم همکار فهميدم که شدم خوشحال چقد دوني نمي بهار واي-

 : پرسيد آراد و کردن بدل و رد آتريسا و من بين نگاهي بمتعج آرمان و آراد

 شناسيد؟ مي رو همديگر شما مگه-

 : داد جواب آتريسا من جاي به

 !ديگه هستش بابا صميمي و قديمي دوست بهرام عمو!داداش وا-

 !جدي-

 بله-

 اون در. کرد مي نگاه اطراف به متعجب که انداختم آراد به نگاهي و کردم بلند رو سرم

 که خنديدم بلند فکرم اين با. بود شده منگال شبيه. بود گرفته خندم شدت به لحظه

 اي غره چشم. خندم مي اون به که بود فهميده انگار شد کشيده سمتم به آراد نگاه

 .کرد هم تو رو اخماش و رفت

 : گفتم خودم با دلم تو

 مرگشه؟ چه نه،ک مي اخم هميشه چرا اين ترسونه، مي بچه انگار ترسيدم چقد واي»

 «!نيستا روشن خودم با تکليفم!چه تو به بهار وا
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 !بريزم چايي که آشپزخونه رفتم و شدم پا

 :گفت لبش روي پوزخند با و انداخت دستم سيني و من به نگاهي رسيدم که آراد به

 !ستوده خانم خورم نمي رنگ کم چاي من-

 خب-

 !برام کنيد عوض-

 ندارين؟ ايديگه امر-

 !بري يميتون نه-

 !لطفا نگيريد اشتباه تون خونه خدمتکار با رو من-

 ...حرفيه چه اين-

 .داريد برش لطفا پس-

 !کنيد عوضش برام زوره؟بايد نميخورم وا-

 رو اونجا سرعت به و ساييدم هم روي رو هام دندون و گذاشتم هم روي رو چشمام

 .تمنشس صندلي روي هم خودم و گذاشتم ميز روي رو سيني. کردم ترک

 «!خدمتکارشم که کرده فکر چي خودش پيش پسر اين اه»

 اين ايستادم آراد جلوي. رفتم هال به و کشيدم جلو کم يه رو روسريم ريختم رو چايي

 آروم و انداخت چايي به نگاهي لبخند همون بود،با لبش روي مرموز لبخندي بار

 : گفت

 !هست؟ ييچا چه ديگه اين... ستوده خانم نداشتم انتظار شما از-
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 :گفتم جدي و محکم

 !رستگار آقاي-

 رو چايي و کرد خم خودش بطرف رو برداره،چايي رو چايي که آورد رو دستش

 کرد رو کار اين عمدا دونستم مي که چون رفتم عقب قدم دو. ريخت روخودش

 : اومدم بيرون فکر از مامان صداي با. نکردم خواهي معذرت

 تميز رو هاش لباس بره که کن راهنمايي رو سرمپ کني؟ مي نگاه داري چرا دخترم-

 !کنه

 لبخندش با که برگشتم آراد طرف به. گفتم اي"باشه"و کردم نگاه مامان به متعجب

 : گفتم بلند شدم مواجه

 !رستگار آقاي بفرماييد-

. رفتم سرش پشت منم و کرد حرکت استوار و بلند هاي قدم با و کرد خواهي معذرت

 صداش نيست کسي شدم مطمئن وقتي و انداختم اطراف به هينگا رسيديم سالن به

 : زدم

 !رستگار مهندس-

 :برگشت طرفم به و ايستاد جاش سر

 چيه؟-

 !کرديد بود کاري چه اين ولي کنم نمي توجه زدنتون حرف لفظ به-

 اوالشه تازه کردم؟ چيکار مگه-



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

105 

 

 کني؟ چکار خواستي مي ديگه-

 ريختيد من رو رو چايي شما هستيد، شما شمقصر  و بود اتفاقي اين ستوده خانم-

 .کنيد خواهي معذرت بايد حرفا اين جاي به االن! داريد حرفم

 .باش خيال همين به! خواهي معذرت-

 تو؟ برم ميديد اجازه حاال کنم مي پوشي چشم رو بار اين نداره عيبي-

 .کردم بهش رو پشتم و کردم نگاش چپ چپ

 معذرت که باشي کي تو کنم نمي خواهي عذرتم پدرمم پدر از من!خواهي معذرت»

 هرچي ديگه دختراي مثل که کرده فکر چي خودش پيش اين واقعا ازت، کنم خواهي

 آره. ميشم عاشقش رفتاراش و کاراش اين با اينکه يا!کنم مي گوش حرفش به گفت

 «!خودش جون

. افتادم راه ناو از جلوتر حرفي هيچ بدون. شد پيداش زاده حالل که بودم فکرا اين تو

 آتريسا و مهران و ساناز و آرمان. کرد جلب رو توجهم چيزي يه شدم داخل که وقتي

 .نشستم رفتم منم! بودن زدن حرف مشغول و بودن نشسته هم پيش

 با! دارن عالقه بهم دوتا اين که فهميديم آتريسا هاي خنده و مهران هاي نگاه با

 .شد بجل طرفش به ها نگاه همه مصطفي عمو صداي

 ! شيراز بريم همه شنبه چهار يعني فردا پس که قراره ها بچه خب-

 

 

 : پرسيد مامان و زدند لبخندي و انداختند من به نگاهي اينا مامانم    
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 چيه؟ نظرتون-    

 : گفتم خودم بزنن حرفي اونا بذارم اينکه قبل    

 !خطر بي سفرتون بسالمت خب!جدي-    

 :گفت خنديد مي که همونطور شد، بلند مصطفي عمو خنده صداي    

 !مياين هم شما دخترم-    

 «بپيچونمش باشه جور هر بايد!عمرا!سفر برم هيوال اين با نه،من من خداي واي»    

 پروژه يه سرم رو ريخته خيلي شرکت کاراي ميدونه رستگارم آقا اين عمو راستش-    

 !بيام تونم نمي داره، هم عجله خيلي دستمه مهم

 : زد رو حرفش نگه هيچي که کنم اشاره خواستم تا انداختم آراد به نگاهي    

 نه و داره زياد کار نه وگرنه نياد که ميخواد بهونه ستوده خانم احتماال جون بابا نه-    

 !داره عجله انقد پروژه اين

 و گذاشتم هم روي رو چشمام اومد نمي در خونم خوردم مي کارد االن يعني    

 .کردم قبول بود، نمونده برام راهي هيچ ديگه. نگفتم هيچي

 که همين برم خوري ناهار به که برداشتم رو ها ظرف رفتم آشپزخونه به و شدم پا    

 .شدم ترک زهر آراد ديدن با برگشتم

 !ميشي وارد ها اجنه شبيه چرا-    

 !هستين ترسو انقد نميدونستم ستوده خانم شرمنده-    

 ميخوايد؟ چي ببينم ندارم،بگين ديگه رو يکي تو با کل کل حوصله-    
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 !بخورم آب ليوان يه اومدم-    

 .هست يخچال تو-    

 برگشتم، آشپزخونه به و چيدم رو ميز خوري نهار رفتم و کردم بهش رو پشتم    

 !شدم روروبه آراد شکل و سر با دوباره

 «!زدم نمي حرف کلمه يک بودم اين جاي من!نه نميره رو از پسره اين»    

 :کردم فوت صدادار رو نفسم و بستم رو چشمام    

 ؟!ميخواي چي بار اين-    

 .آب ليوان يه-    

 !که گفتم بهتون-    

 .ميزبانيد شما کنم مي حس دونم نمي-    

 نگاهي ليوان به. کردم غليظي اخم و دستش دادم رو ليوان و رفتم يخچال طرف به    

 :گفت که کردم

 پايين گلوم از آب اينجوري گرفتي ايه قيافه چه اين! زهرماري برج شبيه دختر اه-    

 !ها نميره

 !بخور رو آبت بگير نيار در ادا انقدر چه، من به خب-    

 باشم راحت من که بزن لبخند تونم، نمي اينجوري جدي ولي باشه-    

 «است بچه انگار کرده، ديوونم پسر اين دست از خدايا واي»    
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 با زدم نمايي دندون مصنوعي لبخند برد مي دهنش طرف به رو ليوان که درحالي    

 آب چي هر آراد دفعه يک که گرفت خندم خودم حالت از داشتم سرم تو که فکري

 .صورتم رو پاشيد رو بود دهنش

 صداي با ميشه بلند دود مغزم از و آتش گوشام از که کردم مي فکر حالت اون تو    

 : اومدم بيرون افکارم از دآرا

 !بودي شده مسخره چقد حالت اين تو بهار واي-    

 !بيرون رفت و زد رو حرفش    

 .چيدم ميز رو و بردم رو وسايل بقيه. کردم پاکش دستمال با و زدم صورتم به آبي    

 مشغول نشستم، و کشيدم بيرون رو صندلي. بيان شام براي که زدم صدا رو همه    

 .کردم حس روخودم رو نگاهي سنگيني که بودم وردنخ غذا

 .رفت هم تو هام اخم آراد قيافه ديدن با و کردم بلند رو سرم    

 از بعد.شستيم و کرديم جمع رو ظرفا آتريسا و ساناز کمک با شدن تموم از بعد    

 .نشستيم بقيه پيش و هال رفتيم کارامون شدن تموم

 يک از آتريسا مهران بودن مشغول باهم مهه چرخوندم جمع تو رو نگاهم    

 .آراد و من بوديم مونده طرف يک از آرمانم و طرف،ساناز

 .شد بلند اش اساماس صداي که کردم باز رو قفلش و آوردم در رو گوشيم    

 .شد نعلبکي يک قد چشمام که انداختم نگاهي فرستنده اسم به    

 !داريم مگه ميشه؟ مگه    
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 !باوره قابل غير!من براي اونم بفرسته، امپي آراد،    

 !داره رو اين حوصله کي بابا برو? دوباره سالمي? کردم باز رو پيام    

 : گفت بشنوم خودم فقط که جوري آروم    

 نه؟ واجبه سالم جواب!جان بهار-    

 «بذارم؟ دلم کجاي ديگه اينو!جان بهار شنيديم؟ مي درست!جانم»    

 :گفتم خودش حالت با منم    

 جواب که دارم تري مهم کاراي حتما بزنم، حرف شما با که بينم نمي لزومي-    

 !نميدم

 گوشي اين به خيره که استدقيقه پنج تو دختر آخه ميزني گول بچه داري بهار-    

 مهمي کار حتما فرستادم پيام جنابعالي به من اگه و بود؟ چي مهمت کار هستي

 !داشتم

 :گفتم و انداختم باال رو روماب تاي يه    

 !بگيد تونيد مي هم حضوري رو تون مهم کار-    

 : گفت درجواب    

 !رفت يادم زدي حرف انقد واال-    

 :اومدم خودم به ساناز صداي با    

 !گفتيد مي چي ببينم بگو-    
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 وير  لبخند با و انداخت هم روي رو پاهاش که انداختم آراد به نگاهي و شدم هل    

 !ميشه داغون اعصابم سرديش خون اين بود،از شده خيره من به صورتش

 : کردم ساناز به رو    

 !زديم مي حرف کار به راجع هيچي...چيزه...ا-    

 : گفت و زد گشادي لبخند    

 .بديد ادامه خوبه!زديد مي حرف کار به راجع پس-    

 :گفتم آروم گوشش زير    

 .دختر ببند تو نيش سرت تو بخوره کوفت-    

 ولي کردم خداحافظي همه برند،با که شدند بلند طوالني نشيني شب يه از بعد    

 : گفت آروم و موند نفر آخرين آراد

 درست برام موندني ياد به و خوب خيلي شب کنم، مي تشکر چي همه بابت-    

 خوش تون شب!کرديد

 : گفتم جواب در و زدم پوزخندي ناخوداگاه    

 .نداشت رو قابلت کنم مي خواهش-    

 اعصابم امشب. رفتم باال به سره يک و بستم رو در. کرد خداحافظي و زد لبخندي    

 در صدا به در که کردم عوض راحتي لباساي با رو هام لباس بود، خراب کافي اندازه به

 .اومد

 ها؟-    
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 .بزنم حرف باهات بايد بهار-    

 .بذارم رو مرگم کپه خوام مي. کن ولم مهران-    

 بخير شب پس دختر جون از دور-    

 بخير شب-    

 .برد خوابم نکشيده دراز    

 

 و دست به آبي و شدم بيدار. بود زود هنوز انداختم نگاهي ميز روي ساعت به    

 خط و قرمز ماتيک يک. کردم سرم قرمز روسري و سياه شلوار و مانتو. زدم صورتم

 .رفتم پايين و برداشتم رو رمزمق کيف و کشيدم چشمي

 ور باهاش و آوردم در رو گوشيم. نشستم ميز رو و کردم درست خودم براي قهوه يه    

 .اومدم خودم به مهران صداي با. رفتم

 بخير تون صبح!مهندس خانم به-    

 داداش بخير صبح-    

 ميريزي؟ چاي يه آبجي-    

 باشه-    

 ميز رو از رو کيفم کردم، قفل رو گوشيم. ريختم چاي مهران براي و شدم پا    

 .کردم خداحافظي و برداشتم
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 يه تو پريد خوابم ها ماشين مکرر صداي با.کردم حرکت و کردم روشن رو ماشين    

 !داشتم کم رو همين بود، خوب خيلي حالم خودم. بودم کرده گير سنگين ترافيک

 کرده طلوع تازه که آفتابي نور. دادم نپايي رو شيشه و گذاشتم فرمون رو رو دستم    

 .زدم چشمام به و آوردم در رو عينکم کيفم از. کرد مي اذيت رو چشمام بود

 انداختم بهش نگاهي. فروخت مي گل که اومد مي پسري صداي خيابون اونور از    

 بهم اشک از پر چشماي با رسيد من به شد، نزديکتر که کم يه غيرتش به آفرين

 :گفت زد، مي موج توش بغض که صدايي با و اختاند نگاهي

 خريد؟ نمي گل عشقتون براي آبجي-    

 :گفتم و زدم پسرک به لبخندي درآوردم رو عينکم    

 ميشه؟ چند همشون کوچولو ببينم بگو-    

 :گفت اش گونه بچه صداي با    

 !بخريد رو همش خوايد مي مگه-    

 !نه که چرا-    

 :گفت زده هيجان داشت لب بر زيبا لبخندي بار اين. کردم نگاه رکپس به دوباره    

 آبجي تومن پنج-    

 بار اين که گرفتم ازش رو ها گل همه. دستش دادم و درآوردم تومان ده کيفم از    

 :گفت معترضانه

 !آبجي زياده خيلي اينکه ولي-    
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 .خودت براي بردار رو بقيش کوچولو نيست مهم-    

 راه ديگه. کردم خداحافظي ازش و کشيدم رو لپش. شد قرمز هاش لپ که خنديد    

 !روندم شرکت سوي به سرعت با ترافيک شدن تموم محض به شد مي باز داشت

 گو بلند رو و دادم جواب رو تماس بود ساناز. اومدم خودم به گوشيم باصداي    

 .گذاشتمش

 !ونبرس رو خودت باش زود هستي هرجا کجايي؟ بهار-    

 چطور؟ بودم کرده گير ترافيک تو-    

 !بيا زودباش عصبيه خيلي آراد اوه اوه-    

 .فعال شده چي گفتم بابا باشه-    

 روندم بيشتري سرعت با بار اين. کردم قطع رو تماس بشنوم چيزي اينکه قبل    

 !ترسيدم مي شدن عصبي هنگام آراد از واقعا چون

 سره يک رسيدم که دوم طبقه به شدم، آسانسور سوار و کردم پارک رو ماشين زود    

 مي تکون رو پاهاش هي و بود نشسته ميز روي مضطرب ساناز. رفتم اتاقم طرف به

 :پرسيدم زنان نفس. داد

 کجاست؟ کو سالم-    

 .نشسته منتظرت اتاقته تو-    

 !چي؟-    
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 بدنم موهاي همه آراد ديدن با شدم وارد زدن در بدون و کشيدم عميقي نفس    

 !شده زهرمار برج شبيه کيه ديگه اين فيل حضرت يا!شد سيخ

 :زد داد بلند و بست رو چشماش من ديدن با    

 !ستوده خانم اومدنه وقت چه االن-    

 .ميلرزيد بدنم تموم ترس از رفتم تر عقب قدم دو اون زدن داد با    

 ...بخواين رو راستش...چيزه..ا-    

 :گفت لحن همون با و حرفم وسط پريد. بگم رو حرفم ادامه نذاشت    

 بده سوالمو جواب ستوده خانم نکن من من انقد-    

 .بودم کرده گير ترافيک تو-    

 :گفت و زد پوزخندي    

 !نه بودين کرده گير ترافيک تو پس-    

 بله-    

 :گفت و کرد اشاره دستم توي گالي به    

 .کرديد پيدا ترافيک تو ايناروهم حتما چين؟آها اينا پس-    

 !خريدم فروش دست پسر يه از اينارو-    

 .باوره قابل خيلي هاتونم دروغ هه-    

 !احتراميه بي نوع يه ميگيد داريد چي بفهميد-    
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 ميگم؟ دروغ چيه-    

 !ميگيد چي دونيد نمي اره-    

 حرف اون از قبل که بگه چيزي دکر  باز رو دهنش و انداخت باال رو ابروش تاي يه    

 :زدم

 .بيرون بريد اتاقم از زودتر هرچه ندارم رو يکي شما با بحث حوصله رستگار آقاي-    

 !نداريد خودم شرکت اتاق از رو من کردن بيرون حق شما-    

 که نره يادتون و منه اتاق اينجا حاضر حال در ولي شماست مال شرکت درسته-    

! بيرون بريد نرسيده بدتر جاهاي به کار تا لطفا پس!دارم سهم شرکت اين تو منم

 !االن همين

 رو در. رفت بيرون و کرد غليظي اخم. کردم برابر چند رو عصبانيتش حرفم اين با    

 .بست بدي صداي با هم

 کشيدم عميقي نفس دوباره و بستم رو چشمام    

 وحشتناک چقدر ه،ميش عصبي که وقتي کيه؟ ديگه اين من خداي واي»    

 «!ميگي دروغ تو ميگه بهم کشه نمي خجالت پسره تازه!ميشه

 .کردم جديد پروژه کار به شروع و نشستم ميزم پشت    

 اعصابم! ندارم تمرکز تونم نمي دادم، تکيه صندلي به و گذاشتم ميز روي رو مداد    

 !ارهبي تلخ قهوه که گفتم ساناز به و برداشتم رو تلفن. داغونه خيلي

 .شد وارد قهوه با ساناز و شد زده ساناز توسط در    
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 بري توني مي ساناز مرسي-    

 هاي خيابان به و کشيدم رو پرده رفتم اتاق بزرگ پنجره طرف به و برداشتم رو قهوه    

 کردم نگاه آسمان به. ها ماشين بوق صداي تهران، آلوده هواي کردم نگاه تهران شلوغ

 .داشتند باريدن قصد ها ابر انگار

 چترشون، زير به هاشون بعضي رفتند طرف اون و طرف اين به مردم همه دفعه يک    

 .ميزدن قدم باران زير ها بعضي

 .ها تلخي آن تمام تلخي به تلخ، اي قهوه نوشيدم؛ رو قهوه از کمي    

 رهقط آراد واکنش و اتاق به شدنم داخل لحظه آوري ياد با که بستم رو چشمام    

 !چکيد چشمم گوشه از اشکي

 رو اتاق پنجره. گرفتم رو اشکام ريختن جلوي دستم با و گذاشتم ميز روي رو قهوه    

 .کردم استشمام رو خورده باران خاک بوي وجود تمام با و کردم باز

      

 

 بي آهنگ يه. بدم انجام رو کارم جديت با بار اين گرفتم تصميم و برگشتم جام سر

 .کردم کردن کار به شروع و کردم پلي کالم

 .پروژه اين بشه ذهنم و فکر همه کردم مي سعي

 صداي. بود دو ساعت هاي نزديک کردم نگاه ميز روي ساعت به و کردم بلند رو سرم

 رو پنجره شدم پا و گذاشتم ميز از گوشه يه رو وسايل. بود شده بلند شکمم قور و قار

 .زدم بيرون و شتمبردا رو گوشيم وسايلم بين از. بستم



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

117 

 

 اينجا چرا وآتريسا مهران! بود خبر چه اينجا. کردم نمي باور ديدم مي که رو چيزي

 .بود مغزم در ديگه سوال هزار ؟هزاران!هستن

 يه و بغلم پريد آتريسا. برگشتن طرفم به همه. کردم سالم بلند و رفتم تر نزديک

 پرسيدم متعجب و کردم وبوسير  باهاش. رفتم مهران پيش زد، ام گونه به گنده بوسه

: 

 ؟!کنيد مي چکار اينجا شماها-

 :گفت معترض و کرد اخمي آتريسا

 !نيايم داداشمونم شرکت-

 :داد جواب آراد من جاي به

 .قاطيه امروز کن ول رو اون دلم عزيز-

 :آتريسا طرف به برگشتم و انداختم آراد به سرسري نگاهي

 .نبود اين منظورم!شدي متوجه اشتباه!نه نه-

 :گفت و زد ايقهقه

 فکر مهران زدم زنگ. اينجا بيام گفتم خونه، بودم حوصله بي واال باو، کردم شوخي-

 .اومديم ديگه باشه شده تنگ ش آبجي براي دلش اونم شايد کردم

 .کرديد خوبي کار-

 :گفت معترض آرمان بار اين

 ناهار؟ بريم مردم گشنگي از من بابا-
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 :زدن لبخندي آتريسا و ساناز

 «خودمي شکموي عموي پسر-»

 به شروع و نشستم مهران پيش. رفتيم رستوران سمت به همه و زد چشمکي آرمان

 .کردم خوردن ناهار

 شديم؛ جمع جلسه ميز روي. رفتيم آراد اتاق به سره يک و باال برگشتيم هم با همه

 و مهران با هم آراد آتريسا، و ساناز دنبال برم من فردا شد قرار بخند و بگو کلي بعد

 .بريم شيراز به هم با هم بقيه آرمان

 :پرسيد بشنوند همه که طوري بلند آتريسا. برگردن که پاشدن مهران و آتريسا

 ديگه؟ شيراز مياي بهار-

 دونم نمي-

 :گفت و مون حرف وسط پريد ساناز

 !نياد کنه مي غلط بهار جان آتريسا-

 .بردم باال رو ابروم تاي يه

 چيه؟ اداها و ناز اين ديگه مياي که دونم مي چيه؟ ها؟-

 !ساناز-

 .برن که کرد مهران به رو و خنديد بلند آتريسا

 «!باش خواهرم مواظب مهران،-»: آراد

 .امانت تو دست ماهم بهار چشم-
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 از بعد. رفتيم آسانسور سمت به نفري چهار و انداخت مهران شونه رو دستي آراد

 جلوي. نزديم حرفي کدوم هيچ مدت اين تو. اومديم باال آتريسا و مهران کردن بدرقه

 :برگشتم آراد طرف به که بودم اتاقم در

 رستگار؟ آقاي-

 : دادم ادامه حرفم به توجهي بي با. برنگشت طرفم ولي ايستاد سرجاش آراد

 !بندازين کارم به نگاهي و بياين نميشه زحمت اگه-

 .داد ادامه راهش به و زد پوزخندي

 .رفتم دنبالش نه گفتم چيزي نه ديگه همين رايب گرفت حرصم

 با و کردم پنجره به پشتمو در صداي با که بودم مردم به خيره و ايستاده پنجره پشت

 .شدم روروبه آراد قيافه

 بينه مي رو من تا خبرشه چه. کشيدم باال رو باباش ننه ارث انگار اخمو پسره اوه اوه

 !کنه مي اخم

 :گفت مردونش صداي با

 کجاست؟-

 :گفتم لب زير و انداختم پايين رو سرم

 ميز روي-

 من به هم نگاهي نيم و انداخت بهش نگاهي. برداشت رو نقشه و رفت ميزم طرف به

 :گفت و انداخت
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 !باشين استعداد با انقدر کردم نمي فکر-

 :گفت بار اين. نگفتم چيزي و زدم لبخندي

 ؟!ببرم تشريف ديد مي اجازه حاال-

 آراد؟ کني مي رفتار رياينجو چرا-

 :زد پوزخندي

 کنم؟ مي رفتار چجوري هه،مگه-

 .نيستي قبل مثل-

 !کنم رفتار باهات قبل مثل باش نداشته انتظار امروزت کاراي با-

 :شکست رو سکوت آراد دقيقه دو از بعد که بود حاکم مون بين سنگيني سکوت

 صدام آراد شرکت محيط تو ضمنا  !دارم تري ضروري هاي کار من ندارين کاري اگه-

 !نکنين

 .شديم چشم تو چشم هم با کردم بلند رو سرم

 سينمايي ي پرده هايش چشم زديم؛ نمي پلک کدام هيچ کردم؛ نگاه هايش چشم در"

. بودم فيلم اين تماشاگر تنها من و کرد مي اجرا را جهان فيلم ترين تلخ داشت که بود

 ."شد تمام فيلم بست، را هايش پلک

. کرد بهم رو پشتش و رفت در طرف به اومديم، خود به دو هر که کرد اي هسرف تک

 .رفت که فهميدم در صداي با برگشتم پنجره طرف به منم

 «!شدم اينجوري چرا!شده چم خدايا،من»
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 تقه. کردم شروع و برگشتم کارم ميز پشت و زدم لبخندي قبل لحظه چند آوري ياد با

 .خورد در به اي

 .بيا-

 !مهندس خانم خدمت نباشيد خسته و سالم عرض-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !رفت در تنم از بود خستگي هرچي گفتنت مهندس خانم اين با جان آرمان واال-

 :اومد جلوتر و زد لبخندي

 !ترکيه بفرستم بايد کني امضا آوردم هارو برگه اين راستش-

 .ببينم بده باشه-

 فهميدم، رو آرمان نگاه سنگيني ها رگهب اين امضا طول در گرفتم دستش از رو برگه

 :گفت و زد چشمکي.دادم دستش وبه کردم امضا هارو برگه زودتر

 !مهندس خانم ممنون خيلي-

 .رفت بيرون آرمان و زدم لبخندي

 به و برداشتم رو گوشيم. کردم جمع رو وسايلم و شدم بلند کارهام شدن تموم از بعد

 .روندم خونه سمت به و آوردم بيرون رو ماشين. رفتم پارکينگ

 و خسته خيلي شدم، ولو کاناپه رو و کردم لبي زير سالم. انداختم در تو رو کليد

 .بشه ناراحت ازم آراد خواستم نمي ولي چرا دونم نمي. بودم ناراحت
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 رو هام لباس. رفتم اتاقم به و کشيدم سر رو همش. آورد برام سرد آب ليوان يه مامانم

 .کنم کار بود دستم که اي پروژه رو شام وقت تا فتمگر  تصميم و کردم عوض

 و گذاشتم ميز روي رو سرم. بودم شده خسته خيلي ديگه. کردم کردن کار به شروع

 .شدم بيدار زد مي صدام داشت که مامانم صداي با. برد خوابم کي نفهميدم

 !حاضره شام پايين بيا پاشو دخترم بهار-

 .ميام نمک جمع رو وسايل بذار مامان باشه-

 توجهي بهش. خورد زنگ گوشيم کردم مي جمع رو وسايلم داشتم که همونطور

 .نداشتم هم رو خودم حوصله حالت اين تو نکردم

 :گفت لبش روي خنده با شد بلند بابا صداي رفتنم پايين با

 !دادين ما به افتخار عجب چه!خانم بهار به به-

 .زدم لبخندي

 .دهشرمن بودم خسته خيلي جون بابا-

 .بشين بيا عزيزم شرمنده دشمنت-

 از مهران صداي با. کردم مي بازي غذا با فقط نداشتم؛ اشتها اصال ولي نشستم رفتم

 : اومدم بيرون افکارم

 !بهار؟ خوري نمي غذاتو چرا-

 .ندارم اشتها راستش-

 :شد بلند صداش مامان
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 !که نخوردي چيزي صبح از دخترم وا-

 .باال برم من بدين اجازه گها جون، مامان خوردم ناهار-

 .نيافتي عجله به فردا که کن جمع رو وسايلت راستي برو دخترم باشه-

 .خوش شب... جون بابا باشه-

 بي هاي تماس ليست به و برداشتم رو گوشيم. کردم قفل سرم پشت رو در و رفتم باال

 چهارمين سر. زدم زنگ بهش. داشتم ساناز از پاسخ بي تماس سه. کردم نگاه پاسخم

 :داد جواب بوق

 جانم-

 داشتي؟ کاري!بودي زده زنگ-

 !بود شده اينجوري آراد امروز چرا بپرسم خواستم فقط نبود مهم نه-

 :نشستم تختم رو و کردم فوت رو نفسم

 .دونم مي چه-

 !شد اينجوري تو پيش اومد اينکه بعد ميدونم من که جايي تا-

 .شد دعوامون کم هي من تاخير خاطر به فقط واال دونم نمي-

 .باشه آها-

 کمدم طرف به و زدم ژشار به رو گوشيم زديم، حرف ساناز با ايدقيقه چهل حدود

 .گذاشتم چمدونم توي رو داشتم دوست که هايي لباس. رفتم
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 سر برگردم که گرفتم تصميم. گذاشتم فردا براي هم رو رنگم کرم شلوار با سياهم مانتو

 .شدم کار به دست همين براي شه؛ تموم زود که تا پروژه

. بود زيبايي بارون رفتم، پنجره طرف به و شدم بلند ميز پشت از بارون نمنم صداي با

 همه که رفتم پايين. بزنم قدم کم يه گرفتم تصميم و پوشيدم رو بارونيم و روسري

 :گفتم بپرسند چيزي اينکه از قبل. کردند نگام متعجب

 .بزنم قدم کم يه ميرم-

 : پريد حرفم وسط نمهرا

 .ميام منم بهار وايسا-

 :گفت نگران مامانم بار اين

 !ها بچه خوريد مي سرما-

 .گرديم برمي زود نباش نگران جان مامان نه:مهران

 از باهم. بياره رو کتش تا رفت باال به هم اون پوشيدم رو هام کفش من تا و شد بلند

 .زديم بيرون خونه

 :دمپرسي و کردم مهران به نگاهي

 داداش؟ شده چيزي-

 شيمي براي آلمان ميره شيراز سفر از بعد که گفت بابا باال رفتي که تو عزيزم نه-

 .درماني

 !خوبه خيلي اينکه جدي-
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 آره-

 با. شديم نزديک پارکي به و بوديم شده دور خونه از کامال رفتيم جلو ديگه کم يه

 شده چيزيش مهران ودمب مطمئن. نشستيم ها نيمکت از يکي روي مهران پيشنهاد

 .نيست قبل مثل

 مهران-

 ها؟-

 ؟!ميگي بهم رو راستش بگم چيزي يه-

 گو آره،ب-

 شده؟ چت تو-

 من زدم، گول رو خودم امروز به تا که فهميدم بگم، چجوري دونم نمي بهار راستش-

 . شدم عاشق شديدا  

 هک بودم خوشحال طرفم یک از! داریم مگه!میشه مگه شد نعلبکی قد چشمام

 !بشه عاشق و بزنه دریا به دل تونست باالخره داداشم

 :پرسیدم و زدم لبخندی

 شده؟ عاشق من داداش دیگه شنوم می درست مهران-

 :گفتم زده هیجان و زدم بهم رو دستام. کرد تایید سر با

 هست؟ کی حاال-

 .گفت باالخره و کرد من من کم یه
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 فرد اون که بودم زده حدس دمخو نداشت هم تعجبی زیاد البته! کردم نمی باور

 :زدم خفیفی جیغ و کردم بغلش هیجان از.باشه" آتریسا"

 .مبارکه!میگی راس مهران وای-

 !کنند می نگامون دارن همه دختر... تر آروم-

 .رفتم اونورتر کم یه و زدم لبخندی

 ؟!دونی می رو آتریسا نظر-

 نه-

 نگفتی؟ بهش چرا پس-

 دیگه بفهمه رو این آتریسا اگه. بدم دستش از ترسم می ترسم، می بهار راستش-

 !نمیشه االن مثل باهام وقت هیچ

 نمیدی دستش از بگو بهش بذارین قرار جا یه فردا نباش اینا نگران داداشم نه-

 !مطمئنم

 .بزرگیه خیلی ریسک این ولی-

 شایدم باشه هات ناراحتی و ها ترس پایان شاید گفتنش داره رو ارزشش ولی آره-

 !زندگیت های خوشی آغاز

 : گفت دقیقه پنج از بعد. رفت فرو فکر تو و نگفت هیچی

 !میزنم حرف باهاش فردا من پس میگی درست آره-

*** 
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 می رد داشت که فروشی بستنی دیدن با و آوردم باال رو بود پایین وقت اون تا که سرم

 .کشیدم رو مهران دست و کشیدم خفیفی جیغ شد

 !هخبرت چه دختر تر آروم-

 بستنی،بستنی-

 حرکت خونه طرف به آروم آروم و خریدیم بستنی. رفتیم فروش بستنی مرد طرف به

 .کردیم

 !ست دیوونه دختر این حتما میگن خودشون با کنن می نگامون دارن همه ببین-

 !خراب میگن بارونی هوای به که عمر یک مردم این میگن چی مردم داره فرقی چه-

 .نذاشت مهران که بزنم رو زنگ خواستم. دادیم ادامه اهمونر  به و نگفت چیزی دیگه

 .دارم کلید وایسا-

 ساعت باید صبح وخوابیدم گرفتم دوش یه رفتم اتاقم به سره یک شد باز که در

 .شدم می بیدار شش

 مانتو. زدم صورتم به آبی بود؛ نیم و پنج کردم نگاه که ساعت به شدم بیدار خواب از

 پایین و کردم مالیمی آرایش. کردم سرم رو رنگم کرم روسری و پوشیدم رو شلوارم

 .رفتم

 :گفتم بلند و زدم رنگی پر لبخند بودن، نشسته سفره سر همه

 ها جمعه جمعتون-

 :گفت جوابم در بابا
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 .بود کم مون گل فقط-

 جام سر و زدم لپش به ای گنده بوس و کردم بغلش پشت از و رفتم طرفش به

 نوشیدم می رو چاییم داشتم که طور همون. ریختم خوردم برای چایی یه. نشستم

 :گفتم

 !میافتیم راه زودتر ما-

 :پرسید متعجب و کرد بلند رو سرش مهران

 کی؟ شما-

 :زدم گشادی لبخند

 ساناز و آتریسا،من-

. انداخت پایین رو سرش و زد چشمکی. شکفت گلش از گل آتریسا اسم شنیدن با

 .افتادم راه و کردم ی “ظخداحاف” کردم تموم رو چاییم

 .زدم زنگ آتریسا به کردم می رانندگی که همونطور و برداشتم رو گوشیم

 :داد جواب بوق دومین از بعد

 عزیزم، جانم-

 .بیرون بیا-

 اینجا اومده سانازم راستی باشه-

 .فعال خونتونم نزدیک باشه-
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 به چمدون آراد سرش پشت و شد باز آتریسا توسط در. زدم رو در زنگ و شدم پیاده

 و گذاشت عقب صندوق تو هارو چمدون و کرد لبی زیر" سالم."اومد بیرون دست

 .برگشت آتریسا پیش

 که لی کت با خاکستری تیشرت و مشکی شلوار! بود شده خوشتیپ چقد المصب

 !بود داده باال رو آستینش

 .بود رفتن وقت دیگه. شد پیداش هم ساناز

 بریم؟-

 :گفت اش مردونه صدای با آراد

 نکن خاموش میافتیم،گوشیتم راه االن آرمان و مهران با منم برید آروم آروم آتریسا-

 خب؟ کنیم پیدا رو هم راه تو که

 .بینمت می داداش، باشه-

 سالمت به-

 بلند و کردم روشن رو ماشین. نشست عقب ساناز و اومد جلو آتریسا. شدیم سوار

 :گفتم

 عرفان و ادب شهر بسوی پیش-

 زیاد رو صداش و کردم پلی خوبی گرفتم،آهنگ ساناز از رو فلش زدن لبخندی هردو

 :دادم جواب بهش کردن نگاه بدون خورد زنگ گوشیم که بودیم راه وسط. کردم

 جان؟-
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 !ستوده خانم بال بی جانت-

 :من خدای وای بود آراد که این این بگم چی دونستم نمی شدم هول

 .شمایید دونستم نمی راستش رستگار آقای چیزه ا-

 .نمیده رو گوشیش جواب آتریسا چرا فهمیدم-

 .داد رو جوابم و پرسیدم آتریسا از

 !نشنیده بوده صدا بی رو گوشیش-

 کجایید؟ شما حاال-

-.... 

 راه بعد خوریم می نهار. دنبالمونن اینام بابا میایم داریم ماهم وایسید همونجا پس-

 خب؟ میافتیم

 .باشه-

 .فعال بینمت می پس-

 فعال-

 با. گرفتیم عکس و خندیدم و گفتیم کلی.نشستیم دخترا با ماشین تو و شدم متوقف

 .بودن اینا آراد کردم نگاه آینه آز اومدیم خودمون به عقب ماشین بوق صدای

 مون طرف به تاشون سه هر. اومدم بیرون ماشین از و زدم چشمام به رو عینکم

 :اومد جلوتر آرمان اومدن،

 خوبی؟ جان بهار سالم-
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 .ممنون خیلی آرمان سالم-

 سفارش رو ها غذا آراد. افتادیم راه رستوران طرف به هم با همه رفت، بقیه پیش بعد

 تا بود قرار آراد پیشنهاد با بخند و بگو کلی از بعد. نشست من پیش اومد و داد

 !بود نمونده زیادی مسافت بدیم؛ مسابقه شیراز

 بهم نگاهی آراد شد، انتخاب آراد هم پسرا و من ها ردخت راننده همه، گیری رای با

 !کردم اکتفا لبخند یک به فقط من ولی زد پوزخندی و کرد

 «.بچرخیم تا بچرخ خواستی خودت آراد آقا»

 خیلی آتریسا و ساناز شدیم بلند همه. کرد حساب مهران و آوردن رو حساب صورت

 خیره رنگش ایقهوه چشمای به ماشین پنجره تو! مسابقه برای بودن زده هیجان

 .کردیم حرکت سه شماره با و شدم

 “عاشق قلب”آهنگ و آورد ضبط طرف به رو دستش. بود نشسته جلو ساناز بار این

 .کردیم می همخوانی باهاش تا سه هر کرد، زیاد رو صداش و کرد پلی رو“باند پازل” از

 نبود؛ معلوم هم اونا ماشین از نقطه یک حتی که جوری کردم بیشتر رو سرعت

 !دادم ادامه آهنگ به و زدم پوزخندی

 تونسم نمی کردم می هرکاری افتادند؛ جلو ما از و شد پیداش آراد که نگذشت چیزی

 آراد آقا انگار! عالی یعنی عالی میگم بود عالی فرمونش دست المصب بیافتم، جلوتر

 .دانه پنبه بیند خواب در شتر خب ولی بود شدن برنده خیال تو

 بشن مطمئن اونا و نمونه ما از ردم یه سرشون پشت که جوری. کردم کم رو سرعتم

 .رسیم نمی بهشون دیگه
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 خب؟ بگیرین رو خودتون محکم ها دختر-

 :گفتند صدا یک دو هر

 .باشه-

 و رسیدم بهشون نبود مهم برام ولی لرزیدن می پاهام که جوری کردم زیاد رو سرعتم

 .خورد گزن گوشیم. افتادم جلو ازشون

 «آراده»: ساناز

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی متعجب

 گو بلند رو بذار بده جواب-

 .باشه-

 «بهار»: آراد

 بله-

 کجایین؟-

 :زدم بلندی لبخند

 .شما از جلوتر-

 :خورده اعصابش خیلی بود معلوم صداش از

 !شمایین برنده قبول شد تموم-

 :گفتم متعجب
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 !کرد نمی قبول لو خودش شکست وقت هیچ مشناس می من که آرادی خودتی؟ آراد-

 کمتر رو سرعتت کنی تصادف آن هر ممکنه. رونی می سرعتی چه با دونی نمی-

 .شمایید هم مسابقه برنده... کن

 . گفتم ای “باشه” و زدم لبخندی

  

 

 .نگفتم چیزی دیگه و کردم تر کم رو سرعتم    

 

 (شیراز های هتل ترین سکال با و بهترین از یکی) “ارم” هتل جلوی همه    

 در و شدیم داخل آراد پیشنهاد با بودن نرسیده اینا بابا هنوز ولی بودیم حاضر    

 .رسیدن اونا بعدم ساعت نیم حدود. نشستیم انتظار سالن

 سه اون اتاق یه تو هم پسرا اتاق یه تو دخترا کردن رزرو اتاق تا پنج و رفتن پسرا    

 .اتاق یه تو یکی هر هم خانواده

 

 ام مچی ساعت به نگاهی!افتادم راه دخترا از جلوتر و گرفتم آراد از رو کلید    

 انداختم تخت روی رو خودم! بودیم راه تو ساعت ده. بود نیم و چهار ساعت انداختم

 .برد خوابم چشماموبستم که همین

 : کردم باز رو چشمام زد می صدام داشت که آتریسا صدای با    
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 میای؟ توهم بیرون بریم قرار مهران و نم بهار-    

 :گفتم مهربونی با و زدم لبخندی زدم مهران به دیشب که حرفایی آوری یاد با    

 .برید خودتون شما عزیزم نه-    

 چشمامو که بود،وقتی پریده خوابم دیگه ولی بستم چشمامو و کردم بهش پشتمو    

 !میومد چشمم جلوی آراد میبستم

 ؟!خواستم نمی هم کنم اذیت رو پسر این استممیخو چرا    

 ؟!نمیدارن بر سرم از دست لعنتیش چشمای اون چرا    

 چرا؟ آخه! چرا؟    

 !بود ذهنم تو پاسخ بدون دیگه چرای هزاران و    

 .نگفتم چیزی همین برای نداشتم رو کسی هیچ حوصله ولی اومد در صدای    

 .زدم خواب به رو خودم منم شد باز هک اومد در دستگیره صدای بار این    

 گوش زیر آورد؛ نزدیک رو سرش کم کم و نشسته سرم باال یکی کردم احساس    

 : کرد زمزمه

 دیگه هم تو موندیم تو و من فقط و رفتن همه! کوچولو خانم بیداری دونم می-    

 !منتظرتم ماشین تو. پوکیده حوصلم که شو بیدار

 .نشستم تخت رو و شدم بلند در شدن بسته صدای با بود ادآر  صدای که این این،    

 نمیدونستم! مدتم این رفتارای بودم پشیمون کارام واز کردم فکر رفتارام و آراد به    

 !بذاره اثر من روی اینطور تونسته هفته چند این طی پسر این چرا
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 کنم رفتاری همون دبای و نداره ها پسر دیگر با فرقی هیچ اون که قبولوندم خودم به    

 !دیگران با که

 .خوام می که نیست چیزی اون که دونستم می دلم ته خودم ولی    

 بود؟ شده مرگم چه میخوام؟ چی واقعا پس    

 آرایشمو کردم عوض ای فیروزه روسری و مانتو سفید، شلوار با لباسامو و شدم بلند    

 .بیرون رفتم و کردم تازه

 .پایین برم آسانسور با دادم ترجیح همین برای. بذارم نتظرشم زیاد خواستم نمی    

 منتظر ماشین در به تکیه. دیدم رو آراد که کردم می نگاه ها ماشین به داشتم    

 .برسم بهش تا کردم تر بلند رو هام قدم. بود ایستاده

 : زد لبخندی برگشت، طرفم به زود که کردم ی“سالم”    

 کوچولو خانم به به-    

 و کرد روشن رو ماشین. اومد هم اون. شدم ماشین سوار حرفش به توجه بی    

 .کرد حرکت

 بریم؟ کجا بهار خب-    

 .داری دوست که هرکجا دونم نمی-    

 !شیراز؟ اومدی حاال تا-    

 :انداختم بهش نگاهی چپ چپ    

 .نیس یادم خوب بودم بچه ولی بابا آره-    
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 چیه؟ نظرت آباد عفیف باغ میریم پس خب آها-    

 :کوبیدم بهم دستمامو زده ذوق برم داشتم دو خیلی بودم شنیده تعریفشو قبال    

 خوبه خیلیم-    

 سکوت این از من و بود حاکم بینمون سکوتی.کرد بیشتر سرعتشو و زد لبخندی    

 .بشکنمش شرکت بحث کشیدن وسط با که گرفتم تصمیم پس نمیومد خوشم

 ...قایآ چیزه ا-    

 یعنی شدم ناراحت خیلی کارش این از. آورد باال باش ساکت نشونه به رو دستش    

 .بزنم حرف من نمیخواست یعنی

 آراد بگو نه رستگار آقای-    

 ...خودتون روز اون آخه-    

 نزن حرف هم رسمی انقد! بودم عصبی روز اون-    

 می که این از بودم وشحالخ نشست، لبم بر لبخندی ناخودآگاه حرفش این با    

 .بزنم صداش کوچکش اسم با خواست

 بگی؟ چی خواستی می حاال خب-    

 میشه؟ چی شرکت نیستیم ما که االن بگم خواستم می-    

 .میده گزارش دقیقه هر گذاشتم اعتماد قابل که یکیو هیچی-    

 خوبه اها-    

 ؟!بهار راستی-    
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 جان-    

 فکرایی چه خودش پیش این االن.آومد در کجا از هدیگ “جان” خدا وای    

 یک بود رانندگیش به حواسش که همونطور آراد! دادما دست از زبونمم اختیار.میکنه

 .انداخت باال آبروشو تای

 !ترکیه بریم و باشه شده تموم کارت باید برگشتیم شیراز از اینکه بعد-    

 خوبه اینکه-    

 شدن؟ تموم کارات-    

 .آره گفت میشه تقریبا-    

 .باشه شده تموم کامال هفته یک این فاصله تو باید-    

 حله-    

 آیینه از یواشکی خدا وای! باشیم رسیده کنم فک شد متوقف ماشین دفعه یک    

 :شد بلند آراد صدای که انداختم خودم به نگاهی کیفم توی

 !دیگه بیا خانما شما دست از بابا ای -    

 داری ای عجله چه اومدم بابا -    

 .افتاد راه جلوتر و زد چشمکی    

. باشه اینجوری پسر اون شد می مگه آخه. بود ممکن غیر آراد از ها رفتار این    

 دوست بیشتر رو آراد این من ولی داشت فرق کلی این با شناختم می من که آرادی
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 منظورم رفتارش فقط بابا نه! داشتی دوس رو آراد! گفتی چی تو بهار چی؟. داشتم

 !بود

 زیادی جمعیت شدیم باغ داخل. شدم قدم هم آراد با و کشیدم عمیقی نفس    

 .گرفت رو دستم و کرد تر نزدیک بهم رو خودش آراد.بودن اونجا

 که بکشم بیرون دستش از رو دستم کردم سعی! آراده های دست این خدا وای    

 : گفت آروم و گرفت تندتر رو دستم

 مثل پس میشی گم شلوغه اینجا! بری در تونی نمی کوچولو خانم نکن شیطونی-    

 .بریم بیافت راه ها خوب بچه

! زد می تند تند قلبم! کردم قبول چرا و چون بدون که بود شده چم دونم نمی    

 .زد لبخندی و انداخت بهم نگاهی گرفتم رو آراد دست ناخودآگاه

 .کرد رها رو دستم ،بودیم رسیده خلوتی به دیگه    

 می نگاش عینکم زیر از همچنان من ولی کرد باغ اون دادن توضیح به شروع و    

 : کردم

 این ساخت. هستش ایرانی کاری گل هنر از کاملی نمونه باغ این بهار دونی می -    

 و دویست و هزار سال دوم الملک قوام محمدخان علی میرزا دورٔه به برمیگرده باغ

 آثار فهرست در یک و پنجاه و سیصد و هزار سال در و قمری هجری چهار و هشتاد

 ای مجموعه میالدی یک و شصت و هشتصد و هزار سال در و شده ثبت ایران ملی

 برای اینا همه که ایرانی باغ یک و سلطنتی کاخ: شامل که شد ساخته باغ این در

 باغ این در خاورمیانه الحس های موزه ترین بزرگ از یکی همچنین فراهمه همه بازدید

 کنیم؟ می نگاشون و میریم بخوای اگه! داره وجود
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 می حرفاش از چیزیم یه ولی بودم گرفتنش دست و آراد در غرق االن تا که من    

 .فهمیدم

 می در بال داشتم خوشحالی از باشم، گرفته رو آراد دست که شد نمی باورم هنوز    

 .اوردم

 .شدیم چشم تو چشم همبا و برگشت طرفم به    

 حرکت زمان کردم می نگاه بهشون وقتی انگار بود، متفاوت دنیای یک هاش چشم    

 !نداشت حاکمیتی هیچ نگاهش روی فیزیک های قانون انگار! کرد نمی

 جوهر ترین قیمت با از لکه یک مانند که نظیری بی ای قهوه رنگ و غرور ترکیب    

 .میزد برق و بود شده داده صیقلی خاصی ی شیوه اب که بود کاغذ ترین مرغوب روی

 .نشد غرق توش شد نمی که پایان بی ایقهوه یک معلوم، نا جهان یک    

 می احساس. نداشتم رو قدرتش یعنی بشم خیره چشماش تو زیاد تونستم نمی    

 !میشه کنده داره سینم از قلبم و شه می خارج داره تنم از روحم کردم

 غلیظ اخم با ولی بدم رو جوابش که کردم بلند رو سرم به اومدم خودم به دو هر    

 !شه خراب امروزم خواستم نمی! دوباره وای شدم روروبه آراد

 :گفتم و کردم لوس رو خودم    

 آراد -    

 :داد رو جوابم اخم همون با    

 هوم؟-    
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 :گفتم لحن همون با منم    

 نکنی؟ اخم امروز من خاطر به میشه -    

 تغییر رو رفتارش بخواد تو خاطر به آراد که باشی کی تو آخه بگه بهم نبود کسی    

 !بده

 :زد ای کوله و کج لبخند    

 .بگید شما هرچی چشم ولی بشه اینجوری خواستم نمی خودمم ببخشید-    

 !بود شده پا به عروسی خوشحالی از قلبم ته    

 آراد-    

 جان-    

 سالح؟ یهموز  بریم-    

 .بدید دستور شما هرچی-    

 بار این. گرفت رو دستم حرفی هیچ بدون و شد نزدیکم هم بار این و شدیم داخل    

 .نکردم اعتراضی منم

 بدم؟ توضیح اینجاهم یا کنی نگام قبل دفعه مثل خوای می-    

 مداع و بود فهمیده پس.پایین انداختم سرمو و شدم قرمز حرفش این خجالت از    

 .کردیم موزه در زدن قدم به شروع. گفت نمی هیچی

 بابا کردم شوخی-    

 : کرد شروع و زد چشمکی. کردم بلند رو سرم    
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 خودکار، نیمه و خودکار گرم، و سرد های سالح از ای مجموعه موزه این خب -    

 نواعا و تپانچه شکاری، های تفنگ سرپر، های تفنگ انواع سپر، زره، شمشیر، انواع

 های تفنگ مثل داره وجود ارزشی با های سالح خب ولی.میشه نگهداری مسلسل

 :شخصی

 و شاه رضا محمد شاه، رضا شاه، الدین مظفر شاه، ناصرالدین شاه، فتحعلی    

 رئیس انباری آب مسلسل و جنگل نهضت رزمندگان های اسلحه به میشه همچنین

 .کرد اشاره دلواری علی

 .بود باال اطالعاتاش همه این که میومد خوشم ولی.پسر این مغز از بودم متعجب    

 چنده؟ ساعت آراد -    

 میزنم حرف کی برا من خدا تورو -    

 :زدم لبخندی    

 چنده؟ ساعت بگو حاال بودن جالب خیلی فهمیدم واال نه -    

 .تگرف خندم ش قیافه این از. بود شده تلگرام های پوکر ایموجی عین دقیقا    

 خندی؟ می چی به نیم و هشت-    

 تو قیافه-    

 باغ به ای دیگه نگاه یک بیرون از. افتادیم راه دو هر و کرد همراهیم هم خودش    

 .کردم
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 خیلی بودم دیده بچگیم عکسای تو دارم دوس خیلی اینجارو آراد دونی می-    

 خیلی شهر دارم دوس خیلی رو شیراز کل در! ببینمش نزدیکم از که داشتم هیجان

 .خوبیه و بزرگ

 :گفت رفتیم می ماشین طرف به که طور همون    

 چیه؟ نظرت ها؟ میریم هم رو اش دیگه جاهای بخوای اگه دیدی کجاشو حاال -    

 .وقته دیر آخه -    

 حله؟ فردا برای پس-    

 :زدم بهم رو دستام    

 خوبه -    

 نداشت دوس رو سکوت این آرادم کنم فکر.مکردی گیر ترافیک تو گذشت که کم یه    

 :اومد حرف به چون

 چیه؟ عالقت مورد غذای-    

 :دادم جواب حال هر در ولی کردم تعجب سوالش این از    

 چطور؟ تو ماکارونی-    

 کنی؟ درستش بلدی ماکارونی،حاال منم جان ای-    

 :شد بلند اعتراضش که انداختم بهش نگاهی چپ چپ    

 پرسیدم سوال خو یهچ-    

 بلدم بله-    
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 حاال؟ تا دادی کشته چند -    

 !بکشم کسیو بود قرار مگه -    

 :کرد عصبی منو که زد لبخندی    

 خوبه خیلیم دستپختم دلم عزیز نیست میکنی فکر تو که اونجوری -    

 کنی؟ دعوتم نهار یه موافقی -    

 نه که چرا-    

 شماییم دعوت نهار فردا پس -    

 .رسیدیم هتل به تموم ترافیک که بودیم حرفا همین تو    

      

 

 بهار؟ نکردی باز که تو چمدون-

 چطور؟ هنوز نه -

 همه اومدم بده اتاقتم کلید بیارمش برم من تا بمون منتظر ماشین تو تو، پس خوبه -

 .میگم بهت رو چی

 عقب صندوق تو رو ونمچمد برگشت ربع یک از بعد. کردم قبول چرایی و چون بدون

 .کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین. شد وسوار گذاشت

 :بود شده تموم صبرم دیگه

 خب؟-
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 ویالی بریم امروز بود قرار... زد حرف باهاش دیروز اینجا داره دوست یه بابام آها، -

 .رفتن اونا انگار ها اون

 !خوب چه آها -

 آره-

 اونجا که شدیم مطمئن و دیدیم رو اینا عمو و بابا های ماشین رسیدیم که ویال به

 :گفت و نذاشت آراد ولی بردارم رو چمدونم که برگشتم. هستن

 .بریم بیافت برداری؟راه اینو خوای می بابا برو-

 .بود شده تاریک هوا و بود نه ساعت

 شروع بره کنار در جلوی از اینکه بدون شد باز آتریسا توسط در که زدم رو در زنگ

 :کرد

 تو گوشی چرا اصال زدیم؟ زنگ بهت چقد شدیم؟ نگران چقد دونی می کجایی؟ تو -

 نمیدی؟ جواب

 :گفتم حرفاش به اعتنا بی و خندیدم

 .کن تازه نفس یه دختر خبرته چه -

 :اومد حرف به آراد من از بعد

 !کنار برو نمیشه زحمت اگه هم االن -

 روی. برد اتاقم به رو اون رانمه و گذاشت همونجا رو چمدون آراد کردیم سالم همه به

 !بدیم رو اینا و بابا های سوال جواب هم با که نشستم آراد پیش مبل
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 :پرسید بود شده نگران خیلی بود معلوم مامان

 .دادید می خبری یه حداقل بودید؟ کجا ها بچه -

 :داد جواب آراد

 من با بهار هبود،تاز  رفته سر مون حوصله ماهم نبودید شما عفیف باغ بودیم رفته -

 .بود

 :گفت بابا بار این

 دادید؟ نمی جواب هاتونو گوشی چرا قبول این بود تو با بهار که حاال -

 :نکردم پیدا رو گوشیم و کردم جیبم داخل رو دستم

 .نیست همراهم گوشیم من وا -

 :گفت و آورد در گوشی دوتا آراد

 !نداشت شارژ منم مال بود مونده جا هتل تو بهار مال-

 :گفت آراد مامان بار ینا

 خوردید؟ شام-

 نه -

 .کن گرم بهار و داداشت برای رو غذا پاشو آتریسا-

 .کنم می گرم خودم آتریسا بشین جون، خاله نه-

 روی هم آراد. رفتم آشپزخونه به سره یک و کردم عوض رو هام لباس و رفتم اتاقم به

 :گفتم آراد به رو گذاشتمش گاز رو و آوردم در یخچال از رو غذا. بود نشسته میز
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 خوری؟ می چایی -

 .بشین بیا ممنون نه-

 :کرد شروع خودش آراد که نشستم آراد روی روبه کوفته و خسته

 هست؟ یخچال تو ماکارونی برای الزم مواد -

 .بندازم نگاه یه وایسا نمیدونم-

 و قاشق بشقاب، تا دو. گفتم نه آبرو با و طرفش برگشتم.بود خالی خالی یخچال

 .کردیم شروع و ریختم غذا آراد و خودم برای.گذاشتم لیوان

 آروم و آتریسا به رو. نشستم آتریسا و ساناز بین و رفتم هال به و شستم رو ها ظرف

 :گفتم بشنویم خودمون که جوری

 گذشت؟ خوش-

 خیلی آره-

 بود؟ چی جوابت خب-

 دونستی؟ می تو مگه-

 نرو در زیرش اوهوم،از-

 بله که معلومه خب-

 نگاهی مهران. گرفت ازم نیشگونی یه آتریسا که کشیدم خفیفی جیغ خوشحالی از

 .خندید و زد چشمکی انداخت بهم

 برسیم؟ خدمت کی خانم آتریسا مبارکه-
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 !دیگه شو خفه بهار کوفت ای-

 :گفت اردوغان عمو. نگفتم هیچی دیگه

 گذشت؟ خوش ها بچه خب-

 :دادم جواب من همین برای بود ما با

 !بگردیم رو شیراز کل آراد با روز چند این قراره بود خوب خیلی رهآ-

 بود؟ خوب نمیگی هیچی چرا جان آراد دخترم خوبه-

 .شد گم بهار که جایی اون مخصوصا بابا آره-

 :گفتم پرو پرو منم. کردند نگاه من به و برگشتند متعحب همه

 !قدیم های دروغ هم دروغ خوبه قدیمیش چی همه میگن-

 آراد خود حتی! بود دار خنده کجاش من حرف این دونم نمی اصال. بودن فضا رو کال

 !خنده می اینجوری آراد بینم می باره اولین شگفتا! خندید می هم

 .بودم خوشحال خیلی دیدمش می اینجوری اینکه از

 رو و داشتم برش بود توالتم میز رو گوشیم. بخوابم که رفتم و گرفتم اجازه ازشون

 گوشیم بهش توجه بی اومد آراد اتاق در صدای که نکشید طولی. کشیدم زدرا تخت

 .کردم روشن رو

 بازش. اومد پیام تلگرام از برام که کردم کم رو صداش داشت شارژ زیاد شکر خدارو

 خانوم خوابیدی”  بود نوشته و بود فرستاده رو عصر های عکس بود آراد کردم

 ”کوچولو؟
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 ” کوچولو؟ خانوم نگی بهم هدیگ میشه آراد هنوز، نه” -

 “میاد؟ بدت چرا؟ازش” -

 “متنفرم شدت به. خیلی اره” -

 “کوچولو خانوم نمیشه” -

 “خداحافظ بخوابم میرم من پس” -

 آراد فکر کردم؛ نگاشون. رفتم گالری تو و کردم ذخیره هارو عکس نگفت چیزی دیگه

 .ببره خوابم ذاشت نمی

 احساس! زدم آراد عکس روی ای بوسه ناخودآگاه که کردم نگاه ها عکس به گالری تو

 !کنه می درگیرم حسابی و میشه رنگ پر برام داره کم کم که کردم

 .برد خوابم باالخره که شدم دنده اون و دنده این کم یه

 هام لباس! نبودن کدوم هیچ. آتریسا نه بود ساناز نه کردم نگاه اطراف به و شدم بیدار

 جمع سرم باالی رو موهام. کردم عوض سفید شومیز و ای سورمه شلوار یک با رو

. بود روح بی صورتم ولی پایین برم خواستم و انداختم خودم به نگاهی آیینه تو. کردم

 .کشیدم چشمی خط و ماتیک

 بهم نگاهی پا سرتا. اومد بیرون اتاقش از هم آراد من با همزمان که کردم باز رو در

 :گفت و تانداخ باال رو آبروش یک انداخت؛

 !بخیر صبح-

 .بخیر توهم صبح-
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 .بودیم مونده خواب تو و من انگار-

 .بودن نشسته صبحونه میز روی همه.رفتیم پایین. گفتم ای “آره” و زدم لبخندی

 :گفتم سرحال و شاد

 !بخیر همگی صبح سالم-

 پیشش و ریختم آراد و خودم برای چایی یک منم و نشست آراد. دادن جواب همه

 اردوغان عمو به رو آراد مامان که خوردیم می رو مون صبحونه اشتیمد! نشستم

 :گفت

 میریم خودمون عصر تا ناهار برای بگیرید چیزی یه... نیست چیزی یخچال تو-

 !خرید

 :گفت باباش و مامان به رو و انداخت من به نگاهی آراد

 .کنه آشپزی برامون بهار قراره امروز خواد نمی جون مامان نه-

 !که نداریم چیزی پسرم آخه-

 .کنم می شون تهیه بازار میرم خودم بعدا-

 بیدار دیر مجازات صبحونه، شدن تموم از بعد. دادم ترجیح رو سکوت و زدم لبخندی

 .بود شستن ظرف شدنم

 داری دوس اگه هم تو بیرون میریم ما کنی می درست رو ناهار تو که حاال مادر بهار-

 باهامون؟ یانب اوناهم وگرنه بمونن دخترا

 .ببرینشون مامان نه-
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 .پایین میاومدن داشتن آرمان و مهران بار این. رفتن اینا مامان

 «نمیای؟ میریم داریم ما»: مهران

 «.میریم عصر ما برید شماها نه»: آراد

 .موندیم آراد و من و رفتن اونا

 .نشستم آراد پیش و شستم رو ها ظرف هم من

 !دالور نباشی خسته-

 :گفتم و دمز  لبخندی

 !کنی می مسخره-

 .برام بنویس رو خرید لیست جدیم،راستی نه نه-

 .بود ده کردم نگاه ساعت به

 .برات نویسم می االن منم شو حاضر برو تو باشه-

 .نوشتم براش رو چی همه و آوردم خودکار و کاغذ یک رفتم

 بهار؟ نوشتی چیه طومار این-

 .برنگرد نخریدی رو همشون تا و برو باش زود نزن غر اینقدر-

 .رفت و خندید

 ام فلش رفتم همین برای کنم مرتب رو خونه گرده برمی آراد که وقتی تا گرفتم تصمیم

 کار به شروع و کردم پلی رو آهنگی یه ترتیب به. گذاشتمش تلویزیون تو و آوردم رو

 .کردم
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 .بود دآرا خوشبختانه کردم؛ باز رو در و پریدم پایین مبل روی از در صدای با

 «!خستم چقد دونی نمی بهار وای»: آراد

 :گفتم لب زیر

 .کندی کوه کنه می فکر ندونه یکی-

 :گفت و زد ای قهقه

 شنیدما-

 بزنی؟ منو بیای خوای می چی؟االن که خب-

 میاد؟ دلم من اخه-

 آراد باز که گذاشتم یخچال تو رو ها خرید. رفتم آشپزخونه به و نگفتم هیچی دیگه

 :شد پیداش

 «خوای؟ نمی کمک»: رادآ

 :گفتم و نکردم نامردی منم

 .کن درست رو ساالدش بیا کنی می اصرار خیلی چون-

 .کردم شروع هم خودم! کنه خردشون که گذاشتم براش رو ساالد وسایل. نشست

 که رفتم طرفش به! شد بلند آراد آخ صدای که کردم می سرخ رو زمینی سیب داشتم

 !بریده رو دستش دیدم

 .بریدی رو دستت تو آراد وای-

 !کوچیکه زخم یه بابا-
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 .بزنم چسپ یه برات بده من جون! آره-

 ...ک گفتم بهار-

 !نگفت چیزی دیگه که گذاشتم دهنش جلوی سکوت نشونه به رو انگشتم

 . بود دوازده ساعت دیگه. شد تموم کارام هم خودم بکنه، کاری نذاشتم دیگه

  

 

 .برگردن که بود االن    

 برن اینا بابا تا بودن، اومده باهم همه انگار کرد باز رو در آزاد. اومد در صدا به رد    

 .چیدم رو میز منم بشورند رو شون دست

 ای خمیازه. شدم ولو تخت روی و رفتم باال کوفته و خسته ناهار شدن تموم از بعد    

 فکر یول کنم نگاش نداشتم حوصله. شد بلند گوشیم اس ام اس صدای که کشیدم

 .داشتم برش میز روی از و کردم دراز رو دستم! نذاشت چی باشه آراد اگه اینکه

 .بود آراد دراومد، آب از درست حدسم    

 «!هستین بانویی کد خودتون برای. ممنون چی همه بابت»: آراد    

 :نوشتم براش منم. کرد خوش جا لبم رو رنگی کم لبخند اراده بی    

 پسندیدی؟-    

 !باشه خوب انقد پختت دست کردم نمی فکر آره که معلومه-    

 .جونت نوش-    
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 !خوابیدم همین برای بودم خسته یکم چون نزدیم حرف زیاد    

 

 " آراد"     

 

 .رفتم اتاقم به منم بهار رفتن از بعد    

 !دارم عجیبی حس یه شیراز اومدیم وقتی از دونم نمی    

 می نگاه بهش وقتی کرد می جادو دختر این های وصف؛چشم قابل غیر حس یه    

 !مکان از چه و بگویی زمان از چه میرفت یادم چیز همه کردم

 رامم؟ من دختر این برابر در چرا    

 !باشم قبلی آراد اون مثل تونستم نمی چرا    

 .ارهمی کم داره دختر این برابر در االن دربیاره زانو به رو ها خیلی تونه می که مردی    

 هاش چشم جنگل در و میشم رنگیش های چشم اسیر کنم می نگاش وقتی چرا    

 !میشم گم

 !میره باال قلبم ضربان بینمش می وقتی    

 ...نه    

 .بدم رو اجازه این بهش نباید    

 !کنه رامم تونه می کنه فکر نباید    

 .بره جلو بیشتر حدش از بدم اجازه نباید    
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 !بره در خستگیم که تا بخوابم یکم گرفتم تصمیم    

 :بود آتریسا. شدم بلند خوردم می که هایی تکون با    

 .پاشو منتظرته پایین بهار داداش،-    

 .میام منم برو تو دلم عزیز باشه-    

 !بود چهار ساعت انداختم نگاهی میز روی ساعت به    

 رو مچیم ساعت کردم، عوض زرشکی تیشرت و مشکی شلوار یک با رو هام لباس    

 !گرفتم حسابی درست دوش یه( واتر فول) مخصوصم ادکلن با و دستم انداختم

. بیرون رفتم و برداشتم ماشین سویج با رو عینکم و انداختم جیبم تو رو گوشیم    

 !بود نشسته وآماده حاضر بهار

 کفشو کیف با انگار اومد می بهش خیلی رنگش کرم روسری و شلوار مانتو    

 !بود کرده ست مشکیش

 :زد صدام اش زنونه و آروم صدای با    

 آراد دیگه بریم-    

 .داد اخم به رو جاش فورا که زدم روش به لبخندی    

 سوار و اومد اونم آوردم بیرون پارکینگ از رو ماشین من تا افتادم راه اون از جلوتر    

 !شد

 نمی واقعا.دادم ادامه راه به و تمنگف هیچی ولی کردم حس رو نگاهش سنگینی    

 !ببرمش کجا دونستم
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 .کرد خوش جا لبم رو لبخندی گرفت ازم رو چشماش بهار به کردن نگاه محض به    

 الملوک؟ زینت خانه بریم بهار-    

. کرد قبول و زد بهم رو دستاش خریدی چیزی براشون انگار که هایی بچه این مثل    

 .گرفتم ازش رو نگاهم

 جذب رو من کم کم داره دختر این! کنم رفتاری بد دختر این با تونم نمی واقعا    

 !کنه می خودش

 

 «بهار»    

 

 .شد برابر چند اشتیاقم الملوک زینت خانه اسم شنیدن با    

 بود گرفته رو ماشین فضای کل آراد ادکلن بوی    

 اصال که بود حاکم بینمون سکوتی راه کل تو.رسیدیم انگار شد متوقف ماشین    

 !نداشتم دوستش

 .شدم پیاده ماشین از آراد صدای با    

 یادم بودم بچه هم اون اومدم بار چند. نیاومدم شیراز تاحاال گفتم که همونطور    

 !ببینمش نزدیک از داشتم دوس همیشه و شنیدم شیراز به راجع خیلی ولی نمیاد

 !کردم می نگاه عمارت به منم. ایستاد کنارم و اومد طرفم به آراد    
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 زیر راه یک وسیله به و داره قرار قوام خانه با کوچه یک فاصله به عمارت این    

 !ارتباطه در اون با زمینی

 زاویه با ،راهرو هشتی از عبور با و شده کاری معرق الملوک زینت خانه ورودی در    

 و شده حجاری نگیس های ازاره جز به خیاط در. داره راه حیاط به شرقی شمال

 عمارت به خاصی زیبایی که هست کوچک و بزرگ حوض و زیبا باغچه دو مشبک

 .بخشیده

 بر خاصی زیبایی از ساختمانه پیشونی در که هاللی رنگ هفت کاری کاشی    

 نصر آیٔه با دست به شمشیر شیر فرشته،دو دو خورشید، های تصویر و خورداره

 !خوره می چشم به قریب فتح و هللامن

 که داره وجود اتاق بیست حیاط اطراف در حیاط، شرق در سقف بدون ایوان جز به    

 .دارن راه دیگه هم به

. اروپاییه تصاویر با بری گچ و کاری آینه نشین شاه تاالر دارای بنا، غربی ساختمان    

 حاضر حال در که ایگسترده و وسیع بسیار زیرزمین دارای ضلع سه در عمارت این

 !میشه استفاده خانه نگار عنوان به

 :گفت زدیم می قدم آراد با که همچنان    

 های مجسمه با همراه فارس مشاهیر موزه بنا این زمین زیر توی دونستی می-    

 !شده؟ بپا فارس مشاهیر

 اونم و بزنیم سر هم موزه به باهم که خواستم ازش و کردم نگاه آراد به مشتاق    

 .کرد قبول راحت
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 .میزنه تند تند قلبم میزنم حرف پسر این با وقتی    

 .میشم سست دربرابرش    

 منو روز هر داره که داره چی پسر این دونم نمی.میشه تر سخ برام کشیدن نفس    

 .کنه می وابسته خودش به بیشتر

 نبود؟ خودخواه و مغرور آراد همون این مگه آخه    

 نبینمش؟ و بشم کور کردم یم دعا روز هر که آرادی همون    

 شدم؟ وابستش و کردم عادت بهش انقد من االن چرا پس    

 :اومدم خودم به آراد صدای با    

 !تو بری خوای نمی کجایی بهار-    

 .نبود حواسم ببخشید-    

 خوشم هاش مجسمه از داشت، جالبی موزٔه!  رفتم موزه به و رفتم راه آراد از جلوتر    

 .اومد

 !بودن شده درست طبیعی لوازم و مواد با که بود موم جنس از هاش مجسمه    

 کوروش، دختر آتوسا هخامنشی، دوره پادشاهان های مجسمه چون هایی مجسمه    

 ....و سعدی زند، کریمخان سلسله، پادشاهان

 !نیست شیرازی حافظ از ایمجسمه اصال ولی    

 :پرسیدم ازش و کردم آراد به رو    

 نیست؟ حافظ از ای مجسمه چرا آراد-    
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 :داد جواب و کرد نگاهم برگشت طرفم به    

 و کتاب تندیسش، بجای و ندارن ازش مشخصی یچهره اینکه خاطر به-    

 !داره قرار اشعارش از مینیاتورهایی

 آها-    

 خوش هم کلی و گشتیم رو عمارت کافی اندازه به. شدیم ساکت دو هر دیگه    

 .شد می متوقف زمان لحظه همون همونجا خواست می دلم. گذشت

      

 و گشت فقط نداشتم الزم چیزی که من. رفتیم بازار به خرید برای آراد پیشنهاد با

 خسته داشتم ولی نبود بد. بودیم بیرون فقط هشت ساعت تا بود خوب! کردیم گذار

 !آراد توجهی بی همه این از شدم می

 ته ننداخت بهم نگاه یک حتی که امروز نه بودیم هم دست در دست دیروز به نه

 منم کرد می سکوت فقط رو بقیه و میزد پوزخندی اوقات گاهی! بودم دلخور ازش دلم

 !باشم ساکت دادم ترجیح

 خونه از انگار ولی کیه دونستم نمی آورد، خودمون به رو دومون هر آراد گوشی

 :پرسیدم خودم اینکه تا نگفت چیزی دیگه کرد قطع که رو تماس.بود

 خواستن؟ می چی-

 :داد جواب کالفه

 !خوردن اونا بخوریم رو مون شام بیرون خودمون ما که گفتن هیچی-

 آها-
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 ...!بودم شده اینجوری چرا من ولی قبل، آراد همون بود شده انگار نگفت چیزی دیگه

 عوض از بعد برگشتیم، خونه به که بود شده نه نزدیک ساعت شام شدن تموم از بعد

 .نشستم بقیه پیش و اومدم هام لباس کردن

 :پرسیدم بلند و ها جوون بحث وسط پریدم همین برای بود رفته سر ام حوصله

 بلده؟ شطرنج کسی-

 :داد جواب و کرد بلندی خنده آرمان

 میخواد؟ کردن بازی شطرنج دلت نکنه چیه آره که معلومه-

 خیلی اوهوم-

 کردن یم نگاه تا دو ما به داشتن همه

 کنیم؟ بازی دست یه چیه نظرت-

 نه که چرا-

 مهره! بیاره هارو مهره و شطرنج صفحه که رفت آرمانم و تر ور اون رفتیم و شدیم پا

 !کردیم شروع رو بازی و چیدیم رو ها

! بودیم نشده مات و کیش کدوم هیچ ولی. کردیم می بازی بود ایدقیقه چهل حدودا

 حرکت با که کردم می نگاه آراد به داشتم.بود ایحرفه خیلی کرد می بازی خوب خیلی

 !شدم کیش “فیل” مهره دادن

 لعنتی اه-
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 حواسم دانگ شش کردم سعی! کردن می نگاه ما بازی به نفر چهار هر مدت این تو

 .باشه جمع

 :گفتم و زدم لبخندی انداختم آرمان به نگاهی خبیثانه

 مات و کیش-

 همه برد باال تسلیم نشونه به رو دستاش و انداخت شطرنج صفحه به نگاهی

 .زهرمار برج شد این باز. آراد بجز خندیدن

 وقتی کردم می حس ولی میشد خوب داشت آرمان با رابطم و گذروندیم هم شب اون

 اونم دارم خوبی اخالق یه من! اومد می بدش آراد خندیدیم می و گفتیم می آرمان با

 شدم می صمیمی داشتم تقریبا آرمان با همین برای. میشم اجتماعی زود که اینه

 .بود توهم هاش اخم همش آراد ولی

 

 شیراز بود هفته یک بود آخر روز. اومدم پایین خودم و دادم مهران به رو ها چمدون

 بهتر آرمان و من بین رابطه روز به روز ولی نشد قبل مثل دیگه روز اون از آراد. بودیم

 .مبودی دوست باهم تقریبا شد می

 مهران و من بابا و مامان بین فقط این و آتریسا خواستگاری بریم شب فردا بود قرار

 !آلمان رفتن می مامان و بابا هم فردا پس. بود

 اونم داد دل یکی به و زد دریا به دل اونم باالخره اومد، گیرم ساناز از چیزاییم یه

 .گفت من به فقط سانازم البته بود نگفته چیزی آرمان هنوز ولی آرمان جز نبود کسی

 :اومدم خودم به آرمان صدای با
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 برگردی؟ نداری دوس اینکه مثل-

 .ندارم دوس رو اینجا بابا نه-

 چرا؟ خودت جون آره-

 .نمیشه آدم خود خونه جا هیچ-

 محض به بست، رو در سرم پشت اونم. برم بیرون منم که بود منتظر و زد لبخندی

 داد عموش به رو کلید آرمان. بود داده تکیه ماشینش به که دیدم رو آراد رفتنم بیرون

 .بود مونده ماشین دو فقط رفتن، هم اینا مامان و

 !آراد و من

 درکش تونستم نمی. خورد می حرص بیشتر آراد داشتیم می بر که قدمی هرچند

 بابا ای بو؟ رفتاری چه دیگه این کنم

 سوار. برگردیم همونجوریم یماومد که اونجوری شد این بر قرار شدیم که نزدیک

 .کردیم حرکتو شدیم ماشین

 .بود گرفته دلم بودم ناراحت دلم ته

 .آراد توجهی بی این از

 ...کنم گریه داد نمی اجازه غرورم ولی بود گرفته رو گلوم بغض

 رو تهران تا شد هرجور! شدم بدتر ولی بره یادم که کنم روشن رو ضبط گرفتم تصمیم

 .کردم تحمل

 .خوابیدم گرفتمو رفتم باال همین برای بودم راه تو ظهر از بودم خسته خیلی
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 برای کنه می کاری یه باز آراد نرم اگه دونستم می ولی برم شرکت به خواستم نمی

 و گلبهی مانتو با لی شلوار. شدم حاضر و کندم دل نرمم و گرم خواب تخت از همین

 بود قرار که طرحی و انداختم کیفم تو رو گوشیم و سویچ. کردم سرم گلبهی روسری

 !بود نشده بیدار هیچکس. رفتم پایین و داشتم بر رو کنم کاملش

 به و گرفتم لقمه یک خودم برای. زدم یخچال به و نوشتم مامانم برای یادداشت یه

 .کردم حرکت شرکت طرف

 شون همه با مدت این تو. کردن گویی آمد خوش و سالم ها منشی و ها کارمند همه

 دختر یک صدای با که رفتم می اتاقم به داشتم دادم؛ رو همه جواب شدم آشنا

 :ایستادم

 !مهندس خانم...مهندس خانم-

 طرفش به. بود سپرده بهش رو هام کار من جای به آراد مدت این تو که بود دختری

 :دادم جواب و برگشتم

 بگو-

 !بود کرده اشتیادد برام هم برگه یه تو حتی و داد بهم کامل اطالعات یک

 نه و آراد نه بود ساناز نه اینجام من فقط انگار. رفتم اتاقم به و گرفتم ازش رو برگه

 که ایستادم آراد اتاق در جلوی. رفتم بیرون و گذاشتم میزم روی رو وسایلم. آرمان

 ! نیومدن کدوم هیچ هنوز گفت منشیش

 !نیاومده هنوز آراد که داره تعجب
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 تموم امروز.شه تموم زود تا. کنم شروع رو کارم که گرفتم میمتص و برگشتم اتاقم به

 کارمند حقوق باید ماهه آخر افتاد میز روی تقویم به نگاهم. ندارم حوصله ولی میشه

 و رفتم حسابداری به.نبود ازشون خبری ولی بود صبح نه ساعت.کنیم واریز رو ها

 !بشه واریز ها کارمند کل حقوق که گفتم بهش

 که بودم دل دو. کردم پیدا رو آراد مخاطبین رو. برداشتم رو گوشیم و برگشتم اتاقم به

 نه؟ یا بزنم زنگ بهش

 چی؟ بده جواب نخواد اگه

 خواب صدای داد، جواب بوق چهارمین سر. زدم زنگ و زدم دریا به دل باالخره

 :آورد صورتم رو خندم آلودش

 بله؟-

 :گفتم بود خنده تهش که صدایی با

 شرکت؟ نمیارید تشریف دسمهن آقای-

 صداش ای سرفه تک با. کرد تغییر کردنش صحبت لحن که شناخت رو صدام انگار

 :کرد صاف رو

 .میام آرمان با االن موندم خواب نیاوردم، بجا ستوده خانم ببخشید-

 حرفیه؟ چه این-

 کنید؟ کاری یه میشه اونجایید شما که حاال-

 .حتما بتونم اگه بله،-
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 ...اکارمند حقوق-

 :گفتم کنه تکمیل رو حرفش اینکه قبل

 .شده انجام اون-

 فعال پس خب-

 :رسید سر ساناز لحظه همون تو. کرد قطع رو تماس و نموند من منتظر

 .بخیر صبح بهار، سالم-

 !اومدی خوش سالم-

 و نشستم ساناز پیش. نگفتم هیچی همین برای نداشتم کردن کل کل حوصله

 :پرسید باشه شده یزیچ متوجه انگار کردم، سکوت

 شدهگ چیزی-

 بشه؟ چی هوم؟نه-

 خودتی؟ تو چرا پس-

 .برام بیارن کیک و قهوه یه بگو ساناز. کن ولش هیچی-

 .باشه-

 آرمان با که آوردم باال رو سرم. شد باز در بگم چیزی اینکه قبل و خورد در به ایتقه

 :زدم روش به لبخندی شدم؛ روروبه

 کشیدی؟ زحمت چرا-

 .بیارم مهندسمون خانم برای رو این خودم تمخواس-



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

165 

 

 خندیدیم و گفتیم باهم کم یه. کرد قبول اونم بشینه که کردم تعارف و کردم تشکری

 :زد داد سرش و کرد هم تو رو اخماش آرمان دیدن محض به شد باز آراد توسط در که

 کجایی؟ تو-

 :گفت نداشت آراد از رو چیزی همچین انتظار که آرمان

 ...که اینجام بدون خودتو حد آراد-

 :گفت تر آروم نسبت به

 !بینم می که نیستم کور-

 چیه؟ پس خب-

 .دارم کارت اتاقم بیا-

 :برگشت طرفم به هم آرمان و رفت آراد

 .خوام می معذرت آراد طرف از عزیزم-

 !خواد می چی ببین برو حرفیه، چه این نه-

 تموم زودتر هرچه که کنم سرگرم کارم با رو خودم که گرفتم تصمیم آرمان رفتن از بعد

 !شه

 

 "آراد"
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 دوس.کرد می عصبی لو من این و پلکه می بهار بر رو دو خیلی آرمان روز چند این

 .خواستم نمی ولی دونم نمی رو دلیلش باشه دختر اون پیش انقد نداشتم

 انگار! دش تر خورد اعصابم بودم که اینی از دیدم رو آرمان و رفتم بهار اتاق به وقتی

 !بهاره مقصر اینجا میزنه؛ لبخند بهش هی نمیاد بدش بهارم

 و بست بدی صدای با رو در.بود آرمان اومدم، بیرون افکارم از در شدن باز صدای با

 :گفت

 خوای؟ می چی چته؟ باز چیه؟-

 :گفتم عصبی

 پلکی؟ می دختره این ور و دور انقد چرا-

 داری؟ باهاش مشکلی-

 :زدم داد تر بلند

 .آرمان نده جواب سوال با رو سوالم-

 گرفتی رو سوالت جواب حاال فهمی؟ می بهارم عاشق من ازش، اومده خوشم چون-

 بهار نداره حق نه بهاره؟ عاشق آرمان آرمان شنیدم؟ درست یعنی.نفهمیدم هیچی

 .بدم رو اجازه این نباید من نه نیست دختری هر مثل

 نه؟ کنی می شوخی هه-

 .جدیم خیلیم-

 :زدم ادد
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 !نداره امکان چیزی همچین-

 داره امکانم! کن کنترل رو خودت آراد-

 بهت رو اجازه این من فهمیدی؟ باشی داشته ایرابطه هیچ دختر اون با نباید تو-

 !نمیدم

 کنی؟ می حسودی داری توچه به ثانیا کنی، نمی دخالت تو اوال-

 !شدم حساس دختر این رو انقد من چرا میگه راست

 شده؟ مهم برام نقدا چرا

 ؟!کنم می دعوا آرمان با دارم خاطرش به چرا

 نمیدم اجازه من باشی داشته رابطه دختر اون با نباید تو ولی کنم نمی حسودی نه-

 ...والسالم

 !کنم می دعوتت عروسیمون برا هه-

 :گرفتم رو دستش مچ و طرفش دویدم بره که کرد بهم رو پشتش

 کجا؟-

 !بگم بهار به میرم-

 رو؟ چی-

 !دارم دوسش اینکه-

 باشه؟ نداشته دوست اگه-

 .دونم می داره دوسم-
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 .زوده آرمان دار نگه دست فعال-

 عاشق به راجع گفت، بهم رو چی همه. نشست کنارم و شد آروم لحنم این با انگار

 با دفعه هر و گفت و گفت چی همه به راجع بهار، به اش دلبستگی به راجع شدنش،

 ! کردن می فرو قلبم تو خنجر یه رانگا حرفاش اون

 !بود عجیبی حس چه این چرا، دونستم نمی

 بگه؟ بهار به رو چی همه آرمان خواستم نمی چرا خدایا

 

 «بهار»

 

 .باشه خودم کار تو سرم و باشم اعتنا بی دادم ترجیح

 

 پدال روی ته تا رو پام و کردم حرکت! رفتم بیرون و کردم جمع وسایلمو. بود وقت دیر

 .دادم فشار گاز

. نداشتم اشتیاقی هیچ اومدم که پایین. شم حاضر تا باال رفتم شد تموم که مون شام

 چیز همه قبل از! مهران خاطر به فقط هم اون برم نداشتم دوس ولی چرا دونم نمی

 .شیرینی گل، حلقه،. بودن کرده آماده رو

 : کرد شروع بابا نشستیم کهکم یه
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 می. اومدیم خیر امر برای. مطلب اصل سر برم چینی مهمقد بدون جان اردوغان -

 !کنم خواستگاری مهران پسرم برای رو آتریسا دخترت خوام

 !شما پسر از بهتر کسی چه-

 .بزنند حرف که رفتند پسر و دختر بابا پیشنهاد با

 : غریدم لب زیر بشنوم خودم فقط که جوری و گذاشتم هم روی رو پاهام کالفگی با

 می چی بودن نزده بودن، زده رو حرفاشون قبال ناسالمتی میدن طولش چقد بابا ای -

 !شد

. خندید می فقط و بود انداخته گل آتریسا های لپ. اومدن بیرون دقیقه چند از بعد

 .نشست سرجاش و انداخت پایین رو سرش مهران

 :اردوغان عمو

 «کنیم؟ شیرین رو مون دهن ها بچه خب -»

 .کرد عوض رنگ رهزا خجالت از آتریسا -

 :داد جواب مهران

 .ندارم حرفی که من -

 :گفت بابام بار این

 چی؟ تو دخترم-

 : گفت و انداخت پایین رو سرش

 .بگن بابام و مامان هرچی-
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 زدن دست به شروع همه. بیاره رو شیرینی که زد صدا رو خدمتکار اردوغان عمو

 .انداختند هم دست رو ها حلقه. رفتن بوسی دست برای هم آتریسا و مهران. کردن

*** 

. مونیم می تنها مهران و من. گرفته دلم. آلمان میره بابام فردا. کشیدم دراز تخت رو

 عقدم. بدن انجام رو هاشون کار آتریسا و مهران نیست بابام که مدت این تو شد قرار

 دراز سمتش به رو دستم. شد بلند گوشیم اساماس صدا. بمونه جشنش فقط بکنن

 .مکرد

 : کردم باز رو پیام لرزیدن می هام دست. افتاد تپش به قلبم اسمش دیدن با

 دو کنن کار تونن نمی هفته دو این گفتن زدن زنگ ترکیه از شد کنسل سفر سالم-

 .خداحافظ خوش شب میریم دیگه هفته

 !توجهی بی همه این! سردی همه این از گرفت دلم

 .شدیم می بیدار زود باید صبح چون بخوابم بهش کردن فکر بدون دادم ترجیح

 

 مامان مهران، با. نخوردم چیزی همین برای نداشتم اشتها. رفتم پایین و شدم حاضر

 .بودن اونجا ما از قبل اردوغان عمو خانواده. رسوندیم فرودگاه به رو بابا و

 !برن ندارم دوس ندارم، خوبی حس ولی دونم نمی

 خواستم نمی ولی شد اشک از پر چشمام ودمخ فکر با. برنگردن و برن نکنه نکنه

 !نره که بود بند بهونه یه به بابام چون کنم گریه

 .بود پایین همچنان من سر ولی ایستاد روم به رو بابا
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 سرازیر هام اشک ناخودآگاه که انداختم بهش نگاهی و کردم بلند رو سرم. زد صدام

 .گرفت شدت من گریه که کرد بغلم. شدن

 .بینم می رو بابام که هست بار آخرین نای کنم می حس

 : گفت اومدم، بیرون بغلش از شدم آروم که دقیقه چند از بعد

 دخترم؟ خب. تون پیش گردم برمی بزودی بابایی نکن گریه بهارم دخترکم،-

 : داد ادامه بابا بگم تونستم نمی چیزی

 می حرف گهدی باهم هرشب خب. گلکم رو هات اشک نبینم بریم باید دیگه دخترم-

 دیگه نکن گریه بابایی؟ باشه زنیم

 مامانم با داشتم. داشت فرق یکی این. زد پیشونیبم به ای بوسه کردم، تایید سر با

 : گفت بابام شنیدم که کردم می خداحافظی

 .امانته دستت بهار مهران-

 : گفت عمو به و

 ...برنگشتم اگه هستن امانت دستت هام بچه اردوغان-

 : دمپری حرفش وسط

 لطفا بابا-

 .باشه دخترم، باشه-

 و برگشت بره اینکه قبل از. رفتن هواپیما طرف به و شدن قدم هم باهم بابا و مامان

 .انداخت بهم نگاهی
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 .هست دیدار آخرین این گفت می که نگاهی نیامدن؛ بوی با نگاهی متفاوت؛ نگاهی

 در پرواز به هواپیما شد، تبدیل هق هق به ام گریه و کنم کنترل رو خودم نتونستم

 بود؛ مهران. نشسته روم روبه یکی کردم حس نشستم ها صندلی از یکی رو. اومد

 .کرد بغل رو من و گرفت رو دستم

 : گرفت دستش تو رو هام دست و نشست پیشم شدم آروم که کم یه

 گریه دلم عزیز بهاری رفته؟ یادت ها؟ بود چی دوتا ما قرار دیگه، بسه کوچولو خواهر-

 پاشو آبجی دیگه کافیه باشه خدا به مون توکل باید گرده برمی بابا خب...دیگه نکن

 .افته می فشارت االن نخوردی چیزی بریم

 عمو. اومدند جلوتر بودند اونجا موقع اون تا که عمو زن و آتریسا و آراد و اردوغان عمو

 : گفت زد می موج توش مهربونی که صدایی با و نشست پیشم

 شما ناراحته کافی اندازه به بابات االن. تو خود کشتی بسه بریم پاشو شوپا دخترم-

 حاال. هستین تا دو شما امیدش تنها. بدین روحیه بهش باید. باشین قوی باید تا دو

 بیاین گرده برمی بابات تا دارین دوس اگه... اینجاییم مون همه ما نگا دخترم پاشو

 .ما خونه

 : گفتم اومد درمی چاه ته از که صدای با

 .ممنونم خیلی جان عمو نه-

 : گفت اش صالبت پر صدای با آراد که رفتیم خروجی در طرف به و شدم بلند

 .شرکت نیا امروز خوای می اگه-

 . نکردم قبول همین برای خونه؛ بمونم نداشتم دوس من ولی کرد قبول هم مهران
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 هم اینا اردوغان عمو. بدن امانج رو هاشون کار که رفتن من ماشین با آتریسا و مهران

 و اومد هم خودش دیگه کم یه. شدم ماشینش سوار. بودیم مونده آراد و من. رفتن

 .کرد حرکت

 اصال. شد تنگ براشون دلم که بود نگذشته ساعت نیم بابام مامان رفتن از هنوز

 .خوردن می سر گونم رو از هام اشک اختیار بی. نداشتم خوبی حس

 : شد کشیده طرفش به همنگا آراد صدای با

 بهار-

 بله؟-

 پاک رو هام اشک و کشیدم باال رو ام بینی کردم، تشکری. گرفت رومروبه رو دستمالی

 .کنم سکوت شرکت تا دادم ترجیح منم نگفت هیچی دیگه. کردم

 به ها کارمند همه نگاه شدیم که شرکت وارد! شدیم پیاده هردو و کرد پارک رو ماشین

 طرف به آراد. کردم گریه بود معلوم شدم قرمز های چشم از. شد کشیده مون طرف

 : گفت اش صالبت پر صدای با و برگشت شون

 .بجنبید زود هاتون، سرکار برگردید همه-

 : گفت آروم. اومد اتاقم تا من با و

 خوای؟ نمی چیزی بهار-

 .ممنون خیلی نه-
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 !نخوردی هم صبحونه که گفت مهران ولی-

 .مخوا نمی که گفتم-

 !داری دوست هرجور باشه-

 با ساناز شدن که نزدیک کم یه. اومدن می مون بطرف سرعت با داشتن ساناز و آرمان

 : پرسید نگران لحنی

 افتاده؟ اتفاقی بهار،-

 : گفت آرمان اون دنبال

 نشده؟ که بدی چیز عزیزم-

 خوبی حس ها روز این! گفت بود چی عزیزم اون. خورد بهم حالم آرمان یجمله از

 نزدیک بهم خواد می که کردم می حس ولی چرا دونم نمی. نداشتم بهش نسبت

 بلند رو سرم. ذاره نمی آراد دفعه هر ولی بگه بهم رو چیزایی یه کنه می تالش. بشه

 عصبانیت با داره و کرده توهم رو هاش اخم دیدم که انداختم آراد به نگاهی و کردم

 !کنه می نگاه رو آرمان

 : دادم رو هردوشون جواب ناراحتی با

 ...فقط نیس چیزیم نه-

 : بدم ادامه نذاشت آراد

 !درمانی شیمی برای آلمان رفته عمو-

 : گفت کنه دردی هم خواست می که جوری ناراحتی با دوباره آرمان،
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 بزنیم؟ حرف تنها کم یه میشه بهار -

 : داد جواب آراد من جای به هم بار این

 !اومده خودش اصرار به االنم داره ازنی استراحت به بهار نه -

 همین میخواستم هم خودم که البته داد، می رو جوابش آراد گفت هرچی آرمان

 چه من به خب ولی دارن تفاهم باهم چیزی یه سر دوتا این کنم فکر. بدم رو جواب

 !عموئه پسر دو بین مسئله یه این

 !خستم خیلی آرمان میگه، راس آراد -

 : گفت و نشست صندلی روی. اومد ساناز سرم پشت هک رفتم اتاقم به

 بهار؟ بیام نگفتی چرا -

 .افتادم گریه به دوباره صبح آوری یاد با

 نگاه اون بوسه؛ اون بغل؛ اون

 !لطفا نیست ها حرف این وقت االن ساناز -

 .عزیزم باشه -

 برات؟ بیارن چیزی یه بگم -

 .ندارم اشتها نه -

 ...ولی -

 ساناز -
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 سرگرم کارم با رو خودم دادم ترجیح. رفت بیرون بعد کم یه نگفت چیزی و شد ساکت

 .کنم

 در. بود شده تموم دیگه اومدم، خودم به در صدای با. بود سه های نزدیک ساعت

 .رسوند من به رو خودش سرعت با شد باز آراد توسط

 خوبه؟ حالت بهار -

 .خوبم آره -

 !نخوردی چیری که بگم میناناط با تونم می. دختر پریده رنگت وای -

 .نخوردم نه -

 لجبازی بس از -

 : گفتم میلی بی با رسید که غذا بیارن، برام چیزی یه زد زنگ و برداشت رو تلفن

 .ندارم اشتها آراد-

 باش زود... بخوری باید کنم نمی قبول دیگه بهار -

 ...آراد ولی-

 .گفتم که همین نداریم اما و ولی -

 فهمیدم تازه و شد باز اشتهام خوردم قاشق یک که همین. کردم نخورد غذا به شروع

 !بودم گرسنه چقدر

 : پیچید اتاق تو آراد یخنده صدای

 .نداشتی اشتها خوبه حاال -



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

177 

 

 آراد. گذاشتم کنار رو سینی شدم؛ تموم وقتی. دادم ادامه و کردم اکتفا لبخند یک به

 : نشست مبل رو

 .گرفتی رو و رنگ حاال -

 افتاده یادم چیزی انگار دفعه یک بره که شد پا آراد. زدم کمرنگی لبخند فقط هم باز

 : زدم صداش باشه

 آراد؟ -

 : داد جواب اش مردونه صدای با و برگشت طرفم به

 بله -

 بندازی؟ این به نگاهی یه شه می -

 نگاهی سپس. کرد نگاهش کمی. گرفت دستم از رو نقشه و اومد جلوتر کم یه

 : گفت و انداخت من هب آمیز تحسین

 نکنه درد دستت! العادست فوق ما شرکت تو کارت اولین عنوان به! بهار عالیه -

 .خوبه خیلی

 رنگی پر لبخند دل ته از همین برای شدم؛ می زده هیجان کردن می تعریف ازم وقتی

 .نموند آراد چشم از دور که زدم

 !ممنونم خیلی -

 !برم می خودم با هم رو کارت البته. برم خوام می بدی اجازه اگه حاال -

 !بود پسندتون مورد کارم که خوشحالم خیلی دارین اختیار -
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 نپذیرم؟ من و بدی انجام کاری تو میشه مگه -

 . انداختم زیر رو سرم و زدم لبخندی بازم

 می خفگی احساس رسوندم، پنجره به رو خودم سرعت به آراد رفتن بیرون محض به

 تهران آلودٔه هوای از پر رو هام شش و کشیدم عمیقی نفس و کردم باز رو پنجره. کردم

 !کردم

 کردم سرما احساس دفعه یک! شدم خیره مردم جوش و جنب به و موندم اونجا یکم

 .بستم رو پنجره همین برای

 رفته سر حوصلم واقعا چون خرید برم گرفتم تصمیم نداشتم، کاری شرکت تو دیگه

 ولی کنم باز رو در که بردم رو دستم. گذاشتم توش رو وسایلم و برداشتم رو کیفم! بود

 .شد ظاهر روم به رو آرمان و شد باز در من از قبل

 .این به برسه چه ندارم رو خودم حوصله بود، کم همینم فقط بابا ای

 ....بهار-

 .برم باید من آرمان ببخشید -

 !بگیرم رو وقتت دقیقه10 میشه -

 .تونم نمی.. .نمیشه آرمان که گفتم -

 بهار؟ افتاده اتفاقی -

 بی بهش خواستم نمی. دادم فشار هم روی رو هام دندون و بستم رو چشمام

 : شد می خارج حدش از داشت دیگه ولی کنم احترامی
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 .نپلک ورم دور انقد دیگه کنم می خواهش نیومده، شما به فضولیش دیگه این-

 شده؟ چت تو بهار ا، -

 هم تو هاش اخم آرمان دیدن محض به شد، پیداش آراد که بودیم حرفا همین تو

 : گفت بلند. رفتن

 خبره؟ چه اینجا -

 : گفتم بگه چیزی آرمان اینکه قبل

 .برم خوام می بدن اجازه آرمان آقا اگه -

 : افتاد پته تته به آرمان

 حرفیه؟ چه این بهار ا،: آرمان

 .دارم کارت بیا توهم آرمان بینمت، می بری تونی می شده تموم کارات که تو بهار: آراد

 پایین به سریع و ها پله سراغ رفتم عجله با. برم من تا رفت کنار در جلوی از آرمان

 .رفتم

 !نگفتم چیزی دیگه و دادم رو خونه آدرس شدم، سوار و داشتم نگه رو تاکسی اولین

 مامان خالی جای ورود محض به. کردم باز کلید با رو در شدم پیاده و دادم رو کرایه

 و باشم قوی کردم سعی. نکردم گریه دیگه ولی گرفت، دلم باز کردم حس رو بابا

 !خوابیدم و خوردم مسکنی خونه آشپز رفتم. بیام کنار باهاش

 

 بعد هفته یک
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 دیره پاشو بهار بهار،-

 هفته یک این! بود آتریسا و مهران عقد امروز. شدم بیدار خواب از ساناز صدای با

 و کش! میشه بهتر داره بابا روز به روز گفتن می بودیم؛ تماس در بابا مامان با مدام

 امشب. رفتم پایین به و زدم صورتم و دست به آبی. شدم بلند و دادم بدنم به قوسی

 کردم جمعی دسته سالمی( آتریسا،آراد،آرمان،ساناز.)بودند اومده ما خونه به همه رو

 .نشستم صبحونه میز روی و

. رفتیم نشیمن اتاق به و شستیم رو ها ظرف ساناز با صبحونه شدن مومت از بعد

 هفته یک این تو. بودن زدن حرف مشغول و نشسته دیگه هم پیش آتریسا و مهران

 می رو سعیم تمام همین خاطر به! نه من، ولی شده عاشقم بدجور آرمان که فهمیدم

 که بود کرده تغییر کل به فتارشر  و بود فهمیده انگار اونم! بگیرم فاصله ازش که کردم

 .کرد می خوشحال رو من این

 خوایم نمی درسته. رفتن آرایشگاه به باهم پسرا بخند؛ و بگو و خندیدن کلی از بعد

 داماد و عروس نزدیک خیلی فامیالی فقط همین خاطر به کنیم بزرگ زیاد رو عروسی

 .کردیم دعوت رو شون نزدیک دوستای با

 حاضر رو آتریسا اول. رفتیم من اتاق به همه. بو اومده هم یشگرآرا پسرا رفتن بعد

 .ساناز بعد و من بعدش کرد

 شدم؟ خوب بهار: آتریسا
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 لباسش. بود شده عالی آرایش اون با لباس اون تو انداختم بهش نگاهی و برگشتم

 رو موهاش همه. بود دار دنباله و باز پایین به کمرش از و آستین بدون. بود ساده

 .بود زده ش راست طرف به سفید ساده گل یه و چپ طرف بود کرده جمع

 زیبایی آبی لنز و مصنوعی های مژه با کرمی سایٔه. بود خوشگل خیلی هم آرایشش

 کالباسی، ماتیک و رنگ کم ایقهوه های رژگونه. بود بخشیده صورتش به خاصی

 !بود محشر

 .شده خوشگل العاده فوق جانم عروس وای -

 .دارم ترساس خیلی -

 .بود من نوبت. نگفتیم چیزی و خنده زیر زدیم دو هر ساناز با

 لباس یه. پوشیدم ای شیشه ساق یه با همین برای بود زانوم تا تقریبا لباسم بلندی

 بود لخت یکم لباس چون بود شده کاری سنگ کمرش روی که بود آستین بدون قرمز

 !کنم فر یکم فقط و بذارم باز موهامو که دادم ترجیح

 یه مشکی چشم خط مشکی، سایه! بود ساده خیلی گفت نمیشه هم آرایشم

 !مات قرمز رژلب با رنگ کم یرژگونه

 رژلب با کربنی سایٔه یه فقط و بود پوشیده کربنی بلند شب لباس یه هم ساناز

 !زد صورتی

. شد زده در که بود شش نزدیک ساعت. رفت هم آرایشگر بود؛ تموم چی همه دیگه

 به داخل پرید آراد در شدن باز با کنم، باز رو در رفتم و برداشتم رو دستیم کیف
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 و انداخت داداشش بغل تو رو خودش آتریسا. رفت طرفش به آتریسا دیدن محض

 : گفت آراد که زدن حرف باهم کم یه

 خانم عروس با میان داماد آقا االن. بریم باید دیگه ماهم دخترا دیگه بسه خب -

 !آتلیه میرن

 : گفتم بلند که بیرون بره خواست خندید و

 ترن؟ مقدم ها خانم میگن نشنیدی داداش، زن داداش هی -

 : گفت و رفت تر عقب آراد و خندید بلند هم آتریسا بار این

 !بفرمائید خواهر شوهر خواهر شرمنده اوه -

 یه هم اینا. رفتن و دارن کار گفتن آرمان و ساناز لحظه همون. افتادم راه آراد از جلوتر

 !ها بینشونه چیزی

 .بریم بیا دختر نزن حرف مردم به راجع انقد -

 !کنم می عوض رو اسمم من نبود اونجوری اگه بینی می -

 .ماشین تو برو جان سکینه باشه -

 : کردم نگاش و برگشتم بود کرده باز رو ماشین در که طور همون

 گفتی؟ چی جانم -

 چپ چپ. “سکینه” گفت آروم هاش خنده میون و شد قهقهه به تبدیل آراد خنده

 !نشستم منتظرش ماشین، سوار و کردم نگاش
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 به ماشین، در صدای با! نیاوردم خودم روی به ولی گرفت خندم اسم این از هم خودم

 رو ماشین فضای کل ادکلنش بوی. کرد روشن رو ماشین و نشست. برگشتم طرفش

 !بود کرده پر

 !سفید پیراهن و قرمز کراوات با مشکی شلوار و کت. بود شده جذاب خیلی

 !کردم آراد ادکلن خوب بوی از پر رو هام ریه و کشیدم عمیقی نفس. زدم لبخندی

 به و کردم باز رو ماشین در. بودن اومده هم آرمان و ساناز. رسیدیم اینا آراد یخونه به

 .شد باز ساناز توسط که زدم رو در. رفتم شون خونه طرف

 رسیدین؟ دیر انقد چرا بهار؟ کجایین شماها وای -

 !افتادیم راه شما از دیرتر. مرسی خوبم. سالم علیک -

 بودم خسته خیلی. نشستم مبل رو داخل، برم تا رفت کنار در جلوی از و زد لبخندی

 .خوابیدم و بستم رو چشام همین برای

 

 !بهار -

 .انداختم ساناز به نگاهی چشم گوشه از

 چیه؟ ها، -

 !عقدی شاهد سالمتی نا شد دیرمون پاشو درد و ها -

 چنده؟ ساعت بینم بگو بخوابم کم یه نمیذاری مرض -

 .زود پاشو... دقیقه بیست و هفت -
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 .انداختم برم و دور به نگاهی. شدم بلند جام از

 کجان؟ پسرا -

 .جنابعالی منتظر بیرون -

 و برداشتم رو دستیم کیف و رفتم نشیمن به و نوشیدم آب لیوانی. رفتم آشپزخونه به

 !افتادم راه ساناز از تر جلو

 لبخند آراد قبل دفعات عکس بر بار این ولی زدن می حرف باهم داشتند آرمان و آراد

 و انداخت پایین و سرش آرمان. کردم سالمی لبی زیر و شدم شون نزدیک. زد می

 .داد رو سالمم جواب

 حاضرین؟بریم؟: آراد

 .بریم آره-

 .رفتیم باهم آرمان و ساناز آراد، و من قبل مثل دوباره

 

 اینا آراد خونه به عقد سالن خداروشکر. بود نیاومده کسی هنوز رسیدیم که سالن به

 شد؛ می شلوغ داشت سالن دیگه کم کم! کند می رو کلم آتریسا وگرنه بود نزدیک

 ...فقط. بودن اونجا بودند شده دعوت که اونایی همه

 اونجا نتونی و باشه پسرت عروسی که بده چقد. بود خالی بابا و مامان جای فقط

 برگشتم. ایستاده سرم پشت یکی کردم حس شدن، خیس چشمام فکر این با. باشی

 به و زدم لبخندی. کردم پاک رو اشکام و بردم رو دستم خوردم، جا آراد دیدن با و

 رفتم و شدم نزدیک ازسان و آرمان میز به! اومد سرم پشت هم آراد. رفتم بقیه طرف
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 ها مهمون به برم باهاش باید که گفت و اومد آراد که نکشید دقیقه به ولی پیششون

 !رفتم باهاش آراد خاطر به ولی بودمرفته همشون پیش من گرچه بگم؛ آمدخوش

 دیدم که برگشتم در طرف به متعجب. بود شده بلند همه سوت و دست صدای

 با رو جوابش منم زد لبخندی و انداخت بهم نگاهی ادآر ! شدن وارد آتریسا و مهران

 . تر جلو رفتم و دادم لبخند

 مهران آقای عقد به را شما معلوم یمهریه با وکیلم بنده آیا رستگار، آتریسا دوشیزه_

 بیاورم؟ در رستگار

 .بودیم عقدشون شاهد هم آراد و من. بودن نشسته عقد میز پشت آتریسا و مهران

. کرد بودن جوابش شنیدن منتظر که جمعیتی به نگاهی و مهران به نگاهی آتریسا

 : داد جواب بلند و زد لبخندی

 .بله ها بزرگتر یاجاره با_ 

 .شد بلند جیغ و دست صدای دوباره

 .شد مهران نوبت بار این و گفت رو" بله"بار سومین برای آتریسا

 وکیلم؟ بنده آیا ستوده مهران آقای جناب

 مالیم آهنگ یه کردند روشن رو نور رقص جاش به و کردند موشخا رو ها چراغ

 .گذاشتن

 .کردند رقصیدن تانگو به شروع و اومدن وسط داماد و عروس

 رو سرم باز و زدم لبخندی. بود آراد کردم، بلند رو سرم مردونه کفش جفت دو دیدن با

 .انداختم پایین
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 بانو؟ میدید افتخار_ 

 :دادم جواب زد یم موج توش خستگی که صدای با

 ..!وایستم پاهام رو تونم نمی... خستم چقدر دونی نمی آراد_ 

 .بانو نیارید بهونه خودی بی_ 

 بلند و گذاشتم دستش تو رو دستم همین برای بندازم زمین رو حرفش خواستم نمی

 .شدم

 دستش تو رو دستم یکی اون و گذاشت کمرم روی رو دستش. ایستادیم همرویروبه

 .بود هاش شونه روی دستمم یکی اون. گذاشت

 .دونستم نمی رو دلیلش ولی زد می تند تند قلبم و داشتم استرس

 .شد می بیشتر کمرم روی دستش فشار لحظه هر و بود شده منظم هامون نفس

 آخ_ 

 شد؟ چی_ 

 ...کمرم روی دستت فشار هیچی_ 

 .دادیم ادامه رقصیدن به و زد لبخندی

 !شدی زیبا یلیخ امشب که نماند نگفته_ 

 .کردم می رو فکر همین هم خودم_ 

 !نه؟ کرد تعریف نمیشه تو از_ 

 :گفتم جدی بار این و زدم بزرگی لبخند
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 .لطفتونه نظر مرسی_ 

 :کرد شروع خودش باز بعد دقیقه چند

 .شدم خوشتیپ خیلی منم دونم می_ 

 :گفتم و زدم گشاد لبخندی بغلش تو

 نه؟ نمک تعریف ازت منم داشتی انتظار_ 

 نه؟ کشی می زحمت خیلی_ 

 .خیلی آره_ 

 نگفت هیچی و گرفت خودش به پوکری حالت_ 

 .باشه ناراحت ازم آراد کردم می حس. گذشت سکوت در کم یه

 آراد؟_ 

 :داد جواب کنه نگام اینکه بدون

  هوم؟_ 

 :گفتم گوشش زیر آروم و زدم لبخندی

 ناراحتی؟ ازم_ 

 :داد رو جوابم تا کشید طول ثانیه چند. شد خیره چشمام تو و برگشت

 .عزیزم نه_ 

 .دادم ادامه رقص به و گفتم ای" خوبه" زیرلب
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 نزدیکترین روی. وایستم پاهام رو نداشتم جون شد تموم رقص و روشن ها المپ همه

 .شدم آتریسا و مهران به خیره و نشستم صندلی

*** 

 بهار_ 

 :دادم جواب و برگشتم طرفش به

 !بله_ 

 تون رسونیم می آرمان با ینجاا بیاین_

 .نمیشیم شما مزاحم نه_ 

 بیاین گفتم! بهار_ 

 :اومد حرف به بود کنارم االن تا که ساناز

 .بریم بیا_ 

 !بدم شون زحمت خوام نمی_ 

 باید تاکسی با شبی نصف وگرنه بیا خوای می اگه هم تو رفتم من چیه؟ زحمت_ 

 .بیای

. رفتم می خونشون به خوابیدن برای ساناز دزیا اصرار به رو امشب. گفت می راست

 :زدم صدا رو ساناز همین برای

 ساناز؟_ 

 :برگشت طرفم به
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 میگی؟ چی_ 

 .بیام منم وایسا_ 

 .بود نشسته جلو هم آرمان و کرد می رانندگی آراد. شدیم ماشین سوار هم با

 .اومد نمی خوشم اصال من که بود حاکم مون بین سنگینی سکوت

 در صدای با. بودند آلمان بابا و مامان که بود روز هشتمین امروز رفتم فرو فکر تو

 .شد کشیده طرفش به نگاهم

 .بخیر ات صبح_ 

 ساناز؟ شدی بیدار کی تو بخیر، صبح_ 

 بریم بخوریم رو صبحونمون بیا شو حاضر پاشو... تازه_ 

 . اومدم پایین برو باش_ 

 ماشینش آراد تا موندم منتظر منم و درفتن فوری ساناز و آرمان رسیدیم که شرکت به

 .بریم باهم تا بیاد و کنه پارک رو

 پچ پچ به شروع همه و شد کشیده تا دو ما طرفبه هانگاه همه شدیم که شرکت وارد

 .شدند ساکت آراد یغره چشم یک با که کردند کردن

 : گفت آراد به رو و انداخت من به نگاهی چپ چپ و اومد جلو آراد منشی

 .اومدین خوش رستگار آقای سالم -

 بگو رو کارت -

 ...اتاق بریم میشه اگه -
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 :گفت و کرد قطع رو حرفش آراد

 خانم دست مون پروژه این چون بگید جاهمین لطفا جدیده پروژه به مربوط اگه -

 .است ستوده

 خیلی چون! من دست باشه داده آراد رو این که شدنمی باورم انداختم آراد به نگاهی

 .بشه خراب کار جای یه کافیه ما بدبختی برای و همهم

 :اومد حرف به کردمی نگاه من به لحظه اون تا که شفیعی خانم

 .هست پرونده اون تو چی همه اینطوریه اگه پس -

 لبخندی. کرد من به رو آراد. گرفتمش و زدم نیشخندی گرفت، من طرفبه رو پرونده و

 .رفتم اتاقم به هم من. کرد حرکت اتاقش طرفبه و زد

 من دست رو مهمی این به پروژه که کرده اعتماد بهم قدراون آراد که شدنمی باورم

 .داده

 :دادم جواب و کردم بلند رو سرم تلفن زنگ صدای با

 بگو -

 .ببینتت خوادمی اومده رستگار آقای منشی بهار، -

 :پرسیدم تعجب با

 کدومشون؟ -

 .رئیس -

 .داخل بفرستش اکی -
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 !ش منشی نه میاد خودش داره کار من با هروقت ادآر 

 .شدم دلخور کم یه باشه فرستاده رو اون آراد کهاین از

 :شد وارد شفیعی خانم و شد باز در

 ستوده؟ خانم هست اجازه -

 .بفرمایید البته -

 حرف باهاتون چیزی یه به راجع اومدم. بگیرم رو تون وقت زیاد خوامنمی راستش -

 .بزنم

 فرستاده؟ رو شما رستگار آقای بود این منظورم چیزه...ا...دآرا -

 .ایشونه به مربوط ولی نه -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. شدم خوشحال نفرستاده رو اون آراد اینکه از

 .شنوممی خب -

 .کنید دوری آراد از که بگم بهتون خواممی راست و رک ستوده خانم -

 :پرسیدم و انداختم باال رو ابروم تای یه

 آراد؟ شده شما برای کی از رستگار آقای -

 .کنید دوری ازش باید فقط داره ربط خودم به دیگه اینش -

 :گفتم محکم و شدم خیره اش کشیده عسلی چشمای اون به

 و من بدونید رو این ولی. شفیعی خانم کردید فکر چی خودتون پیش شما دونمنمی -

 !نیست ما بین کنیمی فکر شما که چیزی اون و دوستیم یک فقط آراد
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 :زد پوزخندی

 شما رو؟ خودت یا میزنی گول رو من داری! مسخره چه! دوست یک فقط... هه -

! نیست طوراین بقیه دید از که حالی در دوستین یک که کنید ادعا خودتون شاید

 !ست دوستانه رابطه یه از فراتر شماست، بین که چیزی

 .بگم هیچی تونستمنمی. بودم شده الل انگار رفت، باال قلبم ضربان

 دوتاست؟ ما بین چیزی یه که اینه شما منظور یعنی... یعنی -

 .رو منظورم گرفتی خوب اومد خوشم -

 این اگه. میاد بیرون ازش چی که باشید تون دهن مواظب لطفا شفیعی، خانم -

 ...بشه پخش شرکت توی مزخرفات

 که شلوغه سرتون رستگار آقای با بس از شما ولی. تخت خیالت نمیگم هیچی من -

 !نشدین سرتونه پشت که حرفایی متوجه

 :شد نعلبکی یک قد هام چشم

 !شفیعی خانم گیدمی دارین چی -

 رفت باهم انقد که دوتاست شما بین مخفیانه رابطه یه میگن که شنوممی جا همه -

 .هستید صمیمی و دارید آمد و

 :زدم داد تقریبا

 گفته؟ کی رو مزخرفات این -
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 هیچ با حاال تا رستگار آقای. دارن حق هابیچاره خب ستوده خانم باشید آروم -

 .نکرده رفتار اینجوری دختری

 اومدین؟ چی واسه شما دقیقا االن شفیعی خانم -

 .دارم عالقه بهش من چون. کنید دوری رستگار آقای از بگم کهاین واسه -

 .بیرون ببرید تشریف تونیدمی حاال -

 ...خانم -

 :زدم داد

 .بیرون برید گفتم شفیعی، خانم -

 .کردم فکر شفیعی حرفای به و بستم رو هام چشم. شد بسته بدی صدای با در

 .گفتمی چی داشت اون اون،. باشه آراد و من بین تونهمی چی آخه

 ام دیدن با کهاین ها،نگاه اون. آوردم بیاد رو صبح امروز و بستم رو چشمام دوباره

 .زدن حرف به کردند شروع

 شد تکرار مغزم تو شفیعی خانم های حرف دوباره

 من نکنه! باشن درست شفیعی خانم حرفای نکنه نکنه،! کنم؟ چکار من حاال خدایا

 !باشم شده آراد عاشق واقعا

 .رفتم اتاق بزرگ پنجره طرفبه و شدم بلند. چکید چشمم گوشه از اشک قطره یک

 ! بخشه لذت خیلی باال اون از مردم جوش و جنب دیدن

 "آراد"
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 :زدم داد بلند تقریبا و کوبیدم میز روی رو مشتم محکم

 آرمان؟ میگی چی داری فهمیمی خودت_ 

 !میگن چی که بشنو خودت گوشای با خودت بیا کنی؟نمی باور_ 

 .نزن حرف بهش راجع دیگه کافیه_ 

 جوریاین خوایمی کی تا شدی؟ عاشقش واقعا که کنی قبول خواینمی چرا تو آراد_ 

 به داری هم جوریاین. اس آینده و حال مهم کن فراموش رو گذشته کنی؟ رفتار

 !کنی می ظلم دختر اون به هم و خودت

 !ممکن غیر فهمی می ممکنه غیر چیزی همچین آرمان_ 

 های لبخند اون هاینگاه بفهمی؟ خواینمی چرا خواممی رو تو خوشبختی من آراد،_ 

 .میدن رو عشق بوی همه و همه تو

 رو دختری هیچ دیگه که دادم قول خودم به سال اون من که دونیمی اینم حتما و_ 

 .میدم انجام کارو همین بازم! شدم هم موفق و نکنم زندگیم وارد

 شدی؟ موفق چرا دونیمی_ 

 چرا؟_

 هست االن ولی. بود نشده پیدا هنوز کنه خودش عاشق رو تو بخواد که اونی چون_ 

 .بدی هم رو جونت حاضری حتی خاطرشبه تو و
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 به زیادی من. بودند درست تقریبا آرمان هایحرف. انداختم موهام به چنگی کالفه

. شدند این متوجه هم ها کارمند حتی که طوری میدم؛ اهمیت و کنم می توجه بهار

 قبول وامخ نمی خودم ولی شدم بهار عاشق من شاید. گفت می راست آرمان شاید

 .کنم

 مونده من و رفت بیرون آرمان. شد کشیده طرفش به نگاهم در شدن بسته صدای با

 .بود کرده درست برام که خیالتی و فکر با و بودم

 حرف به دوباره و انداختم جیبم توی رو دستم دو هر. رفتم اتاقم بزرگ پنچره طرف به

 .کردم فکر آرمان های

 .کردم بلند رو سرم در صدای با

 .بیا -

 مهندس؟ هست اجازه -

 :کردم خاموش رو تاپلپ. بست نقش لبم روی لبخندی ناخودآگاه بهار دیدن با

 .دارید اختیار البته -

 .بدم نشونت اینو که اومدم -

 عالی کارش. انداختم بهش نگاهی. گرفت طرفم به رو دادم بهش دیروز که ایپروژه

 .بودم راضی کاراش از بود،

 آرمان دیروز حرفای یاد دوباره. خورد گره نگاهش به نگاهم که ردمک بلند رو سرم

 .برگردم عادی حالت به و کنم دور ذهنم از رو ها فکر این کردم سعی. افتادم

 !خوبه خیلی بهار عالیه -



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

196 

 

 بدم نشونت خواستم می فقط. دونستم می رو این خودم -

 .کرد جلب خودش طرف به رو دومون هر توجه بهار گوشی زنگ صدای

 !مامانمه یشماره -

 .باشه خیر -

 :شد بلند جیغش صدای که بودم شده خیره بهار به

 چی؟ -

 .شد هوش بی و افتاد دستش از گوشی

 بهارش شو بلند بهار،بهار، -

 .کردم صدا رو شفیعی خانم و زدم داد. بود شده قطع تماس برداشتم، رو گوشیش

 پارکینگ طرف به و کردم بلندش. بودند شده جمع بهار دور شرکت کل دیگه کم کم

 . دویدم

 پدرش خاک کنار مشکی روسری با که بهار به و بودم ایستاده قبرستون از ایگوشه

 .بودم خیره کرد می گریه

 از تر سخت بهار برای روزش هر و بود رفته ما بین از بهار پدر که بود روز چهل امروز

 .بود دیروز

 اش شونه روی رو دستم زدم، زانو کنارش شدم که نزدیکش. برداشتم قدم طرفش به

 :زدم صداش و گذاشتم

 .بریم ماهم پاشو موندیم، ما فقط رفتن همه ببین پاشو بهار -
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 .نمیام من برو تو -

 .ذارم نمی تنها اینجا رو تو من گلم، نمیشه -

 .داد ادامه کردنش گریه به و نگفت هیچی

 ...بهار -

 :بزنم رو حرفم کامل نذاشت

 .دیگه دقیقه ده فقط آراد هباش -

 !عزیزم باشه -

 !بهار مثل نه ولی بودن ناراحت همه. کردم نگاهش فقط و رفتم تر اونور کم یه

 خواست نمی دلم داد، می عذابم ذاشتم می تنهاش و رفتم می باید امروز اینکه فکر

 .بذارم تنهاش و برم حال این تو

 : برگشتم بهار پیش دوباره و انداختم نگاهی اممچی ساعت به

 .بریم باشو بده، رو دستت -

 برای بود؛ زیاد قبرستون تا ماشین فاصله. شد بلند و انداخت دستم تو رو دستش

 .رفتیم می پیاده باید ماشین نزدیک تا همین

 اش دخترانه لحن با. کرد می نگاهش و گشت برمی بهار هنوز ولی بودیم شده دور

 : گفت

 آراد -

 جانم؟ -
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 .شده تنگ بابام یبرا دلم -

 :گفتم بهار به رو و ایستادم. شدند سرازیر هاش اشک حرف این گفتن با

 !بکنی رو کار این خودت با که نمیشه ولی عزیزم دونم می -

 .فهمی می رو من تو که کردم می فکر -

 این من خاطر به حداقل که نمیشه اینطوری ولی بهار داری حالی چه االن دونم می -

 .نکن رو کار

 انقدری کردم می فکر ولی چرا دونم نمی! هستی کاره چی تو اخه بگه بهم نبود یکی

 !هستم مهم براش انقدر منم هست ارزش با من برای اون که

 .داد ادامه راهش به و شد ساکت

. کرد من به نگاهی بهار گوشیم زنگ صدای با. شدم سوار هم خودم و بستم رو در

 :مداد جواب و زدم روش به لبخندی

 بله؟ -

 توئه؟ با بهار آراد -

 راهیم تو آره -

 .فعال من پس خوبه -

 .فعال -

 :گفتم بهار به رو و کردم قطع رو گوشی

 .بود مهران -
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 عوضش اینکه خاطر به بود سنگین خیلی ماشین جو. برگشت پنجره طرف به دوباره

 :کشیدم پیش رو ترکیه بحث کنم،

 .نیستم دیگه امشب از من راستی -

 :پرسید نگران و برگشت طرفم

 بری؟ خوای می کجا -

 ترکیه -

 نری؟ نمیشه -

 .نمیشه متاسفانه ندازیم می عقبش وقته چند دونی می خودت که تو عزیزم نه -

 با و کردم پارک شون خونه جلوی رو ماشین. نگفت هیچی و انداخت پایین رو سرش

 .شدیم پیاده هم

 برای. بودند اونجا هاش دایی و ها وعم ها، عمه فقط نبود شلوغ زیاد شون خونه

 .رفتم داخل باهاش همین

 آتریسا. نشستم نفری تک مبل روی منم. نشست مامانش پیش و کرد زیرلبی سالم

 :گرفت بهار جلوی و آورد چای

 داداش زن خوام نمی -

 :گفتم معترض

 !داشتیم قراری و قول ما بهار، -

 ...ولی -
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 .یساآتر  جلوش بذار نداریم اما و ولی -

 می حاضر رفتم می باید دیگه منم و گذاشت مامانش های شونه روی رو سرش بهار

 .نمونم جا پرواز از که شدم

 .برم باید دیگه من ولی خوام می معذرت جان خاله -

 .حاال بودی پسرم کجا -

 برم باید من تونه نمی بهار که حاال. داشتیم پرواز ترکیه، رفتیم می باید رو امشب -

 .بشه دیر نمیخوام مینه واسه

 برید؟ بهار با بود قرار -

 .بله -

 .میاد اونم پس -

 :گفت قاطعانه و کرد بلند رو سرش بود ساکت موقع اون تا که بهار

 .نمیرم من -

 :اومد حرف به زدن می صداش جان عمه همه که اش بزرگ عمه

 .بشه وضع هوات و حال کم یه بلکه... برو آراد با دخترم میگه درست مامانت -

. کرد قبول آخرم در و کرد اعتراض بزنه زمین رو حرفش تونست نمی که انگاری بهار

 !تره راحت خیالم من هم و خوبه خودش واسه هم. میاد باهم اونم که بودم خوشحال

 .باش حاضر ده ساعت پس -

 . روندم خونه طرفبه سرعت با و شدم ماشینم سوار. کردم خداحافظی و شدم بلند
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 :گفتم بلند. شدم وارد و چرخوندم قفل داخل ور  کلید

 .بزن صدام داشتی کارم اتاقم میرم مامان. اومدم من -

 پسرم وایسا -

 .نشستم کاناپه روی مامان منتظر

 بود؟ چطور حالشون مامان، اومدی خوش -

 باشن؟ باید چطور -

 :پرسید بار این و کشید آهی

 بهتره؟ چی؟ بهار -

 ترکیه میاد من با بامش بود، بد خیلی حالش -

 .بخور رو شامت بیا کن عوض تو ها لباس برو. پس خوبه -

 بینمش؟ نمی کجاست بابا -

 .اتاقشه تو برگشتیم وقتی از -

 بابا کار اتاق طرفبه. کردم عوض رو لباسام و زدم صورتم به آبی. رفتم اتاقم به.اکی

 .رفتم

 هست؟ اجازه -

 بیا پسرم، بیا -

 سالم -
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 بابا؟ بود چطور بهار اومدی، خوش سالم علیک -

 دیروز از بدتر روز هر باشه باید چطور -

 خیلی سخته خیلی داره حق -

 :داد ادامه بابا که کردم سکوت و انداختم پایین رو سرم

 قبل مثل آدماش! نمیشه قبل مثل خونه اون دیگه بشکنه خونه یک ستون وقتی -

 !نمیشن

 .اس دهنده ازار هم فکرش حتی سخته واقعا چون بابا، بگم چی دونم نمی -

 .بخور تو شام برو پاشو پسرم پاشو -

 بابا؟ نمیاین شما -

 .ندارم اشتها پسرم نه -

 .مایلید جور هر -

 اومدنم متوجه که بود فکر غرق انقد. نشستم مامان پیش میز روی و خونه آشپز رفتم

 .گذاشتم بود میز روی که دستش روی رو دستم. نشد

 ن؟ماما خوبی -

 .کرده پریشون رو مون همه بهرام داداش مرگ باشم، خوب تونم می چطور -

 به رو قاشق. رفت بیرون و گذاشت جلوم رو غذا مامان. نگم هیچی دیگه دادم ترجیح

 از و کشیدم عقب رو صندلی. بود شده کور اشتهام. کردم بازی غذا با و گرفتم دست

 یک با رو هام لباس و گرفتم دوش یک. بود نه ساعت. رفتم اتاقم به. شدم بلند جام
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 و برگشتم. گذاشتم ماشین تو رو چمدون و کت. کردم عوض مشکی تیشرت و شلوار

 .شدم ماشین سوار و کردم خداحافظی همه با. برداشتم رو چرمم کت

 تا بیاد که زدم زنگ شرکت راننده به ببریم خودمون با رو ماشین تونستیم نمی چون

 .بیاره رو ماشین خودش با هم بعد و نهبرسو رو ما فرودگاه

 گ..زدم رو در زنگ و شدم پیاده

 

 "بهار"

 

 کردم خداحافظی زود همین برای باشه آراد که دادم احتمال. اومد در صدا به در زنگ

 .رفتم بیرون و

 و مهران! بزنم حرف تونستم نمی جان عمه حرف رو ولی برم نداشتم دوست اینکه با

 .نکردم قبول ولی بیان باهامون فرودگاه تا که ردندک اصرار خیلی آتریسا

 حرکت ماشین آراد شدن سوار با. نشستم عقب خودم و دادم آراد دست رو چمدونم

 .کرد

 مونیم؟ می اونجا چقد -

 !بخوای که هروقت تا -

 .اونجاییم ماه یک گفتی که گفت مامانم -

 !ماه یک -
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 گردیم؟ برمی ماه یک از زودتر یعنی آره، -

 .داره بستگی دونم نمی...ا -

 نگاهم و شدم خیالش بی همین برای بوده مامانم و عمه ینقشه همه اینا که فهمیدم

. شدم پیاده و انداختم فرودگاه به نگاهی ایستاد ماشین. دوختم خیابان طرف به رو

 .نذاشت آراد ولی بردارم رو چمدونم که بردم رو دستم

 .بودیم نشسته اونجا که بود دقیقه پنج دقیقا کردم نگاه فرودگاه ساعت به

 لبخند یک با کردم آراد به رو. انداختم فرودگاه به رو نگاهم آخرین هواپیما پرواز با

 .داد رو جوابم عمیق

 و گذاشتم آراد یمردونه های شونه روی رو سرم همین برای بودم خسته خیلی

 .بستم رو چشمام

 همین توی دادم ترجیح. کردم حس دستام روی رو دستاش گرمی که نکشید طولی

 .بزنم خواب به رو خودم و بمونم حالت

. بود خواب آراد کردم، بلند رو سرم و زدم پلک دوبار. کردم باز رو چشمام الی آروم

 و خورد تکونی که کشیدم بیرون دستش از رو دستم آروم نکنم بیدارش اینکه برای

 :مالید دستش با رو چشماش. شد بیدار

 ابیدی؟خو خوب -

 :انداختم زیر رو سرم

 .بودم خسته خیلی خوام، می معذرت -

 نیست؟ ات گشنه میزنی، چیه حرفا این وا -
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 خوردی؟ غذا تو نه، -

 نه پس، خوبه -

 منظره کردم می نگاه پایین به باال اون از! کردم نگاه پنجره به و گرفتم ازش رو نگاهم

 .داشت زیبایی

 .ایستادیم تر ور اون کم یه و سیبازر  برای گذاشتیم رو ها چمدون

 بریم؟ خوایم می کجا -

 .داده رو چی همه ترتیب ا میر آقا هالیک، گرند هتل -

 آوردی؟ را ها نقشه -

 بعد کن استراحت عصر تا خوریم می نهار میریم. نباش ها چیز این نگران تو آره -

 !گردیم می میریم

 :گرفتم خودم به پوکری حالت

 .که دیمنیاوم گردش واسه -

 .بشیم کار به دست باید صبح فردا نمیشه امروز -

 از انداختم هتل نمای به نگاهی. شدیم پیاده دو هر داشت نگه هتل جلوی تاکسی

 نگاه اون به که برداشتم چشم هتل از آراد صدای با. بود مونده باز دهنم اینجا زیبایی

 .کردم

 .بشه الزم شاید بده رو شناسنامت -
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 مبل از یکی روی انتظار سالن تو. دادم بهش رو شناسنامم و کردم یفمک تو رو دستم

 .کردم مشغول گوشیم با رو خودم و نشستم ها

 .داد بهم رو ها کلید از یکی رفتم طرفش به و شدم بلند جام از آراد دیدن با

 خب؟ بزن صدام خواستی چیزی یا داشتی کاری همیم رویروبه. توئه اتاق مال این -

 .باشه -

 .بود بزرگی تقریبا اتاق. شدم واردش و کردم باز رو اتاقم در

 ضرب به دستم با رو میز و نشستم صندلی روی خورد صندلی و میز یک به چشمم

 سرویس. بزرگ پنجره یک اون چپ طرف و بود نفره یک تخت راست سمت گرفتم،

 .اومد خوشم کل در. بود اتاق تو بهداشتیم

 .کشیدم دراز و کردم قفل داخل از رو در

 یادم من وای ای. بود عصر چهار. کردم نگاه اممچی ساعت به و کردم باز رو چشمام

  ساعتش و برداشتم رو گوشیم! بزنم زنگ مامان به رفت

 .زدم زنگ و کردم پیدا ها مخاطب بین رو مامان شماره. کردم میزون اینجا ساعت با و

 بله؟ -

 جان مامان سالم -

 بهار؟ -

 .کردم عوض رو شمارم مانما خودمم -

 دخترم؟ خوبی -
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 خوبید؟ شما جان مامان خوبم -

 .گلکم خوبیم ماهم -

 .خوابیدم بودم راه خسته من رسیدیم وقته خیلی -

 .خوبه رسیدید سالم که همین نداره عیبی -

 بریم بود قرار که افتاد یادم آراد دیدن با کردم بازش و شدم بلند جام از در صدای با

 .کردم خداحافظی مامان با نهمی برای

 سالم -

 نشدی؟ حاضر -

 .زدم می حرف مامانم با داشتم -

 .بیا هم تو پایین میرم من. باشه -

 .باشه -

 کم یه. شدیم تاکسی سوار و دادیم تحویل رو کلید. بودم پایین دیگه ی دقیقه پنج

 .گشتیم رو دیدنی های مکان

 .شدم خسته -

 :زد لبخندی آراد

 .سینما بریم میشه شروع فیلم دیگه ساعت یمن پس باشه -

 :پرسیدم تعجب با

 فیلمی؟ چه! فیلم -
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 .بینی می بریم اره -

 سینما ترین بزرگ از یکی به و شدیم تاکسی سوار دوباره. کنم سکوت دادم ترجیح

 .رفتیم اونجا های

. برگشتیم هتل به شد تموم که فیلم. کشید طول یازده تا و شد شروع فیلم نه ساعت

 .خوابیدم من و خوردیم رو شام هتل رستوران رفتیم

 موهام و پوشیدم مشکی شلوار و کت همین برای. باشم متفاوت خواستم می رو امروز

 دستی کیف. کشیدم نازک چشم خط یک با کالباسی رژلب یک. بستم اسبی دم رو

 هم ادآر  من با همزمان. رفتم بیرون و گذاشتم توش رو گوشیم. برداشتم رو مشکیم

 !بودیم شده ست بود جالب خیلی. بود پوشیده مشکی شلوار و کت هم اون. اومد

 .کردینا تیپ خوش رو امروز! خانم بهار به به -

 .زد چشمک یک و

 .میشه دیرمون داره -

 بگیریم، تاکسی تونستیم وقتی هتل در جلوی. افتاد راه من از جلوتر و خندید بلند

 آراد به رو و داد باال رو عینکش شد ظاهر مونجلو شونه چهار قد بلند مرد یک

 :پرسید

 رستگار؟ آقای ببخشید -

 بله -

 .لطفا بفرمایید دنبالتون، بیام تا فرستادن رو من خان ا میر -
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 بزرگ ساختمان یک جلوی ماشین. کردم حرکت ماشین سمت به آراد سر پشت

 واقعا انداختم ساختمان به نگاهی. کرد باز رو در و شد پیاده مرد اون دوباره ایستاد

 !بود آیینه کال اون نمای! نبود چیزی که این برابر در ما شرکت بود مونده باز دهنم

 .بوده ماهر خیلی معمارش معلومه -

 مهندس خانم بله -

 :گفتم اخم با

 !کنی می مسخرم داری -

 :خندید بلند

 لعنت منکرش بر -

 .کردم سکوت دیگه و گرفتم ازش رو نگاهم

 .میاد ما سمت به که شدم ا میر آقا متوجه شدیم که شرکت وارد

 سالم -

 غلیظ لهجه با و کرد من به رو. داد دست باهاش و کرد دراز آراد سمت به رو دستش

 :پرسید ترکی

 بانو؟ چطوره حالتون سالم -

 .ممنون خوبم -

 .طرف این از بفرمایید -
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 وارد بریم ما که شد منتظر و ردک باز رو جلسه اتاق در. کرد حرکت ما از تر جلو

 ا میر آقای و ها دار سهام از دوتا! بود مهم خیلی نفره پنج جلسه یک. شدیم

 !آراد و من با خودشون

 پرسی احوال و سالم حد در فقط ها مرد با ولی دادم دست بود زن که یکیشون با

 .شد شروع جلسه و نشستم آراد کنار. بود

 با و کردیم خداحافظی بریم که شدیم بلند شدنش تموم بعد. کشید طول ساعت سه

 .اومد باهامون در دم تا خان ا میر خودشون قول به زیاد اصرار

 اومدین خوش خیلی: ا میر

 مچکرم: آراد

 خداحافظ: من

 می دیگه نقشه یک دیگه یهفته دو تا باید. رسوند هتل به رو ما ماشینهمون دوباره

 .کشیدیم

 .کنیم کار نقشه رو تمام دقت با و مدام باید! داریم کار خیلی هفته دو این -

 .بود سختی کار واقعا چون دادم حق بهش

 !خوبه خیلی مون شرکت برای عوض در دیگه، آره -

 .شدیم پیاده هتل جلوی و کردیم تشکر. کرد تایید سر با

 خوری؟ نمی چیزی گشنمه، من -

 .میام کنم عوض رو لباسام چرا -
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 .ندارم تحمل که من -

 .بریم پس اکی -

 رفتم آراد اتاق به و کردم عوض رو هام لباس. رفتیم باال خوردیم چیزی یک اینکه بعد

 .کنیم شروع رو کارمون باهم تا

 

 "بعد هفته دو" 

 

 باش نقشه مواظب فقط کنی جمع رو اینجا میشه میرم جایی یه تا من بهار -

 !ها نشه چیزیش

 .تتخ خیالت بابت این از برو بابا باش -

 .فعال پس -

 .بسالمت -

 نقشه به نگاهی. گذاشتم خودشون جای تو رو ها مداد و رفتم میزش طرف به

 کرده تمومش دیگه هم کمک به هفته یک این طول در. بود العاده فوق انداختم

 .بودیم

 .شد می بهتر خیلی حالم گذشت می چه هر منم
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 نشه، کثیف وقت یه که کنم برعکسش خواستم آروم. کنم تا رو کاغذ تونستم نمی

 آزادنه جوریهمون رو کاغذ! بیاد؟ مهمون آراد برای بود قرار مگه وا. شد زده در زنگ

 :گفت خودشون زبان با و شد اتاق وارد خدمت پیش. کنم باز رو در تا کردم رها

 .نظافت واسه اومدم ببخشید خانم سالم -

 .باشید راحت شما تا خودم اتاق میرم من بفرمایید -

 مچکرم -

 گوشیم با رو خودم بیاد آراد تا! بود شده نظافت من اتاق تازه انگار. رفتم اتاقم به

 .کردم سرگرم

 عصبی کمی و آشفته چهره با که کردم باز رو در. بود آراد البد. اومد زدن در صدای

 .شدم مواجه آراد

 بهار -

 شده؟ چی ها، -

 کجاست؟ نقشه -

 .بود همونجا -

 :زد داد

 آخه؟ کجا همونجا -

 :گفتم ترس با

 میزت رو.. رو -
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 :داد ادامه لحن همون با

 !نیست فهمی می نیست -

 نیم همین ممکنه چطور چی؟ یعنی. نبود کردم؛ نگاه رو میز رو و رفتم اتاقش به خودم

 !که بود اینجا پیش ساعت

 .بود جا همین بخدا -

 اتاقم؟ اومد کسی من بعد نیست، االن ولی -

 .اومدند اتاق ظافتن برای آره، -

 ...و است باطله کاغذ کردن فکر حتما چی؟ -

 کنیم؟ چکار حاال خب -

 :زد داد بود صورتش روی که اخمی همون با

 پرسی؟ می من از -

 با وقتی حتما. شد پرت حواسم نشه کثیف بذاریم برعکس خواستم من خب خب،-

 ...و افتاده کنم باز رو در رفتم هول

 :گفت و پرید حرفم وسط

 سرد خون و دادی باد به رو هفته چند زحمت راحتی همین به! راحتی؟ همین به-

 فالن؟ و فالن البد میگی

 :گفت داد با سپس و شد ساکت کمی
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 جوریهمین! مسئولیتی؟ بی قدراین چرا بهار؟ چرا! باش مواظب نگفتم تو به من -

 بهار؟ هان دادی؟ باد به رو اون دستی دستی

 من...من-

 رو کاغذ یه نتونستی حتی تو هوایی؟ به سر چقدر گفته بهت کسی حاال تا چی؟ تو-

 !داری نگه سالم

 :گفت کالفه و کشید موهاش به دستی

 .لعنتی کنیم؛ چیکار حاال... خدایا -

 و کنه تحقیر رو من انقدر نقشه یک بخاطر که نداشتم آراد از رو انتظاری همچین

 :زدم صداش بود گلوم تو که بغضی با. بزنه داد سرم

 آراد؟ -

 :زد داد بلندتر

 .بشنوم رو صدات خوام نمی. بیرون برو -

 هام اشک و بستم رو چشمام. دادم تکیه بهش و بستم رو در. دویدم اتاقم طرف به

 سرم. بکنه رو رفتار این من با بخاطرش که بود مهم انقدر یعنی یعنی،. شدند سرازیر

 بگه؟ بهم ور  میاد بیرون دهنش از هرچی و بزنه داد

 لحظه هر. نشستم تختم روی رفتم شدم بلند. شد هق هق به تبدیل کم کم ام گریه

 واسه حتی. نبود ازش خبری هیچ ولی کنه خواهی معذرت و بیاد آراد که بودم منتظر

 .نزد صدام هم شام
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 هاش رفتار این. دارم دوست رو آراد واقعا که بودم شده این متوجه هفته چند این تو

 .کنم می زندگی عذابی چه تو که نداشت خبر. داد می عذابم

*** 

 این نبینه رو من اینکه واسه. ندارم آراد از خبری هیچ ولی گذشته دعوامون از روز دو

 .بردم سر به اتاقم تو فقط رو روز دو

 رو. رفتم هتل رستوران به و شدم بلند. کردم می ضعف داشتم بود شده تموم تحملم

 .شدم غذام خوردن غولمش و نشستم میز یه

 نگاه تو. زد خشکم آراد دیدن با و کردم بلند رو سرم. کردم حس رو نگاهی سنگینی

 مشغول دوباره و انداختم پایین رو سرم بهش توجه بی. دید شدنمی هیچی جدیش،

 .نشست روم روبه صندلی روی و اومد که نکشید طولی. شدم

 خوبی؟ چطوری -

 :گفتم آرام

 مرسی -

 :برنداشت زدن رفح از دست

 بهار -

 :دادم جوابشو کنم بلند سرمو اینکه بدون

 بله؟ -

 .کرد می تندتر رو مشتش لحظه هر. کردم نگاه بودم میز روی که دستش به
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 .باشه خوب حالت نکنم فکر -

 :دادم رو جوابش خونسرد کامال

 .اشتباهه فکرت -

 :ایستادم حرفش با که برم شدم بلند شد تموم که غذام

 ا؟کج -

 .اتاقم میرم -

 نیاومدی بیرون اتاقت از روزه چند که تو ولی -

 .بمونم تربیش دارم دوست. قشنگیه اتاق شدم متوجه. آره -

 زده در بعد دقیقه چند. برگشتم اتاقم به و شدم رد کنارش از کنم نگاهش اینکه بدون

. اومد در بآ از درست کامال حدسم. کردم باز رو در و شدم پا هست؛ آراد حتما. شد

 .بود خودش

 بله؟ -

 .کنیم تموم رو نقشه کار باید... بیا ولی. بشم مزاحمت خواستم نمی -

 .نیست الزم -

 نفهمیدم؟ -

 .بده انجامش خودت. باشم من نیست الزم -

 :گفتم آروم و آوردم پایین رو سرم

 .کنم خراب باز خوامنمی-
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 اتاق به و داد تکون متفهی نشانه به رو سرش سپس. شد خیره چشمام به کمی

 .رفت خودش

 رو هم زیاد. بود خواسته وقت ا میر از دیگه هفته یک آراد و بود سوم هفته

 دخیل کار تو بودم مجبور. نباشم دخیل نقشه این تو من شدنمی منتها. دیدیمنمی

 زیاد که کردم رو تالشم تمام البته که کردم رسیدگی بهش آراد همراه روز دو و باشم

 .نشم مکال هم

 :کردم بازش! آراد از پیام یک رفتم طرفش به گوشیم اس ام اس صدای با

 .دارم کار باهات. اتاقم بیا -

 .رفتم اتاقش به و. کردم عوض مشکی شومیز یک با رو تیشرتم

 بشین -

 .نشستم روش و کشیدم بیرون رو میزش صندلی

 .برات دارم خوب خبر یک -

 .شنوم می -

 .کرد قبول شرکت با رو قراردادش ا میر -

 .میگم تبریک -

 نشدی؟ خوشحال -

 .بود خوبی خبر -

 :گفتم و زدم حالی بی لبخند
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 .فعال. بیشتر های موفقیت امید به -

 دستم گرفتن با و شد بلند جاش از سریع آراد که برم خواستم و شدم بلند جام از

 .شد رفتم مانع

 :پرسیدم تعجب با

 شده؟ چیزی -

 بزنم حرف باهات موضوعی یک به راجع باید اره، -

 :گفتم آرامی صدای با

 خب؟ -

 نه؟ دلخوری ازم -

 !نه -

 .مشخصه چرا -

. مسئولیتم بی و هوا به سر پاچلفتی، و دست کردی یادآوری بهم فقط تو نه -

 ! نداره دلخوری

 !نه االن حداقل. کردممی گریه نباید ولی. شد تر چشمم کردم احساس

 !خانم ربها نازکی دل خیلی -

 حرف قبلی، بهار مانند تونستم هفته یک از بعد و دادم دست از رو کنترلم لحظه یک

 :کنم دفاع و بزنم

 نازکم؟ دل میگی بعد سرم تو کوبوندی رو اینا یهمه و زدی داد من سر تو نازک؟ دل -
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 :گفت آروم و زد محوی لبخند

 !بود شده تنگ هات جوابی حاضر برای دلم -

 .کرد پر رو بودم رفته عقب که قدمی یک گفت؟ چی اون. شدم یرهخ بهش تعجب با

 .بدهکارم بهت خواهی عذر یک من -

 :گفتم آروم لحنی با دوباره

 .نیست مهم خیال، بی -

 .برگردوند خودش سمت به و فشرد تر محکم رو دستم که برم خواستم و

 مهمه چرا -

  سری

 :گفتم و دادم تکان تاکید نشانه به

 .کردیم کار روش هفته چند کم دست. بود مهم خیلی قشهن اون اره -

 .مهمی تو... تویی منظورم... نه نقشه. نه -

 !نداشتم خبر و بودم مهم چقدر من! تعجب دوباره و

 : داد ادامه

 .نداره برنجونم تورو اینکه ارزش چیز هیچ -

 معذب و هزد هیجان کافی انداره به بود نزدیک که این از. خدایا میگه چی داره این

 .هست حواسش اصال من؛ خدای! هاش حرف با حاال و بودم
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 .نیست جاش سر عقلت کنم فکر -

 با. گذاشت گوشم پشت رو چشمم جلوی بود اومده که موهام از ایتره دستش، با

 .بیاد لبم به محوی لبخند شد باعث و اومد قلقلکم گوشام به دستش تماس

 : داد ادامه

 .رفته هم عقلم برد، که رو دلم. درسته -

 : رفتم عقب قدم یک

 هان -

 :گفت زد می موج توش خنده که صدایی با و خندید

 !بهار نیستی باغ تو اصال -

 : دادم ادامه قبلی لحن همون با دوباره

 باغ؟ -

 : خندید بیشتر حرفم این با

 !خنگی خیلی تو.  بهار وای -

 !زنی می حرف دار منظور خیلی تو. نخیرم -

 بود این من منظور فهمید، می االن بود تو جای هرکی که دارم منظور یک فقط من -

 ...که

 : پرسیدم گیج

 که؟-
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 حاضرم و بودم معذب نزدیکی این از. داد قرار گوشم کنار و آورد تر جلو رو سرش

. شنیدمی شنوه،می رو صدام که راحتی همون به رو قلبم تپش صدای ببندم شرط

 : کرد زمزمه و داد قرار گوشم مماس رو لبش

 .دارم دوستت -

 اینکه و بودم نزدیک بهش حد این تا که این! بیدار؟ یا خوابم. زدم پلک بار چند

 بگم باید میشه؛ دیوونه بشنوه، معشوقش زبون از عاشقی هر که شنیدم رو چیزی

 قطعا ولی. نندازم راه رو ایکلیشه و نشم هوش بی دستش رو که نبود تضمینی

 گفت؟ چی اصال یا. کرد کار چی باید موقعیت ینا تو دونستمنمی

 ها منگل مثل اصال یا! بگو دیگه بار یه! میاد خوابم وای! همینطور منم! مرسی" مثال

 !"هان بگم

 خودم با که فکری مثل درست و گرفت رو زبانم افسار ذهنم که شد چی دونمنمی

 : گفتم کردم،

 !هان؟-

 .بخندم باهاش و بیاد کمقلقل بیشتر شد باعث که خندید گوشم دم

 : گفتم خنده با که کرد نگاهم متعجب

 !اومد قلقلکم -

 : گفت و خندید آروم

 !باشه سخت قدراین کردمنمی فکر -

 چی؟ -
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 باشی؟ داشته زدن برای حرفی کنینمی فکر -

 !البته -

 خب؟ -

 بود؟ چی سوالت ببخشید -

 .نکردم سوال -

 .بخشیدمت کنم،می خواهش خواهی، معذرت اها، -

 !گفتم هم ایدیگه چیز -

 !کی؟ -

 .بدی جواب کردن، فرار جای به که. باشی این از تر جسور کردممی فکر -

 : گفتم و کردم اخمی

 !نکردم فرار -

 چی؟ پس -

 خطاب جسارت بی رو من اینکه بخاطر هم شاید. اومد کجا از جرئت این دونمنمی

 .کرد

 : گفتم و رفتم جلو

 یا رضاست عالمت سکوت یا. کردم سکوت جوابت در ولی. کدومش ادقیق دونمنمی -

 .است بیان به حاجت جه است عیان که چیزی

 چی؟ -



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

223 

 

 .آراد نیستی باغ تو اصال -

 !نبود جایز قطعا موندن، بیشتر چون. شدم خارج اتاقش از فورا و خندیدم

 قلبم روی رو دستم. بودم زده هیجان خیلی. بستم سرم پشت رو در و رفتم اتاقم به

 .زدم لبخندی پیش لحظه چند یادآوری با. زد می تند تند هیجان از گذاشتم

 به. بودم نزده حرف باهاشون بود وقت خیلی. بود شده تنگ آتریسا و مهران برای دلم

 تو گرفتش صدای بوق چند از بعد گرفتم؛ رو مهران یشماره و رفتم گوشیم طرف

 :پیچید گوشی

 بله؟ -

 داداش -

 خوبی؟ خودتی؟ ،بهار -

 خوبید؟ شما داداش خوبم -

 گردی؟ برمی کی دلم، عزیز خوبیم همه ما -

 .داره آراد به بستگی دونم نمی -

 .بزنه حرف باهات خواد می آتریسا نداری؟ کاری عزیزم، باشه -

 .بسالمت جون داداش نه -

 .شده تنگ براتون دلم خوبه؟ داداشم جونم؟ بهار خوبی دلم عزیز وای -

 .دختر بپرس یکی کیی -

 : گفتم جوابش در و خندیدم بلند
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 .خوبم منم خوبه، خیلی حالش داداشت -

 !کلک؟ ها خندی می اینجوری که شده چی -

 چطوره؟ مامانم. عزیزم هیچی -

 .خوبیم همه ما نباش اینجا نگران تو -

 نداری؟ کاری کنم، می قطع من دیگه خب. گلم باشه -

 .برسون سالم داداشم به باش خودت مواظب عزیزم نه -

 .خداحافظ فعال عزیزم؛ همینطور توهم -

 .خدانگهدارت -

 .کردم قطع رو گوشی

 نه نشد بدل و رد مون بین حرفی هیچ ساعت یک این طول در نهار برای رفتم آراد با

 !داشتم زدن حرف حوصله من نه گفت چیزی آراد

 .نشستم تخت رو و کردم باز رو اتاقم در

 و داشتم برش رفتم و شدم بلند افتاد بودم آورده خودم با که کوچکی کیف به نگاهم

 .کردم بازش

 جون ای -

 .شدم کشیدن نقاشی مشغول و آوردم درشون بود، آبرنگم و گواش با رنگم بوم

 .شدم ولو تخت رو و کردم جمع رو وسایل. بود نیم و یازده ساعت

*** 
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 :غریدم لب زیر کنم باز رو رد شدم بلند که همونطور. شدم بیدار در صدای با

 !صبح؟ وقت این کیه آخه بابا ای -

 بگم چیزی که کردم باز دهن شد داغون اعصابم بیشتر در چوب چهار تو آراد دیدن با

 .خنده زیر زد و نداد اجازه ولی

 :گفتم و رفتم ای غره چشم

 هست؟ اینجا داری خنده چیز ببخشید -

 : گفت گستاخی با و گرفت شدت خندش

 آره -

 .بخندی آب رو هر هر هر -

 کردی؟ نگاه آیینه تو خودت قیافه به -

 .نداره ربطی تو به من یقیافه -

 .منتظرتم صبحونه بیا شو حاضر -

 .رفتم آیینه سمت به کردم که کاری اولین و بستم روش رو در

  با که صورتی و ژولیده موهای و باز نیمه های چشم با دختر یک

 .بود شده نقاشی گواش

 .بود گرفته خندم خودمم بیچاره

 :نشستم روش به رو و کردم پیدا رو آراد رستوران رفتم و کردم عوض رو هام لباس زود
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 بخیر صبحت -

 جوجو بخیر صبحت -

 .شد رفتنم از مانع دستم گرفتن با که اتاقم برم شدم بلند. خوردیم هم با رو صبحونه

 .بگردیم کم یه بریم بیا آخر روز میری کجا -

 .باشه -

 آراد شدیم سوار دو هر داشت، نگه تاکسی یک. رفتیم پایین هم با و گرفت رو دستم

 ناگفته. داد تاکسی راننده به آدرسی یه همین برای. بود بلد رو شون زبان و اونجا

 !آراد مثل زیاد نه ولی بودم بلد رو ترکی یکم منم نماند

 : دادن توضیح به کرد شروع آراد. شدیم پیاده و شد متوقف تاکسی

 !ترکیه تفریحی های مکان از یکی. ست فلوریا آکواریوم اینجا -

 العاده فوق بزرگ اکواریوم اون تو ها ماهی. اومدند می نظر به زیبا رفتیم، داخل هم با

 !بودند

 .کردم نگاه رو آراد و کردم بلند رو سرم. بود شده تاریک دیگه هوا

 .کن دور مغزت از رو برگشتن فکر -

 .آورد در کاغذ دوتا و انداخت جیبش تو رو دستش

 .مونده اینجام -

 :پرسیدم متعجب

 هستن؟ چی اینا -
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 .امشب کنسرت برای بلیط -

 !ها میشه دیرمون کنسرت بریم بیا زود

* 

 .دادیم جا جمعیت اون تو رو خودمون زور به

 .زدند کف و سوت براش همه آهنگ، شد تموم از بعد

*** 

 .زدند کف و سوت به کردند شروع همه من ی" بله" گفتن با

 صدای دوباره زد پیشونیم بر که ای بوسه با. ایستادم آراد مقابل و شدم بلند جام از

 .شد بلند کف

 و اومدند خواستگاری برای خانوادش و آراد بعدش هفته دو ترکیه از برگشت از بعد

 زیاد اصرار به. بود کشیدهپر  مون بین از بود ماه سه بابا. کردند قبول منم یخانواده

 .کردیم دعوت رو ها آشنا و دوست و ها فامیل همه و گرفتیم بزرگ مراسم یک مامانم

 همه و شد پخش مالیمی آهنگ. برد رقص پیست طرف به و گرفت رو دستم آراد

 .کردند رقصیدن به شروع

 های شیشه گذاشتم؛ عقب رو گلم دسته. داشت ادامه شب دو ساعت تا مراسم

 .شدم خیره برف های دانه به و دادم پایین رو عروس ینماش

 : پرسیدم و کردم آراد به رو اومد سوزسردی

 عشقم؟ نیست سردت -



                 
 
 
 

 

 کاربر یک رمان  Dilan | روزای رویاییرمان 

 

  www.1roman.ir          مراجعه کنیدیک رمان برای دانلود رمان بیشتر به 

 

228 

 

 :گرفت دستش تو رو دستم و کرد نگاهم

 !کرد نخواهد رخنه وجودم جای هیچ زمستان منی، بهار تو تا -

 

 نرفت آوردنم گل امید دل ز هرگز

 توست ربها بوی به زنده خشک شاخ این

 "ابتهاج"

 

 "پایان"

 21:30: ساعت

 1396\2\5: تاریخ

 :نوشت پی

 خط برای که ممنونم ازتون. باشین بوده راضی رمانم از امیدوارم. دل عزیزای سالم

 .اینجا تا همراهیتون بابت تشکر همچنین و گذاشتید وقت هام خطی

 /http://www.forum.1roman.ir/threads/1439 : تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 د.بگیری تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب


