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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

  

 :خالصه

 کردن آشنا پی در دارد، را دختری با ازدواج قصد كه داشتنی دوست و سركش پسری

 و است مخالف ازدواج اين با شدت به مادرش كه شودمی متوجه اشخانواده با او

 در كه را هايشنوشته دست خواهدمی او از سازد، منصرف را پسرش تواندنمی چون

 … بخواند است اشزندگی داستان واقع،

 

 

 جانبی ی فاصله رمان دانلود

 پرتره رمان دانلود

 نگاه اسارت رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87/
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 :مقدمه

 !عشق ای نویسم،می تو عشق به

 .شودمی آرام کمتر گرید،می کاغذ سفید دل در بیشتر قلمم هرچه که تو، عشق به

 !بگذار مرهم را دیرین زخم کهنه این و بیا هستم، تو با! عشق! آی

 اشخشکیده هایشاخه بر و بکش پاییز در رفته فرو گلو تا باغ این به دستی و بیا

 "عشق" رنگ به ایشکوفه بنشان، ایشکوفه

 دلیل ابد تا کس، هیچ که چرا. دیگر تولدی انتظار به. نشینممی انتظارت به آری،

 بگذار" دیرینم عشق" ای تو پس. فهمید نخواهد هرگز را اموابستگی و سرگشتگی

 !خوشم درد این با من، اما بخوانند، امدیوانه همه

 

 :نویسنده گفتار

 کنم اضافه ولوکوچ توضیح یه دونستم الزم کنید، رمان خوندن به شروع اینکه از قبل

 بابک مادر سرگذشت اول بخش. شده نوشته بخش دو در رمان این اینکه اون و

 امید به اینکه فقط. هم در قصه دو ادغام و بابک خود سرنوشت دوم بخش و هست

 شخصیت زبان از که دارم تایپ حال در تنهایی چاه اسم به هم رمان دوم جلد خدا

 .باشه بخش لذت براتون جلد دو هر خوندن امیدوارم و میشه نقل قصه مرد

 

*** 
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 پشت و خوردندمی چرخ آسمان در شتابان و امانبی برف هایدانه! بود سردی شب

 از عابران. بود پوشانده را زمین جای همه تقریبا برف. نشستندمی زمین بر هم سر

 هر شاید تا شدندمی رد هم کنار از سرعت به هاخیابان در زدگی یخ و سرما شدت

 .برسانند گرم پناهی سر به را خود زودتر چه

 دانستمنمی اما فشردم؛می ماشین پدال روی آهسته را پایم ناامید، و خسته من

 و بود خورده زنگ متمادی بار چندین همراهم تلفن. بود خواهد دنیا کجای مقصدم

 !کردمنمی توجهی آن به پگاه شماره دیدن با من

 پاسخی هیچ امانشبی سواالت مقابل در زیرا وم،بشن را صدایش خواستنمی دلم

 .یابم خالصی آن به دادن جواب از تا کنم خاموش را تلفن شدم مجبور. نداشتم

 هم لحظه یک برای حتی. گذاشتم فرمان روی را سرم و کردم پارک ایگوشه را اتومبیل

 از کردم،می فکر او به وقتی. کنم دور خاطرم از را مادرم مغموم یچهره توانستمنمی

 بودیم، گذرانده هم با که هاییسال طی در او نبودم من اگر شاید. آمدمی بدم خودم

 با نگاهم هرگاه. کند نرم پنجه و دست زندگی هایرنج و مشکالت همه با نبود مجبور

 !ساختمی شرمگین مرا پاکش نگاه معصومیت کرد،می تالقی نگاهش

 بود قرار که پگاه و مادرم میان از توانستممی هچگون! داشتم قرار دشواری وضعیت در

 انتخاب را یکی بود، دوستم بهترین که رضا، به اممردانه قول شاید و کنم ازدواج او با

 به کسی انگشت با که ضرباتی صدای از ناگهان که بودم ورغوطه افکارم در کنم؟

 جای شدم وجهمت راهنمایی افسر دیدن با آوردم، باال را سرم خورد،می شیشه

 خیابان. افتادم راه به دوباره ناچار به و گرفتم را جریمه قبض. امنکرده پارک مناسبی

 برای. برسم خانه به خواستنمی دلم گویی کردم؛ کم را سرعتم. شدمی خلوت کم کم

 !نداشتم ایعجله رفتن
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 هایانت در صفا با ایخانه بود؛ واقع شهر قدیمی هایمحله از یکی در ما خانه

 باغچه. شدمی محسوب مادرم دلخوشی تنها من از بعد شاید که بست بن ایکوچه

 چند و نارون درخت دو آن در و بود برگرفته در را حیاط از زیادی حجم بزرگش نسبتا

 خودنمایی زینتی و رز هایگل باغچه دور تا دور. داشتیم آن درون میوه درخت

 حیاط وسط شکل مربعی و رنگ آبی وضح امکودکی هایدلخوشی از یکی. کردمی

 .کردممی رنگارنگ هایماهی از پر را آن همیشه که بود

 بیشتر اتاق دو که شدمی دیده آجری نمایی با قدیمی، ایخانه حیاط، انتهای در

 به. کنم باز را در تا شدم پیاده ماشین از رسیدم، که ورودی در جلوی به. نداشت

 کسی و باریدمی برف که بود روز دو. خورد صورتم به سردی سوز شدن، پیاده محض

. رفت فرو برف در مچ باالی کمی تا پاهایم. کند تمیز را حیاط تا نبود خانه در هم

 شدت از بخاری، کنار جا همان و کردم روشن را بخاری رساندم؛ خانه به را خودم

 با که ودب گذشته چقدر دانمنمی. رفتم فرو عمیق خوابی به خوابیبی و خستگی

 .شناختم را پگاه آشنای صدای. پریدم خواب از تلفن زنگ صدای

 .برداشتم میلیبی با را تلفن گوشی

 !کجایی؟ تو معلومه هیچ. سالم! بابک؟ الو -

 .دادم خودم به قوسی و كش

 شبی نصفه کردی؟می ساعت به هم نگاهی یه بزنی، تلفن که این از قبل نبود بهتر -

 !ال؟اص زدی زنگ چی برای

 کار چی باید من نمیدی جواب و کنیمی خاموش رو موبایلت وقتی دوم،. سالم اول -

 !شدم بیچاره نگرانی از کنم؟
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 .بود پگاه با حق

 !نداشتم را كسی به دادن جواب یحوصله

 !شدم عصبی کم یه پریدم خواب از. توئه با حق خوام،می معذرت -

 چت تو آخه ندادی؟ جواب زدم زنگ چی هر چرا! کجایی؟ روزه دو تو معلومه اصال -

 شده؟

 کنممی خواهش ازت بخواب، بگیر برو باشی؟ من دلواپس تو که امبچه من مگه آخه -

 .نپرس ازم چیزی فعال

 .كند جوابم و سوال مرتب خواستمی و بود عصبانی دستم از

 ریخب هیچ روزه دو! کشی؟نمی خجالت خودت از! بودم تو دلواپس که باش رو من -

 ازم هیچی گیمی هم حاال کنی؛می کار چی و کجایی اصال نیست معلوم. ندارم ازت

 !نپرس

 شدت به. بود شب نیمه نيم، و دو ساعت. انداختم مقابلم ديواری ساعت به نگاهی

 .بردم فرو بالش در را سرم و كشيدم سرم روی رو پتو. آمدمی خوابم

 بحث برای خوبی فرصت اصال االن. امخسته من نمیاد خوابت اگر تو! پگاه کن بس -

 !بخیر شب. نیست کردن

 روی را خودم. کشیدم پریز از را آن و کردم قطع را گوشی و نشدم جواب منتظر

 میان در انگار. کردم نگاه آن درون آتش هایشعله به و انداختم بخاری کنار صندلی

 .یدمدمی را مادرم حتی و پگاه رضا، خودم، سوخته زندگی ها،شعله



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

8 

 

 شدمی کاش. بود شده تنگ بودم، کرده سپری رضا کنار که خوشی روزهای برای دلم

 الاقل کاش. کردمی بیداد خانه در مادرم خالی جای. برگردد عقب به چیز همه

 کشیدم سردی آه. کردم زمزمه ب**ل زیر را رضا نام بار چندین کجاست؟ دانستممی

 ابتدایی اول کالس. بود دوستم ترینیمیصم رضا. نشستم پنجره زیر کاناپه روی و

 و شدم آشنا داشت، فاصله ما با باریک کوچه چند فقط شانخانه که رضا، با که بودم

 من از هافرسنگ هم رضا حاال اما. بودیم هم کنار جا همه و همیشه بعد به روز آن از

 .داشت فاصله

 روز هر من و نشستمی پیری گرد رفته، رفته مادرم صورت در! بود گذشته زود چقدر

 شبیه کامال اخالقم و رفتار و هستم مغروری پسر» :گفتمی مادرم. شدممی تربزرگ

 مادرم ولی بودم، نکرده حس مانزندگی در را حضورش هرگز که پدری« .است پدرم

 او که افسوس اما. داشتم را دیدنش آرزوی همیشه که زدمی حرف او از برایم انقدر

 .بود گفته وداع را دنیا ،من تولد از قبل

 مشغول یا و گذراندممی رضا با یا اکثرا را اوقاتم و بود گرم خودم کار به سرم معموال

 وقتی فقط که جواببی سوال دنیا یک و بودم من حاال اما بودم خواندن درس

 !بخوانم را مادرم زندگی داستان که بیابم را آنها جواب توانستممی

 اما است نوشتن مشغول شب هاینیمه تا مادرم دیدممی که بود زیادی مدت

 شدید مخالفت و آمد پیش پگاه با ازدواج موضوع اینکه تا نکردم کنجکاوی هیچگاه،

 . بگذارد من اختیار در را هایشنوشته دست شد، سبب او

 همان هایشنوشته. رفتم مادرم اتاق به بود؛ شده امخوابیبی باعث پگاه وقتبی تلفن

 و نشستم میز پشت. داشت قرار کارش میز روی آبی پوشه یک در بود، گفته هک طور

 و گرفتم دست به را نشده چاپ کتاب آن از ورق اولین و کردم روشن را مطالعه چراغ
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 مادرم مخالفت دلیل ها،نوشته این الی به ال از بتوانم شاید تا شدم خواندن مشغول

 .بیابم را

 حوادث خوردن گره و پيوستن هم به از هاآدم وشتسرن كه بودم معتقد هميشه، من

 باور تواننمی هرگز كه اندمعمولی آنقدر كه اتفاقاتی. آيدمی پديد معمولی، و ساده

 روز آن. اندبوده هاروزمرگی همين زندگی، ساز سرنوشت و بزرگ جريانات مسبب كرد،

 هرگز كه روزی. گشود امزندگی در تازه ایدريچه كه بود اتفاقات همين از يكی هم

 با مرا بدانم آنكهبی شدم؛ سوار تقدير ابرهای بر مغرورانه، چه كرد نخواهم فراموش

 .برد خواهند كجا به خود

 به وارنگی و رنگ هایآدم هميشه علت، همين به و بود داری مردم و متمول فرد پدرم

 و نداشتم هاانیمهم اين به ایعالقه من وجود اين با. داشتند آمد و رفت ما خانه

 چون و كنم سپری دوستانم ميان و خانه از خارج در را اوقاتم بيشتر دادممی ترجيح

 هر معموال و داشتم زيادی محبوبيت هاآن ميان در بودم، پروابی و سرزنده دختری

 دعوت مجلس آن به كه بودم كسی اولين من شد،می برپا مهمانی و جشن كجا،

 .شدممی

 برپا او خانه در ژيال، دوستم و من التحصيلی فارغ مناسبت به جشنی هم روز آن

 دعوت جشن اين به را هايمانهمكالسی همه بوديم گرفته تصميم ما و بود شده

. نيوفتد قلم از كسی تا كرديم سعی و نوشتيم دعوت هایكارت روی را نامشان. كنيم

 ولی بود آشنا برايم كه دمدي را اسمی نوشتيم،می هاپاكت روی كه اسامی ميان در اما

 خوشبختانه، كه بپرسم ژيال از اشدرباره چيزی خواستممی. شناختمنمی را آن

 .كرد باز را صحبت سر خودش

 نمونده؟ جا كسی كنیمی فكر تو-
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 .كرديم دعوت مهمون هم زيادی حتی كنممی فكر من نه-

 که طور همان. ختمشنانمی رو هااون اصال من كه بود هاكارت روی هاخيلی اسم

 و کرد نگاهم چشمی زیر کرد،می رو و زیر را دعوت هایکارت و بود پایین سرش

 :پرسید

 كی؟ مثال-

 خيلی كه كردم وانمود طوری و كشيدم بيرون را او دعوت كارت ها،كارت الی به ال از

 :دادم ادامه و برداشتم را آن اتفاقی

 كيه؟ نمدونمی اصال من پرنيان، بهنام همين مثال-

 :گفت و كرد ایخنده ژيال

 نشناسی، رو هااون ممكنه كه هستند هامهمون از تا چند. ميگی راست آهان،-

 دوستای داشت اصرار افشين آخه. شناسمنمی منم خود رو هابعضی راستش

 .نداره اشكالی تو نظر از اگر البته. باشن جشن توی حتما صميميش،

 .کردم جمع را هایمب**ل

 فارغ جشن. ندارم حرفی من داره؟ دوست اينجوری افشين وقتی داره كالیاش چه-

 ...مثال عزيزشه همسر التحصيلی

 :داد ادامه بخشش رضايت لبخند همان با و كرد بغلم محكم ژيال

 سوگند؟ مهربونی خيلی كه دونستیمی-

 .(زدمی زياد هاحرف اين از بدهم، انجام كاری برايش خواستمی وقتی هميشه)

 ؟...يا مهربونم خودت، جون آره-
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 اين. برسيم كارمون به بريم بيا هاحرف اين جای به دختر؟ چيه هاحرف اين بابا ای-

 .رسونهمی هابچه دست خودش افشين هم هاكارت

 :گفتم تعجب با

 مونده؟ كاری بازم مگه-

 !بگيريم؟ رو بودم داده سفارش كه التحصيلی فارغ لباس بريم بايد! معلومه خب-

 بپوشيم؟ رو لباس اون الزمه واقعا يعنی! بردار دست خدا رو تو ژيال بابا-

 !لباسه همين به لطفش همه افشين قول به كردی؟ فكر چی پس-

 !بزنه حرفی تشريفات مدير حرف روی تونهنمی كسی نبود يادم اوه،-

 :گفت و زد سرم بر آهسته بود، داده سر بلندی خنده كه حالی در ژيال

 گرامی دوست همين عاقبت تا بذار افشين و من سر به سر و كن مسخره نقدرا حاال-

 سير دل يه بگيره، سر وصلت اين اگه آخ! بابات داماد بشه عزيز هومن آقا افشين،

 !عزيزم خنديممی بهت

 :گفتم و کردم کج را املوچه و ب**ل

 نديدم، اهكارت بين رو دعوتش كارت راستی! داری هم قشنگی آرزوهای چه آخی،-

 نداره؟ دعوت شكر رو خدا نكنه

 :داد جواب و انداخت باال را ابرویش تای یک و زد کمرش به را دستش ژیال

 شخصا افشين پيش روز چند از كه كنم عرض خدمتتون بايد متاسفانه نخير،-

 !كرده دعوتش

 :گفتم دلخوری با و رفت هم در هایاخم
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 اين شما لطف به و باشم جايی يه من فعهد يه نشد. ندارم شانس اصال من كه واقعا-

 و كار سر بذارمش دفعه اون مثل باز تونممی نشد، هم بد البته. نباشه جا اون پسره

 !بخنديم كلی

 :دوید حرفم میان به دستپاچه ژیال

 اونم باالخره میدترسم. نكن كارها اين از ديگه رو امشب يه خدا رو تو سوگند وای-

 !خدا به شهمی خراب نمهمونيمو. بيوفته لج سر

 .شهنمی هيچی بابا، نترس-

 :گفت خاصی لحن با و گرفت خود به جانبی به حق قیافه ژیال

 باشی، هومن كردن اذيت فكر به اينقدر كه اين جای به امشب پرسی،می من از-

 .خوندی دعوتش كارت روی از رو اسمش كه باشه كسی همون به حواست بهتره

 :پرسيدم تفاوتیبی با ولی بود، كسی چه شمنظور  شدم متوجه دقيقا

 كيه؟ منظورت-

 :داد جواب داشت هیجان از نشان که دستانش حرکت با و داد گردنش و سر به قری

 بدونی اگه سوگند وای نخوندی؟ رو اسمش االن همين مگه ديگه، پرنيان بهنام-

 ماه چند سالی اصال. نداره اندازه و حد باباش ثروت میگه افشين خرپوله؟ چقدر

 .تجارته كارش آخه گشته، رو دنيا همه ميگن. نيست ايران بيشتر

 :گفتم و انداختم باال القيدی با را هايمشانه

 ثروت و مال دنبال چشمم كه كردم خرج و داشتم پول انقدر زندگيم توی من ولی-

 .نباشه كسی
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 .شدم كيفم یدسته با بازی مشغول و انداختم پايين را سرم

 جورايی يه اون دونیمی. نبود اين منظورم اصال من جون؟ سوگند شدی حتنارا چرا-

 گذرون خوش کال. گرمه خون و خاكی خيلی ولی ثروتمنديه آدم اينكه با خودته شبيه

 !ميده بهمون رو هديه بهترين امشب مطمئنم. ولخرجه و

 .بودم دلخور حرفش از هنوز

 .ژيال نكنيم صحبت موردش در ديگه بهتره-

 :داد تکان را سرش ژیال

 .راحتی طور هر باشه-

 حرف او از تاب و آب با چنان ژيال اما زدم، حرف موردش در تفاوتبی خيلی اينكه با

 آنكه ضمن. كنم مالقاتش نزديك از و شوم آشنا بيشتر او با نيامد بدم كه زدمی

 .امشنيده ديگر جايی را او نام كردممی احساس همچنان

 جشن در شركت برای كه بود شده هايیآدم از مملو ژيال یخانه و رسيد فرا موعود روز

 بودم نيافته گشتم،می دنبالش به كه را كسی هنوز ها،آن ميان در اما. بودند آمده ما،

 شدمی راحتی به نگاه، اولين با. پيوست ما جمع به باالخره بعد، ساعاتی او كه آن تا

 و نوع هم شايد. بوديم كرده صحبت ردشمو در ژيال با كه است آدمی همان فهميد

 به كه افرادی زيرا. میطكرد متمايز ديگران از كامال را او كه بود پوشيدنش لباس طرز

 بيشترشان كه بودند ما هایهمكالسی و دوستان اكثرا بودند، شده دعوت مهمانی آن

 یگويا بودند، پوشيده كه هم هايیلباس و داشتند متوسطی و معمولی مالی وضع

 .بود مطلب همين
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 داد،می سفارش معتبر هایفروشگاه به كه پدرم هایلباس خريد در هميشه من

 روی از آنقدر واقع در. دادممی نظر آنها طرح و رنگ مورد در و بودم همراهش

 به نگاه يك با ديگر كه بودم داده سفارش شلوار و كت برايش مختلف هایژورنال

 برای. است كمپانی كدام محصول بفهمم توانستممی راحتی به آن دوخت و پارچه

 بايد را رنگش بژ دار مارك شلوار و كت كه فهميدم او به مختصر نگاه همان با همين

 .باشد كرده تهيه اروپا، هایفروشگاه بهترين از

 هایلباس شود، جلب او به همگان توجه تا بود شده باعث آنچه من نظر به اما

 خود به را ایبيننده هر نظر كه بود جذابش العادهفوق یچهره بلكه نبود، فاخرش

 و متناسب و درشت اندامی با چهارشانه و قامت بلند بود مردی او. كردمی جلب

 تا كه نافذ نگاهی و گيرا و براق چشمانی و شب رنگ به موهايی با گندمگون صورتی

 كه بود جذاب ریقد به او كنم، اعتراف بايد. كردمی نفوذ آدمی، پود و تار عمق

 دختری هر دل در را سوزان عشقی هایشعله نگاه، يك با و راحتی به توانستمی

 !بسوزاند خود عشق آتش در را او و كند روشن

. است تسخيرناپذير موجودی كردم احساس كه طوری به زد،می موج غرور نگاهش در

 سعی همين برای .بشناسم بيشتر را او و بزنم حرف او با خواستمی دلم خيلی اما

 در هومن حضور با البته كه كنم نزديك دوستانش و افشين جمع به رو خودم تا كردم

 .بود دشوار برايم كمی كار اين جمع، آن

 به خاصی دلبستگی قضا از كه شدمی محسوب افشين دوستان تريننزديك از هومن

 برعكس. بود هكرد ابراز را اشعالقه ديگران حضور در بار چندين حتی و داشت من

 برايم رفتارهایش آنقدر گاهی حتي. نداشتم او به نسبت ایعالقه و ميل هيچ كه من

 .آيدمی بدم او از شدت به كردممی احساس كه شدمی تحمل قابل غير
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 روی از گاهی از هر اما شوم، كالم هم هومن با خواستنمی دلم اصال اينكه وجود با

 موضوع همين و گذاشتممی كارش سر ژيال، قول به و كردممی اذيت را او شيطنت

 محلی كم او به هم گاهی اگر و هستم عالقمند او به هم من كند گمان بود شده باعث

 به كه است خاطر اين به تنها گذرم،می تفاوتبی اشعاشقانه هایحرف از و كنممی

 شتيم،دا حضور هم با جا هر رو اين از! كنم ناز برايش خواهممی معروف، قول

 .شدمی من معطوف كامال اشتوجه

 و دارد نظر زير مرا حركات و رفتار گذشته از بيشتر حتی كردم حس هم شب آن

 حال هر به. بود نخورده تكان كنارش از شد، مجلس وارد بهنام وقتی از كه اين جالب

 اينكه تا كنم نزديك دوستانش جمع و افشين به را خودم نتوانستم كوشيدم، چه هر

 هامهمان از پذيرايی حال در كه ژيال و من طرف به افشين همراه بهنام خود الخرهبا

 .بگويد تبريك ژيال به تا آمد بوديم

 سالمتی به كه شنيدم وقتی شدم خوشحال خيلی. خانم ژيال كنممی عرض تبريك-

 بتونم هم من كه بيوفته زمانی اتفاق اين كردمنمی فكر اصال. شديد التحصيلفارغ

 .باشم داشته شركت جشن اين توی

 و دونستيد قابل رو ما و بوديد ايران شما كه بوده ما اقبالیه خوش از حتما. متشكرم-

 .آورديد تشريف

 شما جشن به رو خودم حتما بودم كه هم دنيا جای هر من البته. خانم داريد اختيار-

 !رسوندممی

 .هستيد گوبذله و طبع شوخ طور همون هنوز. نشديد عوض اصال شما-

 ژيال كنار درست، كه من متوجه را نگاهش او كه بود زدن حرف مشغول هنوز ژيال

 :گفت او به خطاب كوتاه ایلحظه از بعد و كرد بودم ايستاده
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 كنيد؟ معرفی من به رو دوستتون خوايدنمی شما-

 :گفت و زد لبخندی ژيال

 .عزيزم همكالسیه و دوست هستن، سوگند ايشون. خواممی معذرت اوه-

 شد ترنزديك من به كمی كرد، دستی پيش او كند كامل را اشجمله ژيال اينكه از قبل

 :داد ادامه ژيال جای به كردمی دراز من طرف به را دستش اينكه ضمن و

 !خانم خوشوقتم خيلی شما با آشنای از و پرنيان بهنام هستم، پرنيان منم-

 آهسته و بدهم دست او به تا بردم جلو را دستم. آمد خوشم بسيار جسارتش از

 :گفتم

 .طور همين منم-

 كرد، تالقی اشجادويی نگاه با نگاهم و كردم حس دستم در را دستش گرمای وقتی

 زيرا. بگيرم فاصله او از بايد وجود تمامی با كه زدمی نهيب من به درونم در چيزی

 .ريزد فرو هم در را غرورم سنگی ديوار تواندمی كه است كسی تنها او دريافتم

 :پرسيد خاصی شيطنت با ژيال شد، دور ما از كامال بهنام وقتي

 اومد؟ چطوری نظرت به بهنام-

 :گفتم و انداختم باال را هايمشانه. دهم نشان تفاوتبی را خودم هم باز كردم سعی

 .بود هاآدم همه مثل-

 بقيه با كه داره دم و شاخ مگه وگرنه بود وضعش و سر منظورم نكن، لوس رو خودت-

 !بكنه؟ فرق
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 و كرد كج را هايشب**ل و داد گردنش و سر به قری و كرد آميزیشيطنت خنده

 :داد ادامه

 رو تو چشمش و بياری شانس اگه سوگند وای. شهنمی پيدا اشلنگه كه من نظر به-

 !شهمی چی بگيره

 كنان غرغر ب**ل يرز  و برگرداندم ژيال سمت از را صورتم. زدم گره بهم را ابروهايم

 :گفتم

 هست؟ ایتحفه چه پسره انگار حاال. مياره در شاخ آدم كه تو زنیمی هايی حرف يه-

 خونسردی با و شدم پرتاب جلو به كمی كه طوری. زد امشانه به محكم دست با

 :گفت

 تمجيد و تعريف پسره از دارم روزه چند! ادعات اين با كشتی مارو كه توام بابا برو-

 در هميشه كه عزيزم؟ ایتحفه چی؟ خودت! است تحفه ميگه تازه براش، نمكمی

 مردمی؟ برای گرفتن ژست حال

 باز شد باعث چون. كرد دار جريحه بدجوری را غرورم زد، ژيال كه حرفی شايد

 شود جلب من سوی به نحوی به بهنام توجه كردم، آرزو دل ته از و كند گل شيطنتم

 آرزويم زودی به كه كردمنمی باور هم خودم اما. كنم تالفی را ژيال هایحرف بتوانم تا

 !شد خواهد برآورده

 آن ميان در من اما. شدمی ترحال و شور پر و ترشلوغ لحظه به لحظه ما، مجلس

 نظر زير را حركاتش تمام و بود او به توجهم تنها ها،آدم تمام ميان از و هياهو همه

 و ربودم كف از طاقت هم عاقبت. باشم هاآن جمع در خواستمی دلم خيلی. داشتم

 در دانستممی چون اما. پيوستم هاآن به باالخره افشين با كردن صحبت بهانه به
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 ایبهانه هر به نتيجه در شوم، صحبت هم بهنام با راحتی به توانمنمی افشين حضور

 هومن اما. ودش دور آنجا از تا فرستادم كاری دنبال به را افشين بعد اندكی بود،

 مقايسه هم با ذهنم در را دو آن ایلحظه برای من و بود ايستاده بهنام كنار همچنان

 كم بسيار تا شدمی باعث كوتاهش قد و هومن استخوانی و نقش ريز صورت. كردم

 و بود پوشيده رنگی سفيد اسپرت شلوار و بلوز شب آن. آيد نظر به بهنام از ترسن

 درست. خنديدمی بعد و كردمی پچ پچ برد،می بهنام گوش سمت را سرش مرتب

 مقابل در و داشت كشيده و موزون اندامی و بلند قامتی كه بهنام برعكس

 باز بهنام با را صحبت سر خواستممی. زدمی كمرنگی لبخند تنها هومن، هایشوخی

 :گفت و انداخت وسط را خودش هومن كه كنم

 اين شهمی باورت پسر؟ داری شانسی عجب تو دن؟دا افتخار ما به كی ببين به، به-

 كرد؟ زيارت راحتی اين به شهنمی هم بار يك سالی رو خانم سركار

 كه گيالسی محتوی از جرعه يك كرد،می من به معنايی پر نگاه حاليكه در بهنام

 كرد؛ تنگ را چشمانش و برد باال را ابروهايش از لنگه يك نوشيد را بود دستش

 :گفت خاصی لحن با و داد فشار هم روی را هايشب**ل

 هاجوری اين نكنم گمون كه من كنی؟می اغراق داری سنگينه؟ اينقدر سايشون یعنی-

 ...باشه هم

 كردمی نگاهم عميق آنقدر و بود شده خيره چشمانم به مستقيم زد،می حرف وقتی

 مينه برای. است شده حبس سينه در نفسم كردم، احساس لحظه يك برای كه

 :گفتم جوابش در و برگرفتم نگاهش از را نگاهم

 .نيست اين از بيشتر هم هومن ظرفيت. داره ظرفيتی يه كس هر-
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 منتظر بايد و شوممی بهنام برابر در هومن تحقير باعث حرف اين با دانستممی

 كه حالی در و انداخت پايين را سرش فقط جوابم در اما. باشم او تند العملعكس

 باز و كشيدمی زمين روی كوتاه خط يك مسير مثل عصبی حالت با را كفشش نوك

 :گفت گشتبرمی خط همان انتهای از

 !كيه ظرفيت كم گفتممی بهت وگرنه كنم، اذيتت خوامنمی بهنام جلوی كه حيف-

 آدم حوصله زود اينقدر كه چيه مشكلت ببين كن فكر خوب. نشو دلخور خودیبی-

 بری؟می سر رو

 به و داد باال پرپشتش و مشكی ابروهای با همزمان را هايششانه و زد زخندیپو بهنام

 :داد جواب هومن جای

 سابقه ظاهرا. نيست امشب مال همديگه از نفر دو شما دلخوری اينكه مثل نخير-

 ...داره

 :گفتم فوری جوابش در

 داره؟ اشكالی شما نظر از-

 :گفت و كشيد پايينش ب**ل روی بار دو را شستش انگشت

 خاك و گرد هم با تونيدمی دارين دوست چقدر هر. نداره اشكالی هيچ عزيزم، نه-

 سال و سن هم ژيال با نبايد تو كه شدم مطمئن ديگه من حساب اين با ولی كنيد،

 !باشی

 :گفتم جوابی حاضر با هميشه مثل و نيامد خوشم اصال اشخودمانی لحن از

 يم؟هست سال و سن هم هم با ما گفته كی-
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 :كشيد عميقي نفس بهنام

 بايد كه زدم حدس اولش گرفتيد، التحصيلیفارغ جشن هم با چون. نگفته كسی-

 سن كم خيلی بايد تو. كردم اشتباه كه مطمئنم حاال ولی باشيد سال و سن هم تقريبا

 درسته؟! باشی هاحرف اين از ترسال و

 .است سيدهر  نتيجه اين به كجا از و دارد منظوری چه دانستمنمی

 دو هم با ژيال و من بگم بايد مهمه، براتون خيلی اگر ولی شمنمی منظورتون متوجه-

 .داريم سنی تفاوت سال

 شديد؟ التحصيلفارغ هم با چطور پس بپرسم شهمی جالبه، سال؟ دو-

 از بعد سال يك ژيال ولی. بود سالم هفده شدم، دانشگاه وارد وقتی من اينكه برای-

 عجيبه؟ كجاش اين حاال. شد قبول دانشگاه توی گرفت، رو شديپلم اينكه

 :گفت خاصی حالت با و ورچيد را هايشب**ل

 .باشی خون درس انقدر كه نمياد بهت ولی نيست، كه عجيب-

 .بود آورده در را حرصم بودنش آميز كنايه و بود تفاوتیبی سر از انگار كه هايشحرف

 من مورد در چی هر االن تا چون. گرفتيد اشتباه هديگ يكی با منو كال شما اينكه مثل-

 باشم؟ درسخون كه نمياد من به چرا آخه بوده، اشتباه زديد حدس

 هم اخالقت ضمن، در. نخونه درس و شيطون دخترهای شبيه بيشتر اتقيافه چون-

 !است گانهبچه خيلی

 :گفت و داد سر بلندی خنده هومن

 !گفتی گل كه واقعا دهنت قربون-
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 خودش به كه بهنام خصوصا شدم؛ عصبانی شدت به هاآن دوی هر هایحرف از

 اين شايد. بزند حرف من با گستاخانه و رك اينقدر اول برخورد در دادمی اجازه

 را او جواب خونسردی با كردم سعی اما بود، شده هويدا هم امچهره در عصبانيت

 .بدهم

 خود مثال. كرد قضاوت موردشون در شهنمی اصال هاآدم ظاهر روی از بگم بايد ولی-

 ایفهميده و مودب آدم نظر به كنم، قضاوت ظاهرتون روی از من باشه قرار اگه شما،

 پروفسور بايد ظاهرا هم هومن! هستيد جسور و گستاخ شما كه حالی در رسيد،می

 !پاست و دستبی لوحه ساده آدم يه فقط واقع در ولی باشه

 و كشيد عميقی نفس و انداخت پايين را سرش. كرد سكوت كوتاهی لحظه برای

 :داد تكان متمادی بار چند را سرش

 من ولی شديد ناراحت من شوخی از شما چون بخوام، معذرت من بهتره كنم فكر-

 هرگز اما. زنممی حرف راحت و رك طور همين همه با و نداشتم بدی منظور اصال

 كرده، ناراحتتون من هایحرف گها حال هر در. نيست كس هيچ به ادبیبی قصدم

 .خانم خواممی معذرت بگم تونممی فقط

 نگاهی اينكه يا و حرفی هيچ گفتن بدون و دادم تكان حرفش تاييد نشانه به رو سرم

 .كردم ترك را هاآن بكنم، او به

 الاقل يا و نگيرد صورت ما ميان برخوردی هيچ ديگر جشن آخر تا كردممی گمان

. نيست بردار دست هاراحتی اين به او كه دانستمنمی اما. نشود لبد و رد كالمی

 هم با زياد يا بودند، غريبه ما بين كه افرادی بيشتر شام، صرف از بعد ساعت دو يكی

 ما و بود شده خلوت خانه تقريبا ديگر و كردند؛ ترك را ما مجلس نبوديم صميمی

 .كنيم باز را دوستانمان هدايای بتوانيم تا كرديم پيدا فرصتی
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 تا كرديممی تشكر هاآن از و كردمی باز را بودند مجلس در كه كساني هدايای ژيال

 چيزی چه ژيال برای بدانم خواستمی دلم خيلی. رسيد بهنام هديه به نوبت اينكه

 به متحيرانه همه آورد، بيرون را اشهديه ژيال و شد باز جعبه در وقتی. است آورده

 زده حدس ژيال هایحرف از. كردندمی نگاه بود ژيال دستان در كه مرواريدی گردنبند

 كه گردنبندی نمیدكردم گمان هرگز اما است، جواهرات به مربوط او تجارت كه بودم

 ده روزها آن. كند تقديم ژيال به هديه عنوان به را داشت قيمت تومان هزار ده از بيش

 كسی به را ایهديه چنين نبود ادرق كسی هر و بود زيادی بسيار مبلغ تومان هزار

 .بدهد

 و گرفت خواهد او از را هديه تريننفيس كه بود زده حدس درست ژيال فهميدم تازه

 به رسما ديگر ما جشن كه آن با. كند تشكر بهنام از بار چندين تا شد باعث همين

 مشغول و داشتند حضور مجلس در مانصميمی دوستان هنوز اما بود، رسيده پايان

 منتهی پذيرايی به كه بود راهرويی انتهای كه ژيال اتاق به. بودند پايكوبی و رقص

 پاگير و دست لباس آن تحمل ديگر چون كنم عوض را هايملباس تا رفتم شد،می

 !نداشتم گوشش چهار كاله آن با را التحصيلیفارغ

 به چشمم كه شوم، خارج اتاق از داشتم قصد و كردم عوض را لباسم بعد لحظه چند

 تكيه آن به را راستم دست ايستادم، در چهارچوب آستانه در. افتاد جالبی صحنه

 حال در كه ديدم را افشين و شدم پذيرايی سالن تماشای مشغول جا، همان از و دادم

 و دوستانش از نفر چند با هم بهنام و بود گيتارش با ريتميك و تند آهنگی نواختن

 تماشای گرم و نشست صورتم بر محوی لبخند! ندبود آن با رقصيدن گرم هومن

. بپيوندم هاآن جمع به هم من خواستمی دلم. شدم بهنام هماهنگ و موزون حركات

 و آيدمی من سمت به بهنام ديدم كه بودم تماشايشان مشغول اشتياق با همچنان

 با! برقصم او با تا خواست من از و كرد دراز سمتم به را دستش غيرمنتظرانه خيلی
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 غريبگی يا بود شرم احساس دانمنمی اما كنم، قبول را دعوتش خواستمی دلم آنكه

 بار چند پيشنهادش رد نشانه به را دستم و بكشم عقب را خودم كمی شد باعث كه

 .برد خودش همراه و گرفت را دستم خونسرد خيلی او اما دادم تكان هوا در در

 با بهنام. پيچيد گوشم در دوستانم زدن دست و جيغ صدای رسيديم كه پذیرايی به

 افشين، و بروند كنار تا خواست بودند رقصيدن مشغول كه كسانی از دست اشاره

 :گفت و كرد تندتر را آهنگش ريتم

 !شهمی خسته زودتر كی ببينم-

 اميافته را فرصت بهترين كردممی گمان. شد روشن ما ميان رقابت آتش حرف اين با

 چون. كنم تالفی بود، زده هومن حضور در پيش مدتی كه را حرفی اينكه برای

 اما. بود خواهم من فقط ميدان اين پيروز و شودمی خسته زودی به كردممی احساس

 رفت،می جلوتر زمان چه هر زيرا. دارم سر در خامی خيال فهميدم، كه نكشيد طولی

 به رفته رفته من و گذشت مدتی. شدممی ترخسته من و گرفتمی انرژی بيشتر او

 به نفسم و بود گرفته درد شدت به پاهايم. كردممی ضعف احساس خود در وضوح

. كنم شكست اعالم و بكشم كنار را خودم نداشتم دوست ولي بود، افتاده شماره

 كار اين ادامه از شوم مجبور بود نزديك و رفتمی سياهی داشت كم كم چشمانم

 قبل و كرد حلقه كمرم دور سريع حركت يك با را دستش ناگهان او كه دهم انصراف

 و برق سرعت به و كشيد خود طرف به مرا فورا بجنبم، خودم به كنم فرصت كه اين از

 گره را مشتش حاليكه در و كشيد كنار را خودش بعد و زد لبانم بر ایه*س*بو باد

 و داد نشان هومن به پيروزی نشانه به را انگشتش و داد جلو را چپش شانه بود، كرده

 :زد فرياد و كرد ایمغرورانه خنده

 !باختی بدجوری كه بده رو پول خان هومن. برممی رو شرط كه بودم گفته! بردم من-
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 به وقتی. بودم خورده فريب احمقانه من و بوده هومن نقشه هااين همه فهميدم تازه

 هورا و زدندمی دست برايش و خنديدندمی مستانه همگی رفت، دوستانش طرف

 تنم در كردم احساس. نگريستممی را هاآن زده، حيرت و مغلوبانه من و كشيدندمی

 به خواستنمی دلم. است شده حاضرين نگاه مال لگد غرورم و ريخت فرو چيزی

 معلق شبيه حسی. بود شده ميخكوب زمين به پاهايم گويی. كنم نگاه كسی صورت

. است افتاده اتفاقی چه كه كنم درك وانستمتنمی هنوز گويی. داشتم را هوا در ماندن

 .نشست جانم بر عميق زخمی مثل اشه*س*بو

 را اطرافیانم سنگین هاینگاه تحمل آن از بیش. نشست امپیشانی روی سردی، عرق

 بود، خروجی در نزدیک که لباسی چوب طرف به عجله با خاطر همین به. نداشتم

 من سوی به فورا افشین و ژیال که کنم ترک را عجم آن تا برداشتم را هایملباس و رفتم

. آورند در دلم از را قضیه معروف، قول به و سازند منصرف مرا تا کردند سعی و آمدند

 به هومن و بهنام که دیدم چشم زیر از داشتم، اصرار رفتن برای سرسختانه من اما

 دست از را دنمگر  شال. شوم مواجه آنها با خواستنمی دلم اصال. آیندمی ما سمت

 لبخند. شنیدم را بهنام صدای که شدم هایمچکمه پوشیدن مشغول و کشیدم ژیال

 :گفت گوشم کنار آهسته و شد خم زانو روی. داشت ب**ل به تمسخرآمیزی

 داره؟ نداره، کردن قهر که باختن-

 :گفتم خاصی حالت با بیاورم، باال را سرم اینکه بدون

 .کنممی بخواد دلم هرکاری من نداره، ربطی هیچ شما به-

 کرد،می تماشا را منظره آن لذت با و بود ایستاده بهنام از ترطرف آن کمی که هومن

 :گفت و کرد کوتاهی خنده
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 باالخره بودم گفته که من. نداره کردن قهر که باختن جون، سوگند گهمی راست-

 همه جلوی هک روز اون. کن تالفی خوایمی وقت هر گفتی خودت کنم،می تالفی

 نه، کردم؟ قهر تو مثل من خندیدین، بهم همگی و کردی یخ روی سنگ رو من هابچه

 نداره ناراحتی دیگه این. شدیم حساببی هم با تازه حاال کنم،می تالفی گفتم فقط

 !که

 .ساییدممی بهم را هایمدندان که بودم عصبانی آنقدر

 کس از ناچاری پایی و دستبی دتش از که همین. ندارم حرفی هیچ یکی تو با من-

 بودنت احمق فهمیدن برای بده، انجام رو کاری و کنه فکر تو جای به بخوای ایدیگه

 .ندارم رو هاتنفهمی حوصله دیگه! کافیه

 پشت محکم را در کنم، نگاه کسی به اینکه بدون و زدم قاپ رختکن روی از را کیفم

 و کردمی آرامم چیز یک تنها که بودم انیعصب آنقدر. کردم ترک را آنجا و بستم سرم

 !بود هاآن کار کردن تالفی فکر هم آن

 آن تا دوستانم جلوی اینکه باور. بخوابم نتوانستم صبح تا ناراحتی شدت از شب آن

 .دادمی آزارم باشم، شده تحقیر حد

 هم ژیال سراغ به حتی مدت، این در من و گذشتمی ماجرا آن از هفته یک حدود

 در را شوهرش و او من، موقع، آن. بود امصمیمی دوست تنها ژیال آنکه با بودم، تهنرف

 دیگر که بودم شده تحقیر آنقدر هم شاید. دانستممی مقصر بود افتاده که اتفاقی

 .گردد تداعی برایم لحظه آن باز و شوم رو در رو او با مدتی تا خواستنمی دلم

 را ژیال نازک و بلند صدای که بودم کرده سرگرم هایمکتاب خواندن با را خودم اتاقم، در

 که فهمیدم و بود مادرم با معمول تعارفات مشغول که شنیدم پذیرایی سالن داخل از
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 استقبالش به همیشه مثل خواستمی دلم. است آمده من کردن آرام و دیدن برای

 .شدمی کار این از مانع که بود کرده دار جریحه را غرورم چنان حادثه آن اما بروم،

 ديدن با و كشيد سرك اتاق داخل به ژيال آن، شدن باز با و آمد پايين در، دستگيره

 را خودش بودم، زده زل او به دست به كتاب و بودم نشسته تحريرم ميز پشت كه من

 :گفت ناز با و زد آميزی شيطنت لبخند و انداخت اتاق داخل

 افتادی؟ هاتكتاب ياد كردی، قهر باز-

 :داد ادامه كنان نچ نچ و گرفت دستم از را تابك

 خوندی؟ رو كتاب اين بس از نشدی خسته تو يك، جلد سينوهه هم باز-

 بخونيش، بار صد حتی كه داره رو اين ارزش ترجمه اين. خوندمش بار سه فقط-

 انجام تاريخی يا ادبی ارزشمند اثر يه برای ایترجمه همچين روزی يه بتونم منم كاش

 .بدم

 :گفت خنده با و داد گردنش و سر به قری

 اينجا نشسته اومده نگرفته رو مدركش هنوز خدا، ای! نيست عيب جوانان بر آرزو-

 ...!كنه خلق تاريخی بزرگ اثر منصوری، اله ذبيح بشه خوادمی

 همان با جا همان از و آمد صندلی پشت ژيال. بگيرم را امخنده جلوی نتوانستم ديگر

 :گرفت بغل رد مرا صندلی

 تقصيری هيچ افشين و من خدا به. برام نگير قيافه الكی پس ديگه، خنديدی ببين؟-

. كنی قبول مجبوری توام. كنم دعوتت شام برای شب فردا كه اينجا اومدم. نداريم

 .كنینمی فكر موضوع اون به هم ديگه
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 كه خاصی انیمهرب و نرمش و چرب زبان آن با او ،اما نداشتم رفتن قصد وجه هيچ به

 .كند دعوتش پذيرفتن به راضی مرا شد موفق باالخره داشت

 آن به را خودم كه خانگی حصر آن و بروم ژيال ديدن به توانممی هم باز اينكه از

 بلوز يك هايملباس ميان از. داشتم فراوانی شوق يافته، پايان بودم كرده محكوم

 روی تا قدش كه پشمی دامن يك و اشجليقه همراه رنگ سبز كرواتی يقه ابريشمی

 گوشه كه افشين ديدن با. شدم ژيال خانه راهی و پوشيدم و كردم انتخاب بود زانوهايم

 گويی بود، پرتغال يك كردن پوست مشغول و بود داده لم كاناپه روی پذيرايی سالن

 آن اتفاقات همه تالفی خواستمی دلم انگار چرا دانمنمی. شد تازه دلم داغ دوباره

 سالم يك گفتن به فقط و كردم كنترل را خودم بود، هرطور اما! درآورم جا يك را شب

 .نشستم خودم به صندلی تريننزديك روی و كردم اكتفا

 كنارش حرفی هيچبی هم ژيال و كرد جا به جا كاناپه روی را خودش كمی افشين

 .نشست

 و كردی قبول رو ما دعوت گفت ژيال وقتی اومدی، خوش خيلی جان سوگند سالم-

 .شدم خوشحال خيلی ميای، امشب

 دلم اصال كه آن با. كشيدم هم در را هايماخم و دادم قورت خشم با رو دهانم آب

 :گفتم جوابش در ناخواسته اما كنم، رفتار سردی به او با خواستنمی

 !نشدم خوشحال ديدنت از اصال چون... من برعكس درست-

 نگار و نقش كندن مشغول چاقو با كه طور همان و ختاندا پايين دلخوری با را سرش

 :داد جواب بود، هاپرتغال پوست روی

 .نداشت من به ربطی هيچ موضوع اون. خانم سوگند كنیمی لطفی كم كم، يه داری-
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 :كردم بلندتر كمی را صدايم تن

 ...دوستای اون دست از میدكشم چی هر تو؟ يا من-

 :پريد حرفم ميان به فوری. كنم تمام را حرفم نگذاشت

 هادلخوری تا اومدی امشب كردم خيال من دلخوری؟ شب اون خاطر به هنوز تو پس-

 .لطفا كن فراموشش بود، ساده اتفاق يه... بذاريم كنار رو

 چشم جلوی جنابعالی محترم ظاهر به دوستای اينكه كنم؟ فراموش بايد رو چی-

 كردن؟ تحقيرم مسخره شوخی اون با همه

 اين داری، مشكل بهنام يا هومن با تو اگه. بود بدی خيلی شوخی دارم ولقب من-

 هااون وگرنه كردی شروع خودت رو بازی اين كن قبول چيه؟ ژيال و من تقصير وسط

 .نداشتن كاری تو با كه

 !شديم هم بدهكار اينكه مثل خير نه-

 با و انداخت من به نگاهی. كرد مداخله فورا، ژيال كه بگويد چيزی خواستمی افشين

 :گفت بود، داشته نگهش زور با كه ایبامزه خنده

 گرد رو چشمات انقدر كنه حمله اشطعمه به خوادمی كه گربه مثل چرا تو اصال-

 اتخنده خدا به ببينی رو قيافت تونستمی اگر هستی؟ عصبانی مثال كردی؟

 .گرفتمی

 بلندی خنده و كند كنترل را شاخنده نتوانست ديگر و انداخت دويمان هر به نگاهی

 تلويزيون جلو افشين گذشت؛ ساعت دو يكی. واداشت خنده به هم را ما كه سرداد

 پخش تلويزيون از هاشنبه پنج كه رو اشعالقه مورد شوی داشت و بود نشسته

 بود، چيده را شام ميز بود وقت خيلی آنكه با ژيال. كردمی نگاه تمام، دقت با شدمی
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 تلويزيون تماشای مشغول هم او كه كند وانمود كردمی سعی و نبود خبری مشا از ولی

 !است

 پذيرايی فضای در خانه زنگ صدای ناگهان و گذشت هم ديگر ساعت نيم حدود

 زنگ صدای از كنند وانمود كردند سعی دو هر كه آن وجود با من و شد انداز طنين

 .هستند كسی تظرمن هاآن و بوده درست حدسم كردم حس شدند، متعجب

 بهنام كه ديدم تعجب كمال با بعد، لحظه چند و رفت حياط به در كردن باز برای ژيال

 از بود، افتاده شب آن كه اتفاقاتی تمام دوباره، ديدنش با. شد خانه وارد او همراه

 به بكنم، او به توجهی كه اين بدون فورا و زدم گره هم به را ابروهايم. گذشت نظرم

 در و آمد طرفم به كه كنم، ترك را آنجا و بردارم را امپالتو تا رفتم باسیل چوب طرف

 در چهارچوب به را ديگرش دست و گرفتمی دستم از را پالتو دستش يك با حاليكه

 :گفت بود گذاشته

 بری؟ خوایمی نكرده پرسی احوال و سالم هنوز كه سنگينه اينقدر ما قدم يعنی-

 پايين و باال وضوح به هايمشانه كه طوری كشيدم،می نفس بلند بلند خشم شدت از

 .رفتمی

 !ندارم تو با حرفی هيچ چون كنار، برو من جلوی از لطفا-

 :گفت و ماليد را اشبينی نوك سبابه انگشت با و كرد نگاهم تبسم با و خونسرد

 .بری كه زوده حاال كه اينه منظورم! بزن حرف باهام نگفتم كه من خب-

 !لطفا كنار برو حاال مربوطه، خودم به شزود و دير-

 :گفت و كرد نزديك صورتم به را سرش داشت، كه خونسردی همان با
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 عزيز ژيالی چون بخوريم، شام بايد اول ولی بری، تونیمی بری خوایمی اگه باشه-

 اين كه باشه هاحرف اين از باالتر خيلی رفاقت حرمت كنم فكر. كشيده زحمت خيلی

 .بری اشخونه از و بذاری جوری

 :گفتم و ساييدم بهم دندان و ورچيدم ب**ل

 فهمی؟می هم رو چيزها اين مگه داری؟ اعتقاد زنیمی كه هايیحرف اين به واقعا تو-

 ابروانش به ایگره و كرد تنگ را هايشچشم كرد، كشداری عصبی خنده بار اين

 .ساخت ترجذاب بسيار را صورتش كه انداخت

 كه اينه معنيش بوسيدم، جمع جلوی رو زيبا خانم دختر يه چون فهمم؟ب نبايد چرا-

 دلم منم بود، شرطی يه بابا كردم؟ جنايت مگه نيست؟ حاليم هيچی ديگه

 بخوام معذرت ازت بايد چطوری بگو من به تو حاال. همين فقط بيارم، كم خواستنمی

 نی؟ك تمومش جا همين رو موضوع اين و كنی فراموش رو چيز همه كه

 دلم آنکه با و آوردم كم مقابلش در كردم حس كه بود محكم و جدی آنقدر لحنش

 نيرويی انگار اما ،"گمشو چشمم جلوی از فقط: "بگویم جوابش در خواستمی

 دوباره حرفی هيچبی و آمدم كوتاه ناخواسته آورم زبان به حرفی تا شد مانع قدرتمند

 پشت. نشستم جا همان و رفتم شام ميز سمت راست يك و برگشتم پذيرايی اتاق به

 را شام شود، بدل و رد ما بين كالمی آنكهبی و شدند حاضر ميز سر هم بقيه من سر

 :گفت و شكست را سكوت بهنام اينكه تا. كرديم صرف

 از اشنامه پايان برای خواستمی كه دوستت اون مورد در نرفته يادم تا ژيال، راستی-

 رو هاموندستگاه از تا چند چون متاسفم، من بگو بهش ه،بگير  گزارش رنگ كارخونه

 بهتر كه خودت. بپذيرم كارخونه توی رو كسی شهنمی فعال كرديم، وارد آلمان از تازه
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 بهت رد جواب كه خواممی معذرت من حال هر به. داره وجود مسائلی چه دونیمی

 .ميدم

 :گفتم بزند حرفی ژيال اينكه از قبل و انداختم او به ایمتعجبانه نگاه

 !جواهراته زمينه در شما شغل كردممی خيال من. عجب-

 :گفت و ساخت من متوجه را نگاهش و كرد دلنشينی خنده

 الماسم؟ تاجر كردی خيال البد-

 .همين شبيه چيزی يه( دادی ژيال به تو كه ایهديه اون با)-

 چند اون درخواست هب هم من همينه؛ پدرم شغل واقع در. نكرديد اشتباه هم زياد_

 خيلی نداشتم بهش ایعالقه چون ولی كردممی كاری همچين يه تقريبا پيش سال

 فعال و دارم سازیرنگ كارخونه يه كه ميشه سالی چند حاال و كردم رهاش زود

 كنترلش مستقيم غير فقط نيستم، ايران توی زياد چون البته. كنهمی سرگرمم

 .كنم كنترل رو كارم شخصا خودم تونمیم باشم ايران که زمانی. كنممی

 :گفت و داد تكان را سرش و زد كجی لبخند بهنام

 از پرم،می شاخه اون به شاخه اين از دارم دائم هستم، پروازی بلند آدم كال من-

 سعی كنم،می شروع كه رو كاری هر انصافا خب ولی برم،می لذت كردن ريسك

 كارم توی هميشه دارم دوست من. كنم صرف براش رو انرژيم و وقت تمام كنممی

 .باشم بهترين

 :داد ادامه و زد چشمكی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

32 

 

 خدا اصال هم شايد. زدم موسيقی كمپانی يه ديدی دفعه يه دونه،می چه كسی-

 !شديم همكار هم با و خواست

 :انداختم او به داری معنی نگاه

 كمپانی جای به بهتره من نظر به البته نيست، هم فكری بد میگی كه اينجوری-

 داری، رقصيدن به هم شديدی عالقه چون. بندازی راه به ديسكو يا كاباره يه موسيقی،

 برای باالخره. كنی روحيه تجديد و جمعيت قاطی بری هم خودت هاشب تونیمی

 ...ديگه خوبه هم هاتپروازی بلند

 درست. كرد من به تندی نگاه و گرفت گاز را پايينش ب**ل ژيال حرفم، شنيدن با

 و زد بهنام پهلوی به آرنج با و خنديد ريز و انداخت پايين را سرش كه افشين برعكس

 :گفت ب**ل زير

 !جنگ اعالم يعنی رسما ديگه اين برسه، فريادت به خدا-

 خاصی حالت با و گرفت فاصله ميز از و شد جا جابه كمی صندلی روی بهنام

 :شد راست و چپ به هايشب**ل چرخاندن و كردن بازی مشغول

 افشين قول به يا كردی آشتی باهام كه بود اين معنيش زدی، كه حرفی اين دونمنمی-

 بيايی كردممی دعوت ازت حتما داشتم ديسكو اگر باش مطمئن ولی بود؟ جنگ اعالم

 دل به ما از كه ایكينه اين شايد تا ميام كوتاه ديگه بار اين ولی برقصيم هم با و

 .بشه پاك اينجوری گرفتی،

 .ندهم ادامه ديگر تا خواست من از چشم و دست و سر حركت با ژيال
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 قول دوستم به من جان بهنام كنيم، عوض رو بحث بهتره اصال! كنيد بس خدا رو تو-

 باشته داشته راهی يه بايد باالخره بدی؟ انجام براش تونینمی كاری هيچ يعنی دادم،

 ...ديگه

 :گفت و كشيد كوتاهی آه دبو من معطوف نگاهش هنوز كه بهنام

 از بازديد مورد در ولی كنم، كمكتون كم يه تونممی مستقيم غير صورت به فقط من-

 .نيست مقدور برام فعال چون ام،شرمنده كارخونه

 كمكی؟ چه چی؟ يعنی مستقيم غير-

 هم عكاسی ضمن در. بياد كارخونه به كه بدم اجازه تونمنمی رو خودش من خب-

 كه ببرم رو افشين يا خودت تونممی اون جای به ولی ممنوعه، توليد هایسالن توی

 .نباشه كار توی گرفتن عكس اينكه شرط به هم باز ولی هستيد؛ اعتماد قابل من برای

 :گفت بهنام به خطاب و انداخت افشين به نگاهی متعجبانه ژيال

 كنيم؟ تحقيق اون جای به و كنيم تهيه گزارش ما يعنی-

 .همينه فقط راهش كنی، كمك بهش خوایمی واقعا اگر-

 و ترم میان هایامتحان خاطر به كه من! داريم كار خيلی االن افشين و من آخه-

 تونمنمی هم ساعت يه حتی ديگه. موندم عقب كارم از خيلی زندگيم و درس

 كدوم هيچ خودشه، كارهای دنبال شب تا صبح از كه هم افشين. بگيرم مرخصی

 .متاسفانه نداريم رو اریك همچين فرصت

 و انداخت بودم آب نوشيدن مشغول كه من به گذرايی نگاه چشمی زير بهنام

 :گفت مقدمهبی
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 كنی؟ كمك دوستت به خواینمی تو سوگند؟ چی تو-

 :دادم پاسخ خاصی لحن با و كشيدم درهم را هايماخم گذاشتم، ميز روی رو ليوان

 دوست فقط آيدا ولی داده، رو ایرنامهب همچين قول كی به ژيال دونممی من؟-

 ضمن، در! بكنم بهش لطفی همچنين بخوام كه شناسمشنمی اونقدر من. ژيالست

 !نداريد اطمينان هاغريبه به كه فرموديد االن همين عالیحضرت

 :گفت و زد آميزی شيطنت لبخند بار اين بهنام

 كمپانی توی نشد قرار النا همين مگه! نيستی غريبه كه تو ولی بله، هاغريبه به-

 كاباره همون برای بهتره طرفين اعتماد جلب برای اصال بشيم؟ همكار هم با موسيقی

 !كنيم شروع عادالنه شراكت يه با ديسكو و

 :زدم آميزی تمسخر لبخند

 !داری هم قشنگی روياهای چه آخی،-

 :گفت ایملتمسانه حالت با و كرد كوتاهی خنده افشين

 بدی؟ انجام دوستش برای رو كار اين ژيال جای به كه كنم خواهش ازت من شهمی-

 چند هر. نداشت گفتن نه قدرت كه زبانی به لعنت و باورم زود و ساده دل اين از امان

 تا بيايد پيش فرصتی آمدنمی بدم و بود آمده خوشم بهنام هایجوابی حاضر از كه

 پيشنهاد آن پذيرفتن در هم ينافش و ژيال اصرارهای ولی شوم، كالم هم او با باز

 .بردمی سرنوشتم سوی به مرا ارادهبی كسی اينكه مثل. نبود تاثيربی

 شلوار روی رو ورنيم بلند هایچكمه. بود زمستان فصل روزهای آخرين از يكی روز آن

 آماده و آوردم بيرون كمدم از را رنگی ایقهوه پوست پالتو و كشيدم رنگم كرم مخمل
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 نداشتم، دهم انجام می،خواستم كه كاری زمينه در ایتجربه هيچ چون و شدم رفتن

... و كاغذ و قلم و صوت ضبط مثل شود، الزم است ممكن كردممی گمان كه آنچه هر

 .افتادم راه به و كردم خارج پاركينگ از رو شخصيم اتومبيل. كردم حاضر را

 طول نيم و ساعت يك حدود .بود ورامين نزديك تقريبا و تهران از خارج او كارخانه

 گشوده رويم به كارخانه رنگ سفيد آهنی و بزرگ درب وقتی. رسيدم آنجا به تا كشيد

 به را خودم و آوردم پايين كمی را شيشه بودم، نشسته رل پشت كه طور همان شد،

 راست سمت گوشه و پرپشت هايیسبيل با ميانسال بود مردی كه نگهبانی مسئول

 كه آهنی بلند ميله كردن بلند با هم او و كردم معرفی بود، نشسته فلزی اتاقك يك در

 كه بودم نشده دور او از زياد هنوز. كرد باز برايم را مسير بود كرده مسدود را عبور راه

 من از داد،می نشان را چپش سمت دست با كه طور همان و آمد طرفم به مرد همان

 بقيه و كنم پارك بود، ترطرف آن كمی كه كارخانه پاركينگ در را اتومبيلم كه خواست

 .دهم ادامه بود نشسته اتاقك همان در كه ایراننده با را مسير

 كارخانه محيط تماشای مشغول آن، شيشه پشت از من و آمد در حركت به ماشين

 در و هم از دور بسيار فواصل در كه سوله چند و اداری ساختمان سه از آنجا. شدم

 يك جلوی اتومبيل بعد، دقيقه چند. بود شده تشكيل داشتند، قرار وسيع فضايی

 پیاده تا گشودمی روی به را در اينكه ضمن راننده. كرد توقف طبقه چند ساختمان

 منشی از می،توانم و دارد قرار دوم طبقه در پرنيان آقای دفتر كه گفت من به شوم،

 .كند راهنمايی مرا تا بخواهم

 كه خانمی اصلی سالن در. رسيدمی نظر به مدرن و شيك بسيار ساختمان داخل

 اداری ميز پشت كرد،می جلب خودش به را هركسی توجه ناخواسته غليظش آرايش

 خودم تا رفتم جلوتر. بود تحريرش ماشين با تايپ مشغول و بود نشسته رنگی سياه
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 با و بود اممدرسه دوران هایهمكالسی از. شناختم را او بالفاصله اما كنم، معرفی را

 لعاب و رنگ همه آن ميان از را او توانستم اما بود كرده تغيير بسيار اشچهره آنكه

 پرسی احوال و آورد خاطر به مرا هم او خوشبختانه و كردم معرفی را خودم. بشناسم

 مثل او ولی ام،آمده كاری چه برای كه دهم توضيح برايش خواستم. كرد هم گرمی

 و داد خبر بهنام به تلفن با را ورودم بالفاصله و داشت خبر نم آمدن از كامال اينكه

 .كرد راهنمايی بود، سالن انتهای كه بزرگی اتاق به مرا

 جلوتر رنگش مشكی و چرمی ورودی در از كه كمی. بود بزرگی و ساده اتاق او كار دفتر

 رنگ همان با چرمی صندلی چند همراه شكل مستطيل كنفرانس ميز يك رفتی،می

 مشكی و سفيد چرمی مبل دو راست، سمت در دورتر ایفاصله در و داشت جودو

 قرارداده پذيرايی برای شكلی مثلثی ایشيشه ميز مابينشان كه داشت قرار اداری

 شده پوشيده رنگی سفيد كركره با كه بزرگی پنجره ورودی، در روی به رو درست. بودند

 فاصله كمی با و آن زير در بهنام رگبز  و چوبی كار ميز كه خوردمی چشم به بود،

 .ميشد ديده

 لباسش با متناسب كرواتی و بود پوشيده ماركداری و رنگ شكالتی شلوار و كت بهنام

 مشغول بود، نشسته كارش ميز پشت كه طور همان و كردمی خودنمايی گردنش، در

 رسمی و مودبانه خيلی و رفتم جلو. داشت قرار دستش زير كه بود كاغذی كردن امضا

 :كردم سالم

 .باشم نشده مزاحم اميدوارم پرنيان، آقای سالم-

 حالی در و شد بلند جا از احترام نشانه به و گرفت باال را سرش من، صدای شنيدن با

 و آورد جلو من به دادن دست برای را دستش بست،می نقش لبانش بر لبخندی كه

 :گفت
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 قبول كردمنمی فكر اصال ولی كردی مخوشحال مزاحمت؟ و شما خانم، داريد اختيار-

 .اينجا بيايی و كنی

 :انداختم باال شانه تفاوتیبی با

 بدقولی و زنمنمی قولم زير وقت هيچ من. دادم قول بهش اومدم، ژيال خاطر به-

 .كنمنمی

 اومدی؟ ژيال خاطر به پس-

 باشه؟ داشته تونهمی ایديگه دليل چه شما نظر به-

 :گفت و خاراند را اشهچان كوچكش انگشت با

 باشه؟ شده تنگ من برای دلت شايد گفتم-

 :گفتم و بردم جلو را سرم ورچيدم، را هايمب**ل و دادم امبينی به عميقی چين

 !بلـــه؟-

 :گفت خاصی، لحن با و كرد نزديك گوشم به را دهانش

 نشده؟ يعنی-

 به كه تو به برسه چه شه،نمی تنگ راضی خود از هایآدم برای دلم وقت هيچ من-

 .رسيدی خودشيفتگی مرحله

 :داد جواب ها،شومن مثل و داد گردنش و سر به قری

 من مثل جذابی پسر برای نشه، تنگ خودپرست هایآدم برای دلت ممكنه خب-

 !شده تنگ دلت حتما
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 دست اشاره با و نداد من به دوباره زدن حرف اجازه او ولی كشيدم، كشداری هيش

 :داد ادامه خودش عوض در و بنشينم هامبل همان از يكی روی كه كرد دعوتم

 بيارن؟ برات بگم خوریمی چيزی-

 :گفتم و نكردم نگاهش اصال

 .كنيم شروع رو كارمون زودتر ممكنه اگه ممنون، نه-

 :كرد كوتاهی خنده

 خوندی؟ فرانسه زبان ژيال مثل هم تو-

 مگه؟ چطور بله،-

 !مياری در سر چيزی هم شيمی از انگار زنیمی حرف جوری يه آخه-

 .كنيدمی كمك بهم كه گفتيد هم شما ندارم، تخصصی هيچ گفتم قبال كه من-

 رشته با تو ظاهرا ولی ندارم، دريغ بربياد دستم از كمكی هر. هستم قولم سر من-

 .داری مشكل هم خودت

 كه دارم مشكلی چه فرانسه زبان با من بپرسم شهمی گيد؟می چی معلومه هيچ-

 شده؟ بارز شما برای اينقدر

 و حرارت پر نگاه همان با و كرد نثارم را هميشگيش آميز شيطنت خنده همان باز

 :گفت و انداخت سرتاپايم به نگاهی شب، آن مرموز

 نه؟ مگه ديگه، فهميدیمی منم زبون حاال تا حتما بودی، درسخونی دانشجوي اگه-

 :بگويم شد باعث امبیجوا حاضر به عادت ولی كشيدم خجالت كمی
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 واسش نفهمه رو تو زبون چی هر آدم چون خوشحالم، خيلی من كه نظر اين از خب-

 !بهتره خيلی

 سمت به كه حالی در و كشيد مواجش موهای الی به ال دستی و سرداد بلندی خنده

 راه به سرش پشت كه من طرف به را سرش شود، خارج آن از تا رفتمی خروجی در

 :داد جواب جدی لحن با و برگرداند ،بودم افتاده

 يه هستی من با كه زمانی الاقل بهتره ولی جوابی حاضر اينقدر تو كه خوبه خيلی-

 دستت كار ممكنه من مقابل در هاجوابی حاضر اينجور چون باشی، ترمحتاط كم

 .بده

 نآ با هنوز كه بهنام منشی و سابقم همكالسی كتايون به اصلی، در از خروج حين در

 تشكر او از روبوسی ضمن و دادم دست بود، مشغول صدايش و سر پر تحرير ماشين

 .انداخت ما هردوی به نگاهی تعجب با و ايستاد خروجی در آستانه در بهنام. كردم

 شديد؟ صميمی انقدر لحظه چند همين يا شناختيدمی رو همديگه شما-

 :گفت خاصی گریعشوه با و شد هايشناخن با كردن بازی مشغول كتايون

 .منه سابق هایهمكالسی و قديمی دوستای از جون سوگند پرنيان، جناب بله-

 :گفت و انداخت دويمان هر به گذرايی نگاه و برد موهايش الی به ال را دستش بهنام

 از يكی شد موفق امروز خانم سوگند اين اينجوری! نشد هم بد اتفاقا جالبه،-

 قيافه كمتر بعد به اين از شايد ببينه، هم رو ودشخ از ترخوشگل و قديمی دوستای

 .بگيره

 چشم چنان. خنديد بلند صدای با و داد تكان صورتش جلوی در را دستش كتايون

 در جلوی. شد خشك كتايون هایب**ل روی خنده كه رفتم دويشان هر به ایغره
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 در جلوی دست اب و گرفتم قرار رويش به رو برود، داخل بهنام كه اين از قبل آسانسور

 :گفتم غضب با و داشتم نگه را

 باشه قرار اگر ولی باشيم، هم با اينجا ساعت چند امروز ممكنه كه دونمنمی من-

 از دور كه بكنی مزهبی هایشوخی و بياری در بازی لوده طوری همين مدت تمام

 !برگردم جا همين از تا بگو منه، شخصيت

 :زد را همكف دكمه و شد داخل و زد اركن در جلوی از خونسردی با را دستم

 كمك بهت ندارم اصراری هيچ من چون تونی،می برگردی خوایمی اگر. خودته ميل-

 .بذارم شرط بايد كه منم كنم فكر باشه شروط و شرط به قرار اگر ضمن، در. كنم

 ایدكمه با كردممی نگاهش عصبی طور همان و بودم ايستاده آسانسور از خارج

 :انداخت من به ایپيروزمندانه نگاه. نرود پايين كه داشت نگه را آسانسور

 هيچ. زنمنمی قولم زير هرگز كه بودی گرفته ژست پيش دقيقه چند كه تو شد؟ چی-

 نيست خودبی خودتونه، مثل هم قولتون. كرد اعتماد هازن شما به شهنمی وقت

 !مردونه قول ميگن

 .فشردممی را آن محكم و بودم كرده مشت را دستم ساييدم، هم به را هايمدندان

 جهنم اين توی هم لحظه یه نبود، ژيال خاطر به اگه باش مطمئن تو، به لعنت-

 !موندمنمی

 روی را اشسبابه و شست انگشت داد، تكان بار چند را سرش و داد باال را ابروهايش

 .نكند خودنمايی آن از بيش اشخنده تا گذاشت هايشب**ل

 هایحرف اين از شخصيت اين با بعيده شما از! بديه خيلی حرف لعنت آخ، آخ آخ-

 !بزنی كسی به بد
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 فرصتی خواستمی دلم خيلی اما بروم، همراهش بودم مجبور و نداشتم ایچاره

 ساختمان جلوی كه اتومبيلی با. كنم تالفی يكی يكی را هايشتوهين تا آيد پيش

 تازه كه بهنام اصلی هایدستگاه كه رفتيم اهسوله از يكی سمت به بود، منتظرمان

 تجهيزات تمام. شد دادن توضيح مشغول او و داشت؛ قرار آن در بود كرده وارد را آنها

 من و دادمی توضيح كامل و حوصله با بخش هر مورد در و كردمی معرفی يكی يكی را

 كردم،می فكر آنچه برعكس. كردممی ضبط را صدايش هم گاهی و كردممی يادداشت

 شدمی وضوح به كه كردمی رفتار طوری و بود مصمم و جدی بسيار سركارش او

 كامال مدير يك و دارند شنوی حرف او از زيادی حد تا كارگران و كارمندان تمام فهميد

 .رسيدمی نظر به تدبير با هم شايد و سختگير و جدی

 از را مكانی چنين زمان نآ تا كه خاطر اين به هم شايد. بود جالبی جای مجموع در

 كه بوديم كارخانه هایمكان از مانده باقی هایقسمت آخرين در. بودم نديده نزديك

 كردن كار از كه زيادی صدای و سر علت به. كرد توقف هادستگاه از يكی كنار بهنام

 :زد فرياد بلند بود شده ايجاد آالت ماشين

 .دارم كارت بابا رونبي بيا پشت اون از دقيقه يه مهندس؟ كجايی-

 و تعمير مشغول دستگاه پشت كه مشكی ابرو چشم و اندام الغر و جوان مهندس

 نگاهش. كرد احوالپرسی و داد دست بهنام با گرمی به و آمد جلو بود، آن وارسی

 نگاه را سوله كف كه طور همان و انداخت زير را سرش بود، حيا و حجب از سرشار

 :كرد من به ایاشاره سر با بهنام. كرد مختصری رسیپ احوال هم من با كرد،می

 براش خودت كار به راجع كم يه تونیمی تحقيق، برای اينجا اومدن امروز خانم اين-

 بدی؟ توضيح

 .كنيممی اطاعت حتما ما کنيد،می امر شما وقتی قربان؟ بگم چی+
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 ميان در يشدم باعث كه اشپاچگی دست و انداختمی من به كه دزدكی هاینگاه از

 بايد دندانش معروف قول به زدم حدس بكند، دندان با را لبش پوست هايش،حرف

 به شد تمام توضيحاتش وقتی چون بود، درست حدسم. باشد كرده گير من پيش

 از و داد دستم به را آن و نوشت كاغذی تكه روی را منزلش شماره بيشتر، كمك بهانه

 برای بود خوبی فرصت نظرم به. بگيرم تماس وا با داشتم مشكلی اگر تا خواست من

 بهم كتايون حضور در پيش ساعت چند بهنام كه را حرفی طريق، اين از بتوانم كه آن

 كنم، نگاه كدامشان هيچ به اينكه بدون و كامل خونسردی با. كنم جبران را بود زده

 از. نداختما بهنام به نگاهی چشمی زير. گذاشتم امدستی كيف در و گرفتم را كاغذ

 اندام الغر مهندس به كه تندی نگاه آن و بود شده سرخ كمی اينكه و صورتش حالت

 وقتی. افتادم راه به و زدم پوزخندی. شدم موفق حدودی تا دريافتم انداخت،

 تا خوشحالی اين كه افسوس اما كردند،می آب قند دلم در انگار ديدم، را عصبانيتش

 دريچه داشت قصد زندگی كه چرا. نداشت دوام تربيش اداری ساختمان به برگشتن

 .بگشايد من روی به را ديگری

. بودم شده خسته شدت به متوالی، هایبرداشتن يادداشت و كارخانه در زدن پرسه از

 و اداری ساختمان به زياد، خستگی با هردو، كه بود ظهر از بعد 2 به نزديك ساعت

 با صحبت مشغول و بود نشسته كارش ميز پشت هنوز كتايون. بازگشتيم بهنام دفتر

 روی رو خودش و كرد قطع را تلفن فورا ديد، را ما وقتی اما. بود خنديدن و تلفن

 او به مختصری نگاه بهنام. داد تحويلمان كمرنگی لبخند و كرد جا به جا صندلی

 :پرسيد تعجب با و انداخت

 ناهارخوری؟ نرفتی چرا پس-
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 چنان رو گردنش و سر زدن، حرف موقع. كرد شروع را اشهعشو و ناز باز سوال، اين با

 به را بيماردلی هر توجه كه زدمی حرف ناز با و آهنگين و دادمی تكان لوندی با

 .كردمی جلب خودش،

 همين نمیدتونستم نبود؛ ساختمون توی كسی آخه برگرديد، شما تا بودم منتظر-

 صبر مجبورم ناهار برای رفتن هاانندهر  همه كه هم حاال برم و كنم ول اينجارو جوری

 .برگرده يكيشون الاقل كنم

 اتاقش به هم همراه حاليكه در و داد تكان سری حرفش تاييد نشانه به بهنام

 .گذاشت او ميز روی را سوئيچی رفتيممی

 .برگرد و بخور رو ناهارت زودتر و برو من ماشين با بمونی؛ راننده منتظر خوادنمی-

 :گفت كه شنيدم سر پشت از را صدايش. درخشيد شادی برق چشمانش، در

 بفرسته رو غذاتون می،خواست زد زنگ شركت آشپزخونه از دفعه چند سعيدی+

 بفرستن؟ رو ناهارتون كه بگم بهش بزنم زنگ نيستيد، كه گفتم

 .بيارن براش بگو خورهمی چی مهمونمون ببين نيستم گرسنه فعال من-

 :گفتم بپرسد، سوالی او اينكه از قبل

 .ندارم اشتها فعال منم ممنونم-

 و رفتم بودم، گذاشته مبل روی كه وسايلم سراغ به سريع. شدم كه بهنام اتاق وارد

 .زدم محوی لبخند و ايستادم بهنام روی به رو. شدم آنها كردن جور و جمع مشغول

 به. دبو خوبی روز. ممنونم كشيدی، امروز كه زحمتی خاطر به پرنيان آقای خب-

 .كنممی تشكر چيز همه خاطر
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 .كرد نگاهم خونسردی با

 تشريف كجا بپرسم ميشه ولی كردم وظيفه انجام فقط من كنممی خواهش-

 بريد؟می

 معلوم كرد،می صحبت مودبانه و قلم لفظ وقتی كال. آمد ایمسخره سوال نظرم به

 !دارد اینقشه باز بود

 شما اجازه با شدم خسته خيلی منم باشه، هموند باقی اينجا كاری ديگه نكنم فكر-

 .خونه برم خواممی

 چی كه نشنيدی مگه زد، كتی كه حرفی نه و شدی من سوال متوجه نه اينكه مثل-

 در جلوی تا رو تو تا نيست كسی اينكه يعنی نيست، محوطه توی كسی فعال ، گفت

 ساعت نيم بايد نبنابراي كتی به دادم رو سوئيچ منم ديدی كه خودت ببره نگهبانی

 .بشه شروع كاری ساعت دوباره تا كنی صبر ديگه

 برايم باشم، تنها اينجا ساعت نيم مرد اين با من اينكه تصور حتی من، خدای وای

 !بود سخت

 حتما مامانم ، برم بايد كنم، تحمل هم ديگه دقيقه يك حتی تونمنمی اصال من ولی-

 .شده نگران خيلی حاال تا

 صدبرابر، را صورتش و رفت فرو هم در هايشاخم باز و شد ترجدی كالمش لحن

 .كرد ترجذاب

 كنی عصبانيم اگه باش مطمئن مياری سر رو من صبر داری ديگه جون دختر ببين-

 زدن نق و كردن غرغر جای به پس! كنی تحملم عمر آخر تا كنممی مجبورت اونوقت
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 هرجايی تونیمی بعدش برگرده هاراننده از يكی تا باش منتظر و بشين گوشه يه برو

 شد؟ فهم شير ببری، تشريف خواستی

 كنار را كنفراس ميز هایصندلی از يكی. ندارم ديگری چاره شرايط آن در دانستممی

 .نشستم آرام باشد، شده تنبيه كه ایبچه مثل جا همان و كشيدم

 به را آن مقدمهبی و آورد بيرون آن از را ایبسته و كرد باز را ميزش كشوی بهنام

 :گرفت من سمت

 شد، دير كم يه كه متاسفم. توست مال بگير، رو اين بيا شدی، خوبی دختر كه حاال-

 اگر شده برگزار هم با ژيال و تو جشن مجلس كه دونستمنمی روز اون من راستش

 .بياد خوشت كه اميدوارم و ميدم بهت االن رو امهديه من نداره اشكالی

 اما گرفتم او از را بسته كردممی تشكر كه طور همان و بردم جلو را دستم اختياربی

 كه قيمتی گران دار مارك ساعت آن به چشمم اينكه محض به و كردم باز را آن وقتی

 در افتاد، كردندمی خودنمايی هم مقابل 6 و 12 عدد جای به كه الماسش نگين دو با

 .اشتمگذ بهنام مقابل ميز روی را آن و بستم را جعبه

 .كنم قبول رو هديه اين تونمنمی من ولی بخشيدمی-

 .بود شده كالفه كامال. كشيد كشداری پوف

 بيوفتی؟ من ياد به هالحظه تمام شهمی باعث ساعت چون البد چرا؟-

 يك اگر كردم حس پيش لحظه چند. دادمی روحيه تغيير زود چقدر. گرفت امخنده

 به تعجب، كمال در اما آوردمی سرم باليی انيتعصب از حتما بزنم، حرف ديگر كالم

 من با شود، ناراحت آنكه جای به حاال و كندمی كش پيش قيمت گران ایهديه من

 !كندمی شوخی
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 متلك و كنی اخالقی بد بلدی فقط كردم فكر! ديديم هم رو شما خنده ما عجب چه-

 !كنی اون و اين بار

 .دادم بيرون محكم رو نفسم

 هم شما بهتره نظرم به ضمن در. كنم قبول رو قيمتی گران هديه چنين هندار  لزومی-

 داريد نگهشون بكنيد، اون و اين برای هديه خريد صرف رو هاتون پول اينكه جای به

 !ببنديد شرط مردم، آبروی روی اسكناس تا چند خاطر به نشيد مجبور تا

. خنديدمی كه بود وقتی زا ترجذاب كرد،می اخم وقتی انگار اما زد نمكی با لبخند

 تناسب رنگ، سرخ و گوشتالود هایب**ل آن كنار در رديفش و سفيد هایدندان

 .شود تردلنشين لبخندش شدمی باعث كه بود كرده ايجاد زيبايی

 كينه بد دونستمنمی ولی هستند اخالق بد خوشگل، دخترهای بودم شنيده! عجب-

 چند هديه كسی برای كه آدمی تو، نظر به. بپرسم ازت سوال يه بذار پس! هستند هم

 كسی با تومنی ده اسكناس چندتا خاطر به كه محتاجه اونقدر خره،می تومنی هزار

 ببنده؟ شرط

 .شدم خيره اشمردانه و زيبا صورت به و كردم سكوت ایلحظه

 كردی؟ رو كار اون چرا پس-

 نگاه چشمانم ویت مستقيم و برد رنگش شب موهای الی البه بار چند رو دستش

 .كرد

 ندارش و دار تمام داره كه دونستممی بست، شرط تومنی ده چندتا سر هومن وقتی-

 بيشتر دليل يه كنه،می كاری همچين مرد يه وقتی ندونی شايد ذاره،می وسط رو

 قيمتی هر به داره دوست كه وقته اون. شده دار جريحه غرورش كه اينه اونم نداره
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 ضمن، در و منه دوستای بهترين از يكی چون كردم براش رو كار اين من. كنه تالفی

 چه مقابلت طرف شكنی،می غرورت خاطر به رو كسی غرور وقتی بفهمی خواستممی

 ...داره حسی

 .انداختم پايين رو سرم

 .هومنه سر زير چيز همه دونستممی-

 نكنی حبتص موضوع اين از انقدر ديگه توام بهتره شده، تموم چی همه كه حاال-

 ...وگرنه میشی اذيت خودت فقط چون

 :داد ادامه و زد داری معنی لبخند

 !نبود لطفی از خالی تجربه كه من برای وگرنه-

 ولي بود شده داغ بدنم. دويد صورتم به بدنم، خون تمام كردم حس كشيدم، خجالت

 ،باشد ترنزديك من به كه طوری ميز جلوی سمت به را خودش كمی توجه،بی اون

 :گفت و كشيد

 خيلی چيزی يه من برای ولی نباش دلخور ديگه. رفت و شد تموم چيز همه كه حاال-

 اينجا؟ اومدی و كردی اعتماد من به اتفاق، اون وجود با تو چرا اينكه اونم عجيبه

 مستولی من بر ترس لحظه، يك كه كردمی نگاه هايمچشم به عميق و مستقيم آنقدر

 امخشكيده هایب**ل دور تا دور را زبانم و دادم قورت را دهانم آب زور با گشت

 .كنم حفظ را آرامشم كردم سعی اما كشيدم

 گرنه و كردی كاری همچين هومن تحريك به فقط شب اون بودم مطمئن اينكه براي-

 .نيستی هاادبیبی جور اين اهل اصال كه معلومه پرستيژت از
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 ميز روی نواختن مشغول رنگش، يیطال خودنويس نوك با و كرد سكوت لحظه چند

 .شكست را سكوت خودش اينكه تا كرد پر را جا همه سكوت بعد ثانيه چند و شد

 دختر كه بفهمونی من به داری سعی انقدر چرا دونمنمی من مطمئنی؟ انقدر كجا از-

 امروز كه خواستم خودم من دونیمی اصال تو میشه؟ حاليت خيلی و هستی زرنگی

 كه هايیحرف ژيال؟ دوست يا تو كردمی فرقی چه من حال به وگرنه ؟اينجا بيايی

 ...تنهايی بار اين ولی ببينمت دوباره تا بود بهانه اشهمه زدم اونشب

 بلند و محكم آنقدر قلبم ضربان صدای و بودم ترسيده شدت به كه كنم اعتراف بايد

 از او نگذارم و باشم رخوددا كردم سعی باز اما شنوممی را آن كردممی حس كه بود

 .ببرد بويی ترس، اين

 تمومش زودتر رو مسخره نمايش اين بشه؟ چی كه باشی تنها من با چی؟ كه مثال-

 .لطفا كن

 .كرد قالب سر پشت را هايشدست و زد تكه صندلی پشتی به

 چی كنم زنده برات رو شب اون خاطره دوباره و كنم قفل رو اتاق در االن همين اگر-

 كنی؟می كار

 را هايمانگشت كرد پيدا خفيفی لرزش هايمدست كردم حس. كشيدم عميقي نفس

 را امسبابه انگشت بعد، ایلحظه و كنم غلبه وحشتم بر شايد تا زدم گره بهم محكم

 :گفتم و دادم تكان صورتش جلوی تهديد نشانه به

 !نداری رو جراتش يعنی كنی،نمی كاری همچين تو-

 از پره دو و رفت پنجره سوی به و شد بلند كارش ميز پشت از و زد پوزخندی بهنام

 يا بود كردن فكر مشغول انگار. شد خيره بيرون به ایلحظه و كشيد پايين را هاكركره
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 شلوارش هایجيب در را هايشدست و برگشت بعد و بگيرد تصميمی خواستمی

 را هايشب**ل و داد باال سمت به را يكی و زد گره بهم را ابروهايش دوباره. كرد

 .برداشت گام خروجی در سمت به آهسته و ورچيد

. آيد بيرون امسينه از است ممكن لحظه، هر گويی كه كوفتمی سينه در چنان قلبم

 او، از باز بود ممكن يعنی. شنيدممی وضوح به سكوت، آن در را هايمنفس صدای

 و نشوم بلند جايم از شده، هك هم بازی لج روی از كردم سعی بزند؟ سر كاری چنين

 برای را حرف اين حتما كه دادممی دلداری خود به. ندهم نشان العملی،عكس هيچ

 را بازی اين خودش هستم، تفاوت بی من كه ببيند وقتی ولی است زده من ترساندن

 كه ديدم تعجب، كمال در و بود خام خيال يك فقط اين كه افسوس اما. كندمی تمام

 و كرد قفل را در حركت، يك با و و رفت در سمت به اشهميشگی ونسردیخ با او كه

 .گذاشت جيبش در و آورد بيرون را كليدش

 برای. دويدم در سمت به و شدم بلند بودم نشسته كه صندلی روی از نگرانی، با

 ایفايده اما كشيدم پايين و باال را دستگيره بار چندين اختياربی خودم، نجات

 تالش به اعتنابی. كردم نگاه چشمانش به تمنا، پر و عاجزانه. بود قفل در، و نداشت

 به. كردمی نگاه فقط و بود ايستاده من، روی به رو درست آرام و ساكت من، تمنای و

 هم باز. كشيد تير پشتم، که كردم حس آن، سردی از. زدم تكيه سرم پشت ديوار

 به كمی. كنم التماسش تا گذاشتمین غرورم اما. كردم نگاه چشمانش به ملتمسانه،

 در و داد تكيه سرم، باالی دقيقا و ديوار همان به را راستش دست و شد ترنزديك من

 خم صورتم روی به را سرش بود، شده خيره چشمانم به عميق و مستقيم حاليكه

 ار  صياد و افتاده دام در كه داشتم را شكاری حال. بود افتاده شماره به هايمنفس. كرد

. نيست ساخته دستم از كاری هيچ ديگر كه می،دانستم. بيندمی حاضر سرش باالی

 شكسته پا و دست رسيد،می ذهنم به كه دعايی هر و بستم را چشمانم ناخوداگاه،
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 و بود شده خالي چيز همه از لحظه، آن در مغزم انگار كه بود اين عجيب و خواندم

 خورد، صورتم به دارش، تب و گرم هایسنف وقتی. آوردمنمی خاطر به را چيز هيچ

 به چشمانم، گوشه از اشكی قطره اختيار،بی و ايستاد باز حركت از قلبم كردم حس

 پاك آن از را اشك كه كردم حس صورتم با را انگشتش برخورد. خورد سر امگونه روی

 زا پرحرارتش، هاینفس وقتی. نداشتم را هايمچشم كردن باز جرات هنوز. كردمی

 را هايمچشم آهسته. شد دميده روحم،بی كالبد بر ایتازه جان گويی شد، دور صورتم

 به رو كم، فاصله همان با چنگ تيز عقابی همچون او تصورم، خالف بر ولی گشودم

 .كردمی نگاهم مرموزانه و عميق و بود ايستاده رويم

 رو همين همگ! كردی؟ له منو غرور اينجوری كه خوشحالی خيلی حتما االن-

 .شد خنك دلت حتما ديگه حاال خواستی؟نمی

 .شد هايشب**ل مكيدن مشغول و ماليد را پيشانيش دست با بار چند

 بهت خواستممی اما ترسيدی، خيلی كه دونممی گفتی، تو كه بود جوری همين كاش-

 رو كسی اينكه از قبل تا بگيری ياد بايد تو نيستند هم مثل هاآدم همه بفهمونم

 و هومن من، كه بفهمی تا كردم رو كار اين. نكنی قضاوت موردش در نشناختی، خوب

 كاری هر هم تو و بشم اتگانهبچه هایبازی وارد راحتی به كه نيستم هومن امثال

 با بهتره پس نيام كوتاه بعد دفعه ممكنه كه باشه يادت بكنی، باهام خواست دلت

 .نكنی تحريكم خودبی جسورانت هایحرف

 :گفت دست اشاره با و كرد باز را در و آورد بيرون را كليد و كرد جيبش در را دستش

 .بری خوادمی دلت كه هرجا تونیمی حاال-

 آن در دانستممی هم خودم ولی كردم نگاهش خصمانه، و انگيز نفرت حالتی با

 كسی اينكه مثل بود؛ زده يخ بدنم تمام. نيست ساخته دستم از كاری هيچ لحظه
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 طرف به آرام، آرام و سختی به. نبودم حركت به قادر باشد، چسبانده زمين به را پايم

 جهنم آن از را خودم و بردارم را كيفم تا برداشتم گام بودم نشسته آن روی كه صندلی

 :شنيدم سر پشت از را اشمغرورانه صدای آهنگ دوباره كه دهم نجات

 .بری نگهبانی تا پياده تونینمی رفته يادت اينكه مثل-

 .كشيدم عميقی نفس برگردم عقب به اينكه بدون

 جهنم اين توی هم لحظه يه ديگه اما ميرم پياده هم دنيا ته تا باشه الزم اگه-

 !مونمنمی

 پس ايه،احمقانه كار كن قبول ولی كردممی رو كار همين حتما بودم تو جای اگه منم-

 برو و بردار رو من ماشين ساختمون ايينپ پاركينگ توی از و بگير رو سوئيچ اين بيا

. نگهبان به بده هم رو سوئيچ و كن پاركش جا همون رسيدی، نگهبانی به كه هم وقتی

 .گيرممی ازش رفتن موقع خودم

 حتی و نيست آنجا ماشينی هيچ بود گفته كه او. خوردم يكه حرف، اين شنيدن از

 باورم. ميزد حرفی چنين حاال که حالی در بود داده كتايون به هم رو خودش اتومبيل

 مبهوتانه، و برگشتم او طرف به. داشته مرا كردن اذيت قصد فقط اول از شدنمی

 .كردم نگاهش

 از كتی، به دادم رو سوئيچش من كه ماشينی اون كردی؟ تعجب چرا چيه؟-

 مال يكی اين ولی كنممی استفاده ازش من اينجا فعال كه بود شركت هایماشين

 تونیمی تو ولی بدم كسی به رو اون ندارم عادت البته كه خودمه شخصی ماشين

 !برسونی نگهبانی تا باهاش رو خودت

 :داد ادامه و كشيد عقب رو دستش او اما بگيرم را آن تا كردم دراز رو دستم
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 گير گلوم توی بدجوری چون بگم بهت رو ديگه چيز يه بذار بری اينكه از قبل فقط-

 خوشت ازش كه دادممی حق بهت اما زدم، هومن مورد در كه هايیفحر  همه با كرده،

 و اجتماعی موقعيت همچين با هم اون تو زيبايی به دختری كردممی فكر چون نياد

 كه ایشماره با امروز اما ندونه خودش اندازه و حد در رو هومن كه داره حق خانوادگی،

 جرات خودشون به هايیآدم نهمچي چرا كه فهميدم تازه گرفتی، سعيد مهندس از

 قدره؟ همين واقعا تو اندازه و حد ببينم بگو بهم حاال بشن، نزديك تو به كه ميدن

 كند، غافلگيرم توانستمی موقعيتی هر در که اين از. كردم پيدا بدی خيلی احساس

 :زدم فرياد خشم با. كردمی القا من در را آميزی تحقير حس

 فكر تو دادم،می بهت رو هاتكنايه و نيش اين جواب اونوقت نبوديم اينجا اگر-

 كنی؟می رفتار اينجوری من با كه هستی كی كنیمی

 .داد تكان تاسف نشانه به را سرش و كرد نچ نچ با چند

 مخصوصا و اتخانواده خاطر به شنيدم، درموردت من كه اونجايی تا حال هر به-

 گمون كنی، دقت بيشتر كم يه هاتیدوست و روابط توی بهتره داره، پدرت كه شغلی

 .باشيم هم برای خوبی دوستای تونيممی تو و من بذاريم كنار رو كدورت اگه كنم

 .آمدم خروش به خونسرديش، با توام جسارت از

 هيچ مونيممی سايه و آفتاب مثل تو و من دوست؟ داری؟ نفسی به اعتماد عجب-

 !باشيم جا يه شهنمی وقت

 و شست انگشت دو با رو امچانه كه شدممی خارج در از داشتم. سرداد بلندی خنده

 :گفت و گرفت اشسبابه
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 رامسر، بيايی افشين و ژيال با كه كنم دعوتت هفته آخر برای خواستممی تازه من-

 .باشيم خوش دوستام كنار رو روزی چند ايتاليا، به برگشتم از قبل خواممی چون

 :گفتم و زدم پس را دستش

 به پام اينكه محض به باش مطمئن! ديدم عمرم به كه هستی آدمی پرروترين واقعا-

 يا ببينم تورو نيستم حاضر شرايطی هيچ توی و وقت هيچ ديگه برسه اينجا از بيرون

 !اونجايی تو كه باشم جايی

 :گفت و زد آميزی شيطنت و بخش اطمينان لبخند

 شك پس كنهمی قبول رو دعوتم مطمئنم كه كنممی دعوت كسی از فقط من ولی-

 !ميايی كه ندارم

.  داد تكان برايم و آورد باال رو دستش كه شدممی خارج اصلی خروجی در از داشتم

 :گفت لبخند با و زد چشمكی

 !من دوست ديدار اميد به-

 اما شدم، رهسپار نبينم، را او ديگر اينكه اميد به و كوبيدم سرم پشت محكم رو در

 رفتمی جلوتر زمان هرچه كه چرا. بس و بود خوش خيال كي تنها اين كه افسوس

 و بيشتر روز هر و دادمی سوق او سمت به بيشتر مرا وجودم اعماق در جادويی نيروی

 سرچشمه كجا از دانمنمی که شوقی. شدممی لبريز ديدارش شوق از بيشتر،

 كه هركجا به ار،اختيبی و امسپرده او دست به را افسارم كه دانستممی اما گرفتمی

 .كندمی امروانه بخواهد

 كه ديدممی رو خورشيد افشانی نور و طلوع سرد و برفی روز يك از پس وقتی هميشه

 موج اميد دام در دارد،می ارزانی گرما و نور دوباره و تابدمی زمين به اميد و صالبت با
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 بدست خواهم،می ههرآنچ و شوم پيروز مشكلی هر به قادرم كه يافتممی در و زدمی

 وقتی هم روز آن. برسم هايمخواسته تمام به تا كنم اراده تنها كافيست. آورم

 خورشيد اگر انديشيدممی خود با كردم،می نگاه پنجره پشت از را خورشيد نورافشانی

 و گرم هایاشعه و تابدمی اميدوارانه چنين قبل روز يخبندان، و سرما از فارغ

 توانممی هم من حتما پس كند،می نفوذ برف، هایتوده يخی و سرد دل در سوزانش،

 به رسيدن راه در و باشم اميد پر او مانند كافيست فقط و برسم آرزوهايم تمام به

 روبه نه و باشد طلوع به نگاهم هميشه، و نهراسم كس هيچ و چيز هيچ از روياهايم

 .غروب

 بهنام از تا شدمی باعث همين و نداشتم خبر افشين و ژيال از كه شدمی روزی چند

 داشته او از خبری يا و ببينم را او خواستمی دلم خيلی آنكه با. بمانم خبربی هم

 طرف به اختياربی. بپرسم چيزی كسی از موردش در تا دادنمی اجازه غرورم اما باشم،

 از یحرف اتفاقی صورت به شايد كه اميد اين به گرفتم را ژيال شماره و رفتم تلفن

 .شوم خبر با حالش از من و آيد ميان به بهنام

 حضور كس هيچ تلفن، خط طرف آن گويا ولی پيچيد ممتد بوق چند صدای گوشم در

 كالفه، و كشيدم محكمی پف. گذاشتم را گوشی ناچار به. بدهد مرا پاسخ تا نداشت

 ژيال شتندا سابقه و بود گذشته ظهر دو از ساعت. انداختم ديواری ساعت به نگاهی

 را بهنام كارخانه شماره ترديد با و برداشتم را گوشی دوباره. نباشد خانه ساعت اين در

 شخصا خودش كه بود دفترش مستقيم خط داشتم كه ایشماره خوشبختانه. گرفتم

 صدای بعد و خورد پياپی بوق چند فقط تلفن هم بار اين. دادمی را آن جواب

 كه بودم مردد كمی كردم كوتاهی مكث. بود پيام منتظر كه خورد گوشم به پيغامگير

 معرفی را خودم ناچار، به و زدم دريا به را دل بالخره اما نه؟ يا بگذارم پيام برايش

 .بگيرد تماس من با تا خواستم او از و كردم
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 اينكه خيال به. شد بلند تلفن زنگ صدای كه شدممی خارج پذيرايی سالن از داشتم

. بود شده تندتر قلبم ضربان. شدم داغ و فروريخت قلبم ختيارابی باشد او شايد

 .برداشتم را گوشي. شدم داغ و دويد صورتم هایرگ به خون كردممی حس

 بفرماييد؟ بله-

 :داد را جوابم آرام و صميمی

 خوبی؟ جان، سوگند سالم-

 ورط اما بودم شناخته كامال را او كه هرچند. كردمی نوازش را روحم صدايش آهنگ

 .كردم وانمود ديگری

 !شما؟ ببخشيد-

 :گفت شيطنت با و زد پوزخندی

 !گذاشتی پيغام من برای االن همين كه هستم كسی همون من-

 .شد سرخ صورتم كردم حس

 نداديد؟ جواب رو تلفن و بوديد اونجا شما پس آهان،-

 رو صدات در پشت از خورد زنگ تلفن كه بيرون رفتممی اتاق از داشتم ولی آره-

 تماست ديگه كه بدم جواب رو تلفن برگشتم ذاشتی؛می پيغام داشتی كه شنيدم

 داشتی؟ كاری من با بزنم، زنگ بهت بودی گفته بود، شده قطع

 :گفتم بريده، بريده و كردم مكث كمی

 نه؟ يا داری خبر ژيال و افشين از تو ببينم خواستممی-
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 خودم. نياوردم خودم روی به اصال اام شدم ربطمبی سوالم متوجه. كرد كوتاهی خنده

 :گفتم و گرفتم را آن جلوی زحمت با ولی بود گرفته امخنده زدم، كه حرفی از هم

 كسی زدم تلفن خونشون به هم هرچی آخه نداريد؟ هااون از خبری هم شما پس-

 .باشه افتاده اتفاقی نكرده خدايی شايد گفتم برنداشت رو گوشی

 كردن راه به رو دنبال احتماال چون معلومه كامال لشدلي امروزه منظورت اگه-

 .باشن نداشته سفر براي مشكلی فردا تا هستن كارهاشون

 :گفتم تعجب با فروريخت، قلبم

 !دونستمنمی مورد اين در هيچی من ولی سفر؟-

 .نگفتن چيزی ديگه داری دعوت سفر اين به هم تو دونستنمی چون شايد-

 :دادم ادامه حالت همان با اما چيست سفر از منظورش دانستممی

 !ميگی؟ چی فهممنمی اصال من-

 جواب ایگونه تمسخر حالت به بود كالمش در هميشه كه خاصی و آهنگين لحن با

 :داد

 بودم گفته بهت كه من! هستی ترعقب بقيه از ساعتی يه كال تو اينكه مثل! عجب-

 نداريد اومدن قصد شما ظاهرا ولی ؟بودم نگفته رامسر، بريم نزديكم دوستای با قراره

 درسته؟ كردی فراموش رو موضوع كه

 آن در هم من خواستمی دلم خيلی هم و كنم ظاهر حفظ خواستممی هم لرزيد دلم

 .باشم داشته حضور سفر
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 شلوغ خيلی سرم هفته اين بودم؛ كرده فراموش كامال رو موضوع من توعه با حق-

 .خواممی معذرت... بود

 حاال خب نكردی، هم فكر بهش اصال و بودی كرده فراموش كه كردم باور نم باشه-

 نه؟ يا ميايی چيه؟ نظرت افتاد يادت كه االن چی؟

 كمی را لحنم ولی ميام حتما بگويم و بكشم خوشحالی از فريادی خواستمی دلم

 :گفتم و كردم ترجدی

 داشتم رو وقتش گها ولی باشی تو كه باشم جايی خوادنمی دلم گفتم بهت يادمه-

 .اومدممی ژيال خاطر به شايد

 :داد جواب و كرد آرامی خنده

 حتما باشی، همراهش كه بود مهم ژيال برای اگه چون ننداز زحمت به رو خودت پس-

 يا بيايی كردم ازت كه دعوتی احترام به يا بهتره بنابراين بود داده خبر بهت حاال تا

 !نياری تشريف و بمونی خونه

 :گفتم لجاجت یرو از

 .ندم انجام رو كاری تو خاطر به اما بمونم خونه عمر تموم ميدم ترجيح-

 و بردمی لذت من هایجوابی حاضر از انگار. طوالنی و بلند بار اين. خنديد هم باز

 به زودتر تا كند تحريكم بيشتر كردمی سعی. بود فهميده خوب مرا ضعف نقطه

 .برسد اشخواسته

 !عزيزم بشنوه دلت از خدا ولی اريمند حرفی كه ما-

 باشد؟ خوانده را دلم دست نكنه. شد کنده جا از اشخنده صدای از قلبم
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 چيه؟ منظورت-

 :داد را جوابم درنگبی

 بشی، سبك تا كن اعتراف كنی، اذيت رو خودت نكن سعی انقدر كه اينه منظورم-

 !كرده گير من پيش دلت معلومه كامال ست فايدهبی تالشت

 از انگار. دادم قورت زحمت با را دهانم آب.  آمد بند نفسم گويی لحظه يك رایب

 به اما افتاد اندامم بر لرزه اعتراف اين از. سوخت گلويم دهانم به ترشی مايع هجوم

 .باشم قاطع بايد كه زدم نهيب خود

 كنم راحت رو خيالت بذار اما داری نفس به اعتماد زيادی كه گفتم بهت هم قبال-

 النفس ضعيف اونقدر حداقل دارم فرق ديدی حاال تا كه دخترهايی تمام با نم

 حرف مراقب بهتره پس. ببازم دل كسی به كنی،می فكر كه هاراحتی اين به كه نيستم

 .كنهمی تموم رو صبرم داره هاتادبیبی چون باشی زدنت

 و حجب البته رهندا خجالت اصال باختن دل كن باور ولی ليدی، خواممی معذرت اوه-

 خيال تا كه ایتجربهبی خيلی ظاهرا تو ولی زدهزبان جا همه ايرونی دختر حيای

 خب اما خبره، چه دلت تو فهمهنمی كسی بيداد و داد و كردن شلوغ با كنیمی

 !ميايی كنار خودت با كم كم نداره اشكال

 .شدم عصبی هايشمتلك از كمی

 دل تو دونیمی خوب انقدر كه هستی تجربه با خيلی تو انگار عوض در ولی آهان،-

 شدی؟ يكی عاشق روز هر البد خبره؟ چه هركسی

 :گفت خنده ميان در و خنديد هم باز
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 خوش و خوشگل پسری ميشه مگه كرد؛ ميشه چه خداست كار ديگه كنم كار چی-

 بمونه؟ امان در دخترها شما دست از اونوقت راه، به رو هم جيبش اوضاع باشه تيپ

 هر از اگر بكن رو فكرش ديگه داشتم؛ مرده و كشته سرم موهای اندازه به تو جان هب

 !امتجربه از باری كوله االن باشم داشته هم تجربه يه كدوم

 :ساييدم هم روی شكنش دندان جواب خاطر به خشم شدت از را هايمدندان

 !متنفرم ازت من ولي-

 بخير روزت منتظرتم، رامسر ه،باش متنفر ازم كه هستم كسی عاشق من اتفاقا-

 ...عزيزم

 بود گذاشته را گوشی او چون شد قطع مكالمه بدهم، جوابی خواستم اينكه محض به

 با و كند رو و زير امسينه در را عشقش خاكستر تا بود شده موفق دوباره و

 او ويالی آدرس مخفيانه شد باعث كه كرد ورشعله دلم در آتشی چنان هايش،حرف

 .شوم سرنوشت سفر راهی و ببندم را هايمچمدان و بگيرم ژيال از رامسر در را

 عبور چالوس، زيبای جاده از زمستان در كه بود آمده پيش بار چندين زمان، آن تا

 فلك به سر درختان. ديدممی ديگری طور را جاده آن هایزيبايی بار اين اما كنم

 آمدندمی نوعروسانی چون نظرم در ،بودند كرده تن بر سفيد جامه كه كوه پای كشيده

 شتاب با كه رودخانه صدای و خوانندمی خوشبختی سرود هم، دست در دست كه

 نوازش را هايمگوش كه بود شده آهنگی خوش موسيقی به مبدل كرد،می عبور

 طوالنی، و تاريك هایتونل ميان از عبور حتی سفر، آن در چرا دانمنمی. دادندمی

 .ردكنمی امخسته

 وجود با ولی شوممی ترنزديك آن به لحظه هر و حركتم در نور سوی به كردممی حس

 احساسم از ایذره خواستمنمی زد،می موج داشتنش دوست برای دلم در كه شوری
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 كه نداشتم باور هم خودم حتی زيرا بگويم بهنام به حس اين از چيزی و كنم بازگو را،

 و ببندم سفر بار ديدنش، بخاطر كه باشم شده او تهدلباخ چنين كوتاه، مدت اين در

 تا خواستممی. ميشد احساسم ابراز از از مانع سرشارم، غرور. شوم او ويالی روانه

 عالقه از چيزی هم او نشدم، مطمئن خودم به نسبت اشعالقه و او از كامال كه زمانی

 كند زدهدل من از را او سردم، رفتار ترسيدممی هم طرفی از. نداند خودش به من

 .كنم عمل او، ميل مطابق هم گهگاهی اينكه جز نداشتم ایچاره بنابراين

 از و كردم توقف او، ويالی جلوی و شدم كوچه وارد داشتم، دردست كه آدرسی طبق

 بلندی ایسرنيزه هاینرده آن باالی كه آهنی سياه بزرگ در جلوی. شدم پياده ماشين

 مطمئن آيفون، پشت از ژيال صدای شنيدن با. فشردم را گزن و ايستادم داشت، قرار

 برای و بيايد استقبالم به بهنام داشتم انتظار. امآمده درست را آدرس كه شدم

 لبخندش با صورت كردم، سعی و بستم را هايمچشم. بودم شده بيتاب او، با رويارويی

 هيچ و گذشت ایلحظه چند اما. شدم رويا در غرق. كنم مجسم هايمپلك پشت را

 صدای با و كردم باز را رو ماشين در پايين هایقفل ناچار به. نديدم كسی از اثری

 و چپ به را آن دولنگه هر ميشد، حس زمين با در پايين شدن كشيدن از كه زيادی

 كه رنگ ایقهوه شورلت يك سر پشت را آن و بردم داخل را ماشين و دادم هل راست

 به دست به چمدان و كردم پارك باشد، بهنام هایمهمان از بايد صاحبش زدم حدث

 .كردم حركت ساختمان سمت

 چپ، سمت از و بود شده فرش سنگ ساختمان، ورودی در جلوی تا ويال اصلی در از

 در ميشد؛ منتهی مركبات كوچك باغ يك به راست، از و استخر و تنيس زمين يك به

 ميشد، منتهی ويال به كه سنگی پله هفت از ميزد، موج صورتم از دلخوری حاليكه

 در. كردم عبور بود، پيچيده ويال دور دورتا ماری مانند كه وسيعی ايوان از و رفتم باال
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.  كشيدم سرك داخل به و دادم هل جلو به پا نوك با را آن كمی. بود باز نيمه ورودی،

 .دآممی من سمت به و بود گشوده آغوش برايم كه ديدم را ژيال بالفاصله

 خوش بهمون اصال تو بدون كن باور اومدی كردی كاری خوب واقعا. دلم عزيز سالم-

 .گذشتنمی

 :گفتم زنان، نفس نفس و كردم نازك چشمی پشت

 !معلومه آره-

 :گفت لبخند همان با و زد شكمم به آرامی مشت

 شده؟ چی ديگه باز دلخوری؟ چرا چيه؟-

 !شدم زده بهت كم يه گرمتون استقبال از فقط نيست چيزی-

 .ورچيد ب**ل و ايستاد جلويم سينه به دست

 وقتی منم نيست خونه تو كسی من از غير دخترجون گرفتی؟ قيافه بيخودی تو باز-

 نگفتی خودت مگه تازه كنم باز آيفون با رو در شدم مجبور و بود بند دستم زدی زنگ

 كسی به ينهم برای منم خب نگم چيزی هم كسی به بدم بهت رو آدرس يواشكی

 .نگفتم چيزی

 :گفت و داد گردنش و سر به قری و انداخت سراپايم به خاصی نگاه

 ورودت واسه وگرنه نگفتم چيزی اونم به نباش نگران بهنامه، كسی از منظورت اگر-

 تشريف تا ايستادمی در جلوی سينه به دست هم خودش كرد؛می پهن قرمز قالی

 .بياری
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 خواسته خودم بود ژيال با حق. گرفت امخنده در جلوی سينه به دست بهنام تصور از

 .كشيدم آغوش در را ژيال زده خجالت. نشود دار خبر آمدنم از كسی بودم

 .باشم شماها پيش منم كه نبوده مهم برات حتما گفتم خودم با عزيزم ببخشيد-

 .زد كمرم به آرام دست كف با بودم، آغوشش در كه همانطور

 ولی كنی شلوغ خودیبی عادته اصال! كردی فكری همچين خودت با كردی بيخود تو-

 خستگيت كه بخوريم چايی يه هم با بريم بيا حاال كردم؛ عادت ديگه من نداره عيبی

 بيايی پاشی كردی قبول دفعه يه كه شد چی اصال ببينم بزنيم حرف كم يه دربياد

 اينجا؟

 از پر آنجا. شديم پذيرايی سالن دوار  هم با و گرفت را دستم و برد داخل به را چمدانم

 دور و بود شده كشيده طبيعی مناظر از غالبا كه بود بزرگ نقاشان از نفيس تابلوهای

 نفيس قاليچه سه و كردمی خودنمايی ديوارها روی به بزرگ بسيار سالن آن دور تا

 خوش و وسايل چيدمان از. بود شده پهن مبل دست سه وسط در كوچك، ابريشمی

 كه بودند گرفته قرار هم كنار طوری لوازم و اشيا زيرا. آمد خوشم اشسليقه و ذوقی

 بود شده ساخته تراش پر آبنوس جنس از كه مجللی مبلمان و تافته هایپرده زيبايی

 .كرد صدايم ژيال كه بودم تابلوها تماشای محو. دادمی جلوه چندان صد را،

 شدی؟ تابلوها اين اشقع من مثل توام نكنه سوگند؟ كنیمی سير كجا-

 .برگشتم او سوی به ميزد، برق زيبايی همه آن ديدن فرط از كه چشمانی با

 .گفت مريضاد دست نقاشش به بايد نظيرهبی كه واقعا-

 برای دونهمی خدا كه باش صاحبش فكر به دختر؟ داری كار چی نقاشش به تو-

! ديدی رو كجاش تازه ؟كرده خرج پول چقدر هم كنار جا يك كلكسيون اين كرن جمع
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 تعريف چيزايی يه افشين ولی نديدم كه من خبره؟ چه ساختمون اين زير بدونی اگه

 اينجور نميشه باورم هم هنوز بينی؛می خواب داری انگار ميشه ديوونه آدم كه كنهمی

 شبيه واقعا ديدی، ويال دور كه مارپيچی ايوون اون دونیمی باشه؛ داشته وجود جاها

 !دريا اتاق ميگن بهش كه پايين طبقه توی اتاقه يه مار سر كه شده ساخته مار یه

 در را دستم بار چند و كردم ایخنده. آمد واقعی غير و آميزاغراق نظرم به هايشحرف

 .دادم تكان هوا

 .رسیمی آرزوهات به يواش يواش داری كنم فكر جان ژيال پس خوبه-

 فهميدم من كه اينجوری پسره اين ديگه؛ رنيا در بازی لوس سوگند خدا تورو! اه-

 سر اون بره بذاره كه نگی چيزی يه گندت اخالق اين با وقت يه گرفته تورو چشمش

 !دنيا

 اون؟ يا لوسم من-

 كه شد چی ببينم بگو اصال جنگه؟ ميدون مگه آخه كردی؟ شروع نيومده هنوز بفرما-

 اومدی؟

 :گفتم خنده با و دادم تكان و گرفتم را بينيش انگشت، دو با

 !دربياری شاخ ممكنه بفهمی اگه چون نكن فكر بهش-

 :گفت نوشيد،می را چايش از ایجرعه حاليكه در و سرداد بلندی خنده ژيال

 دلت توی اتفاقاتی یع داره كنم گمون فهميدم؛ چيزايی يه خودم! نكش زحمت-

 اينجا؛ اومدي پاشدی تو كه افتاده اتفاقايی يه آره آره،. افتاده هم شايد اوفتهمی

 حسابی و درست دماغ و دل اصال بود؟ دلخور نيومدنت از چقدر دونینمی سوگند

 .ميشه خوشحال خيلی حتما ببينتت، اينجا و برگرده اگر! انگار نداشت
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 .كرد دستی پيش او كه بدهم جوابی خواستم

 نيومدی ونا خاطر به تو اينكه يا نداره ربطی تو به موضوع بگی نكن سعی خودیبی-

 .خبره چه دلتون تو معلومه هردوتون روز و حال از چون

 عادت هميشه. كشيدم هايمب**ل روی را امسبابه انگشت. پريد رنگم كردم حس

 جواب در دانستمنمی. كردممی رو كار همين كشيدم،می خجالت وقتی داشتم

 ماشين الستيك شدن كشيده صدای كه بگويم بايد چيزی چه ژيال، امانبی هایسوال

 خود به خود بحث آن تا شد باعث و رسيد گوش به حياط، فرش سنگ روی به بهنام

 .يابد پايان

 ديدن با اما. شد ظاهر در آستانه در دوستانش، هایشوخی و خنده ميان در بهنام

 پشت كه افشين به و برداشت عقب به گام يك ناخواسته، كه كرد تعجب چنان من،

 اين ميان در و خنديدند دو هر. كرد برخورد داشت، شدن داخل قصد و بود سرش

 نوشيدنی و غذايی مواد محتوی پاكت چندين حاليكه در هم ديگر نفر دو خنده

 رو دستش كه همانطور و آمد من سوی به لبخند با بهنام. شدند وارد بود، همراهشان

 رو ما و شد متمايل دوستانش سوی به كمی بود، كرد دراز من به دادن دست برای

 باهم كه ساسان و رامين هاینام به قامت بلند و مشكی مو پسر دو. كرد معرفی بهم

 .بودند دوست باهم كه بود زيادی مدت بهنام، گفته طبق و بودند برادر

 افشين با مرتبا و بود طبع شوخ بسيار ساسان آنكه ضمن بودند؛ صميمی و گرم هردو

 گوش به يكبار وقت چند هر هاآن خنده ایصد ميشد باعث و كردمی شوخی بهنام و

 به تا رفتم بود، گرفته نظر در اقامتم برای بهنام كه اتاقی به ناهار، صرف از بعد. برسد

 مورد قبل ساعت چند ژيال كه هايیحرف اما كنم بيرون تن از را راه خستگی او قول

 تك خوابتخت روی و كردم عوض را هايملباس. بود كرده مشغول را فكرم زد، اتاق آن
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 اتاق آن در مهمان از پذيرايی برای و داشت رنگی الجوردی هایملحفه كه چوبی نفره

. رفتم فرو فكر به و گذاشتم سرم زير را دستم و كشيدم دراز پشت به بودند، داده قرار

 داشت؟ وجود گفتمی ژيال كه جايی چنين واقعا آيا

. رسيدنمی گوش به پذيرايی سالن از صدايی هيچ ديگر كم كم و گذشت ساعتی يك

 از را خواب ژيال هایحرف. اندرفته هايشاناتاق به استراحت برای همه كردم حس

 تخت پايين و بودم آورده خودم با كه هايیروفرشی و شدم بلند جا از. بود ربوده سرم

 صدای در، كردن باز محض به كه شوم خارج اتاق از خواستم پوشيدم بودم، گذاشته

 پنهان هاآن درميان را گردنم و آوردم باال را هايمشانه. پيچيد سرم در در لوالی يغج

 اطراف به نگاهی فورا. افتاد چين بينيم كه كردم جمع چنان را هايمب**ل كردم

 را خودم پاورچين پاورچين،. شد راحت خيالم. ديدم را كسی خوشبختانه اما انداختم

 .شدم خارج آنجا از و رساندم ورودی در به

. گفتمی راست ژيال. شدم اطرافم و دور كردن نگاه مشغول و كشيدم بلندی نفس

 رو مار سر هنوز ولی زده حلقه خود طعمه دور به كه بود ماری شبيه مارپيچ ايوان اين

 هاپله از. ببينم توانستمنمی را، ميشد محسوب مرموز اتاق آن درب او گفته به كه

 در كه ميشد ديده ديگر پله چند هنوز پايم، زير در درست ،جلوتر كمی و رفتم پايين

 گذاشتم، پله آخرين روی را پايم اينكه محض به. داشت وجود كان پله همين انتهای

 چشم به آنچه. بودم خواب در گويا. ديدم رويم به به رو را اتاق درب همان يا مار سر

 كه بود رنگ طاليی و بزرگ ماری سر شبيه واقعا در اين. نبود باور قابل برايم ديدممی

 بر در را وجودم ترس حس. درخشيدمی رنگ، قرمز و بزرگ ياقوت دو مانند چشمانش

 برداشتم عقب به قدم چند كردم،می نگاه مار آن به خيره خيره كه طور همان و گرفت

 شد باعث كه گرفت آغوش در مرا سر پشت از كه كردم برخورد كسی به ناگهان كه

 :گفت و گذاشت دهانم روی محكم را دستش. بكشم یبلند جيغ
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 نيست؛ كسی نترس اينجا؟ بكشونی رو همه خوایمی دختر؟ خبره چه هيــــــــــــــــــس،-

 .منم

 ترس، بر عالوه بهنام، صدای شنيدن با. آمدنمی باال نفسم و ميزد تند تند قلبم

 ديگر كه شد طمئنم وقتی. شد اضافه بارم، اسف حالت آن به هم زدگی خجالت

 صدايی با و ايستاد رويم به رو و برداشت دهانم جلوی از را دستش آرام زنم،نمی جيغ

 :گفت آهسته

 ؟ كنیمی چيكار اينجا تو-

 :گفتم بريده بريده بود آمده بند زبانم و بودم شده هول

 اين در اين به چشمم دفعه يه كه ميزدم اينجاها دوری يه داشتم من... من... من-

 .افتاد اتاق

 .انداخت در به نگاهی و زد پوزخند

 اتاقه؟ يه اين كه دونیمی كجا از تو-

 .زدم حدس-

 .خنديد هم باز

 !باهوشی چقدر پس... عجب-

 و شد مار هایچشم قرمز هایحلقه چرخاندن مشغول و برداشت جلو به قدم چند

 وقتی كرد دنش باز به شروع من، متعجب چشمان ميان در مار دهان بعد، ایلحظه

 كه گشت نمايان پايمان جلوی باريكی قرمز فرش شدند، باز هم از كامال مار هایدندان
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 به خودش همراه و گرفت را دستم بهنام! كرد تشبيه مار اين زبان به را آن ميشد

 .برد اتاق داخل

 آن كمی. بود دربرگرفته را ديوارها و كف كه بود بزرگی آكواريوم شكل به اتاق كل

 قرار باز و براق صدفی شكل به بزرگ خوابیتخت بودم، ايستاده كه جايی از تر،طرف

 پاتختی دو و بود همتابی زيبايی در، آن روی هایحكاكی و چوب نوع كه بود گرفته

 ایشيشه آكواريوم. خوردمی چشم به طرفش دو در درخشان غلطالن مرواريد دو مثل

 بود كوچك و بزرگ رنگارنگ هایماهی از مملو بود، پوشانده را زمين كف كه عظيمی و

 كشتی خوابتخت كنار چپ سمت در. رفتندمی سو آن و سو اين به پايم زير كه

 همه! است نشسته گل به گويی كه بود شده طراحی طوری ای،كهنه و بزرگ نسبتا

. دارد قرار دريا قعر در چيز همه كرد حس شدمی باعث که بود شكلی به اتاق آن چيز

 حركت صدای هم گهگاهی و بودند دريايی هایصدف و ماهی شبيه آن، وسايل اكثر

 از بار، يك وقت هرچند كه خوردمی گوش به آهستگی به دريايی مرغان و امواج

 .ميشد پخش بود ديوار باالی گوشه چهار در كه مخفی بلندگوهای

 راحتی به و تنداش چندانی فاصله آن با و ميشد مشرف دريا به ساختمان آنكه با

 و نشست تماشا به هاساعت را دريا امواج ها،اتاق گرد هایپنجره پشت از ميشد

 در. كردمی احساس دريا اعماق در را خود آدمی كه بود طوری اتاق آن ولی برد لذت

 خورده تراش ماهی شاه شبيه كه سفيد صندلی و ميز دست يك اتاق راست سمت

 و نشستم آن روی و كشيدم بيرون صندلی يك.  كرد جلب خود به را نظرم بودند

 .كردم نگاه بود ايستاده خواب تخت نزديك كه بهنام به متحيرانه طور همان

 اومده صدا و سر بی خودت خيال به كه جايی همون اينجا برده؟ ماتت چرا چيه؟-

 !ببينيش تا بودی
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 :داد ادامه و بست نقش لبانش روی به ایمرموزانه لبخند

 .درياست قاتا اسمش-

 گم دريا ته انگار ولی قشنگه خيلی كنه،می زيباييش مجذوب رو آدم واقعا اتاق اين-

 .نيست نجاتی راه و شدی غرق كه انگار انگار،... شدی

 لبخند همان با و شد اششقيقه دادن ماساژ مشغول ميانيش و شست انگشت دو با

 .دوخت نگاهم به را نگاهش دلنشين

 .ببرن لذت و كنند نگاه زيباست كه هرچی به رندا دوست هاآدم همه-

 ادامه بعد و كرد مكث كوتاه لحظه چند و گرفت دندان زير به را پايينش ب**ل گوشه

 :داد

 شدن غرق از تو... ولی ست، ديگه چيز يه آفرينش هایزيبایی كه البته خب -

 ترسی؟می

 .چالندممی را آنها مرتب و شدم هايمانگشت با بازی مشغول

 كابوس وقته خيلی اتفاق، يه بخاطر اما هستم ماهری شناگر اينكه با من راستش-

 اتفاق اون از بعد متاسفانه ولی باشه مسخره خيلی شايد ميده عذابم شدن غرق

 !منه با ترس اين هميشه

 كرد عمود بودم، نشسته كنارش كه خوری نهار ميز به را دستش و ايستاد رويم به رو

 .كرد پر را هايمريه تلخش و گرم عطر بوی كه شد خم صورتم روی طوری و
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. دارم رو حس همين كنممی نگاه زالل و آبی چشم جفت يك به وقتی دقيقا منم-

 راه ديگه تو قول به و بشم غرق آبی عميق دريای اين توی اينكه از ترسممی منم

 !نباشه هم نجاتی

 آن لبه و رفتم ابخوتخت سمت به و شدم بلند جا از هراسان و زده خجالت

 اولين اين. شدم انگشتانم با بازی مشغول باز و انداختم زير به را سرم. نشستم

. باشم خوشحال يا بترسم آن از بايد دانستمنمی كه بود عشقش برای او اعتراف

 و آمد من سمت به همين برای است كرده روی زياده كه كرد حس هم خودش شايد

 .ايستاد رويم به رو باز

 كردم؟ احتتنار -

 .نمياد خوشم مدلی اين هایشوخی از كال من! نه-

 كردن عوض استاد انگار مرد اين. كرد نگاهم عميق باز و داد باال را ابرويش تای يك

 :كرد زمزمه ب**ل زير. بود بحث

 ترسی؟می اينجا از تو پس -

 كنی؟می نگاه منو اينجوری چرا-

 نمياد؟ خوشت اينم از برم،می لذت آفرينش هایزيبايی از دارم-

 اما كنم پرتاب طرفش به و بردارم را آن روی متكای تا برداشتم تخت سمت به خيزی

 الی به ال از و كشيد سرك داخل به شد، خارج آن از وقتی و دويد در سمت به فورا او

 در محكم كه متكايی به سرش اشاره با و خنده با بود گرفته پناه آن پشت كه در

 :گفت م،فشردمی دستم
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 هم بعدش و كنار بذاری رو اتاسلحه اون اول بايد نشی، غرق اينجا خوایمی اگر-

 هم كس هيچ شیمی حبس جا همون و بندممی روت به رو در وگرنه بيرون بدويی

 اصال منم كمك روی! بده نجاتت بياد كه اينجا بودی اومده فضولی برای نميدونه

 از صدات با شب اگر چون پيشت نميام كنی فرياد و داد چقدر هر نكن؛ حساب

 .ميشم سگ عين جونت از دور وای،... وای بپرم، خواب

 مرتب خنديد،می و رفتمی باال هاپله از سرعت به درحاليكه او و دويدم طرفش به

 :كردمی تكرار

 .كردم شوخی خدا به دختر، كردم شوخی-

 به و دادم قرار گوشم تپش زدم، كنار صورتم روی از را رنگم طاليی موهای حلقه

 به همگی ساسان پيشنهاد به شب آن. شدم خيره آتش مواج و رنگ سرخ هایشعله

 كردند فراهم آتشی بودند كرده جمع كه هايیهيزم با مردها و بوديم رفته ساحل كنار

 بعد، لحظاتی. نشستيم و شديم جمع گرداگردش درخت هایكنده روی هركدام و

 به شروع بودند، آورده ويال داخل از خود همراه كه رهايیگيتا با افشين و بهنام

 روی كه درختی قطور و بزرگ شاخه روی بهنام. كردند زيبا و عاشقانه آهنگی نواختن

 كه آتش هایشعله پشت از. بود نشسته ژيال و من روی روبه درست داشت قرار زمين

 صورتم به را عنايشپرم و عميق نگاه. كردم نگاهش رقصيدمی زيبايش صورت روی بر

 هايشب**ل بر دلربايی لبخند ميشد، تكرار اشترانه در سوگند نام وقتی. دوخت

 .دادمی تكان آرام آرام را سرش و نشستمی

 

 سوگند آسوده خاطر آن و برتو"

 سوگند آلوده گنه چشم ای برتو
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 روشن سيمای آن بر جادوی، لبخند برآن

 افتاده تو چشمان كز

 من هستی بر آتش آه، من، هستی بر آتش

 انتظارت چشم ماندم رهگذارت بر هرشب عمری،

 بيايی شب يك شايد

 هاشب توبی بگذشته تنها، تنهای، دردا

 جدايی و حسرت در

 آشيانم بی ره كرده گم عاشقی

 كاروانم از جا آتشی مانده

 خاموشم و محزون پس زين

 كرد خاكسترم عشقت

 كرد پرپرم نشكفته پاييزی، باد دست در

 "كرد پرم پر نشكفته ، آه

 

 آتش هایشعله همان مثل چيزی اما بود گرفته فرا را وجودم سراسر خوشايندی حس

. كردمی هديه جسمم و روح به را بخشی آرام گرمای كه كشيدمی زبانه جانم، عمق در

 به را گوشم. ساخت خارج هوا و حال آن از مرا و زد پهلويم به آهسته آرنج با ژيال

 :گفت كنان پچ پچ گوشم زير و كردم نزديك دهانش
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 بشی نزديك بهش كن سعی گفتم من كردی؟ رو خودت كار بالخره شيطون ای-

 .كردی خونش غزل نشده هيچی هنوز كن، دلبری براش انقدر نگفتم

 :داد ادامه و خنديد ريز ريز

 !رفت دست از مردم جوون آخ آخ-

 .انداختم او به تندی نگاه

 !دختر بكش خجالت شنوه،می قتو یه ژيال، زشته-

 دارد را حال همين من مانند هم بهنام كردم حس. كردم نگاهش چشم زير از دوباره

 ب**ل زير را ترانه احساس و پرشور همچنان سايرين، سوال از پر نگاه به توجهبی كه

 روي جادويی لبخند آن باز كرد،می نگاهم كه گاهی از هر و كردمی زمزمه

 .كردمی چه دلم با كه داندمی خدا و نشستیم هايشب**ل

*** 

 از هيچگاه و بود عمرم اوقات بهترين از بودم، رفته رامسر به كه اولی روز دو يكی

 هر روزها آن اصال. داشتيم هم كنار در را شيرينی لحظات چه كه رودنمی خاطرم

 زمانی روزها رينانگيزت خاطره از يكی اما بود بيگانه من با نشاط و شادی جز به حسی

 ژيال. بوديم مشغول رامين و او بازی تماشای به بهنام، ويالی تنيس زمين كنار كه بود

 نطق گوشم كنار هم سر پشت كردمی نگاه را بازی كه طور همان و بود ايستاده كنارم

 .كردمی

 نيست؟ حاليش خستگی چرا پسر اين دونمنمی ها،كرده كوالك بهنام بينی؟می-

 .ميشه برنده بهنام مطمئنم اليه،ع بازيش
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 بازی خوب داره هم رامين شد؟ برنده رامين هم شايد ولی نميدن كه مسابقه حاال-

 .كنهمی

 :گفت و زد امشانه به اششانه با

 من نه؟ يا كنهمی بازی خوب رامين داری كار چی تو! باشه بهش حواست شد قرار-

 !چشم بگو ميشه، برنده بهنام ميگم بهت

 : گفتم ناز با كردم ایخنده

 كنم؟ كار چی ديگه چشـــــــــــم،-

 نفس نفس حاليكه در و رساند ما به را خودش زمين سوی آن از دوان دوان افشين

 :گفت من به رو ميزد،

 كنيد؟ بازی خواهيدنمی تماشا؟ اومديد-

 :گفتم و انداختم زمين به نگاهی نيم كردممی نگاهش كه طور همان

 نشده؟ تموم زيشونبا كه هنوز-

 بازی كن، امتحان رو شانست برو هم تو كنی بازی داری دوست اگه نيست مهم-

 .ديگه كن بازی ست يه برو خب نداره حرف هم تو بازی عاليه كه بهنام

 !كردممی امتحانش حتما داشتم شانسی اگه-

 ودشخ به پهلو از مرا و كرد حلقه كمرم دور محكم را دستش و داد سر خنده ژيال

 :گفت و چسباند

 ترسی؟می ازش بدجوری نشده چيزی هنوز انگار-

 .انداختم باال شانه
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 ترس؟ و من-

 خسته بود معلوم كه بهنام اما شديم بازی تماشای مشغول دوباره و خنديديم سه هر

 عرق كشيد، بيرون ورزشيش ساك از كه ایحوله با و آمد زمين گوشه به است، شده

 كه لبخندی با و آمد ما طرف به و انداخت دوشش روی را آن و كرد پاك را پيشانيش

 :گفت من به مقدمهبی داشت ب**ل به

 و كنی امتحان رو شانست خواینمی كنی؟می بازی تنيس خوب هم تو ميگه افشين-

 بدی؟ مسابقه من با

 !بدی شكست منو تونینمی باش مطمئن اما كنم بازی باهات نمياد بدم-

 .دز  كمرش به را دستش

 كنه بازی باهات قراره كه اونی دونینمی اينكه مثل نفسی، به اعتماد چه اوه اوه،-

 !نداره رقيب بازی اين توی كه پرنيان بهنام

 بيوم اگه تازه بده؟ مسابقه باهات نتونه كسی نيستی كه برگ بيوم. پرنيانی بهنام-

 ! ميشم كورت مارگارت مقابلت در باشه الزم اگه بدونی بايد باشی هم برگ

 :گفت و گرفت طرفم به را راكتش بهنام. خنديد قاه قاه افشين

 حالجی؟ مرده چند ببينيم كن شروع بيا كورت مارگارت-

 :گفت و كشيد عقب را آن بگيرم را راكت خواستم كه همين

 چی؟ باختی اگه حاال ديگه، نشد آهان،-

 .بگی تو هرچی باختم اگر ولی بازمنمی من-
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 اينجا، رستوران بهترين به برمتونمی من، مهمون همگی شام باختم اگر منم عاليه،-

 !ميشه برنده كی بدم نشون بهت تا زمين توی بيا حاال پس

 كه بود پوشيده سفيدی كتان شلوار و رنگ الجوردی اسكی يقه بلوز بهنام روز آن

 و سفيد اسپرت پشمی بلوز هم من. كردمی نمايان بيشتر را اشقوی و مردانه اندام

 و نيست پاگيری و دست لباس كه آمد نظرم به و داشتم تن به تنگی جين شلوار

 بهنام و شد شروع بازی. كنم عوض را آن تنيس، بازی براي كه شد نخواهم مجبور

 من اما كردمی بازی خوب خيلی داشت، قبل هایبازی از كه خستگی وجود با هنوز

 هایدانه. دهم شكست را او تا ردمكمی سعی و دادممی مسابقه توانم همه با هم

 بازی در كه مهارتی و العاده فوق بدنی قدرت. بود پوشانده را صورتم عرق درشت

 مداومی هایتمرين حتما و است ایحرفه بازيكن يك او كه بود آن نمايانگر داشت،

 با عاقبت و كنم مهار ميزد كه را محكمی ضربات بودم قادر سختی به چون دارد

 ميدان اين بازنده كه بودم من اين داشتم، او از شدن برنده در كه كمی لهفاص وجود

 .شدم

 نتوانستم اصال و شد ممكن غير برايم شكست اين تحمل لحظه آن در چرا دانمنمی

 سمت به را پاهايم و نشستم زمين روی همانجا اختيار بی كنم كنترل را خودم

 را نامم و زدندمی دست محكم برايم ينافش و ژيال اينكه وجود با. كردم جمع امسينه

 ديدن با بهنام. كردم گريستن به شروع و گذاشتم زانوهايم روی را سرم كردندمی تكرار

 راكت دست يك با كه طور همان و زد زانو رويم به رو و آمد من سوی به منظره اين

 :گفت و آورد باال را سرم ديگرش دست با چرخاند،می زمين روی را تنيس

 هستی؟ نارنجی و نازك انقدر واقعا تو يعنی كنی؟می گريه داری تو... وای وای ایو-

 گريه جوری يه... كن نگاه. باشيم شاد هم كنار اينكه برای بود سرگرمي يه فقط اين
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 بهش خوانمی طال جای به و خورده شكست المپيك فينال بازی توی انگار كنهمی

 بايد كنیمی بازی دخترها با وقتی گفتمی راست مامانم بيچاره! بدن نقره مدال

 !باشی بازنده هميشه

 .كشيدم باال را بينيم و كردم پاك را اشكم دست پشت با

 گفتی؟می رو همين بودی باخته هم خودت اگه-

 .كردمنمی گريه الاقل-

 :گفت و انداخت بقيه سمت به نگاهی

 .اينجا ميان دارن همه كن جور و جمع رو خودت پاشو-

 :گفتم آمدند،می ما سمت به كه بقيه و ژيال به وجهتبی

 وقت هيچ اونم كه بيارم شانس ذره يه بود كافی فقط ببرم رو تو تونستممی من ولی-

 !ندارم

 .شد بلند جایش از لبخند با بهنام

 .ایبرنده تو من نظر از! بابا پاشو-

 كه را راكتی. كرد ندبل جا از مرا و گرفت را دستم ساق و كرد دراز سويم به را دستش

 پس را او دست با كه كند بغلم خواست ژيال. انداختم ایگوشه به داشتم، دست در

 روی به را در و رفتم اتاقم سمت به راست يك سايرين، به توجهبی و سرعت با و زدم

 و بودم كرده قفل را در من اما آمد سراغم به ژيال گذشت كه ساعتی چند. بستم خود

 در بيرون از كه هايیصحبت و همهمه صدای از. نداشتم رفتن ونبير  قصد اصال

 قصد بود داده را قولش بهنام كه شامی صرف برای همگی كه فهميدم شنيدممی
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 كه شنيدم را بهنام هایقدم صدای شدند، خارج همه اينكه از بعد. دارند رفتن بيرون

 .زد در به كوتاه ضربه دو انگشت با و رساند در پشت به را خودش

 مسخره. بخوريم شام كه ريممی داريم ما بيرون بيا پاشو نيستی خواب اگر سوگند-

 .بعيده خيلی هابازی لوس اين تو از كنار بذار رو بازی

 قصد كه شد مطمئن وقتی و ايستاد در پشت ديگر لحظه چند. ندادم جوابی هيچ

 .كرد ترك را آنجا كنان غر غر ندارم، خروج

 كم ترس از كه شد فرما حكم سكوتی چنان ته و سر بی ويالی نآ در آنها رفتن با

 بيرون به نگاهی و زدم كنار دستم با كمی را اتاق پرده. كنم تهی قالب بود مانده

 باالی تا را آن و گرفتم پناه پتو زير به فورا ترس از. افزود وحشتم بر شب اما انداختم

 صبح تا و برد خوابم ترس يا خستگی شدت از خوشبختانه بعد، كمی و كشيدم سرم

 .نخوردم تكان جايم از

 از كه نوری باريكه از. پريدم خواب از خورد،می در به انگشت با كه ضرباتی صدای با

 از را بهنام صدای ديگر بار و است شده صبح فهميدم تابيد، صورتم به پنجره گوشه

 :شنيدم در پشت

 بيا پاشو نكردی دق فينال نبرد غصه از هنوز و ایزنده اگر عزيزم جان سوگند-

 .كرده آماده صبحانه همه برای دوستت كه آشپزخونه

 شده خشك بدنم كه بودم خوابيده حركتبی آنقدر. نيامد خوشم هيچ اشكنايه از

 .دادم را جوابش همانجا از كردم دستم ساق ماليدن به شروع. بود

 .خوبم دشمنام چشم كوری به-

 .شنيدم را اشخنده صدای
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! واال... ببينه رو بازنده و دماغ گنده و خوشگل دخترهای تونهنمی هركی بشه ورك-

 داده؟ چی براي هارو چشم اين خدا پس

 كردم، باز را در وقتی اما كنم خالی سرش را حرصم و كنم باز را در تا شدم بلند جا از

 اينكه بدون و كردم عوض را لباسم و زدم شانه را موهايم. برگشتم اتاق به. بود رفته او

 ميز پشت و پيوستم آنان جمع به بياورم، خودم روی به چيزی ديروز اتفاقات از

 همه خوشبختانه. گذراندم نظر از را همه يكی يكی چشمی، زير. نشستم صبحانه

 را سكوت ساسان اينكه تا بود فرماحكم سكوت و بودند صبحانه خوردن سرگرم

 به رو ماليد، می مربا بود دستش كه تیاینودهش نان تكه روی كه همانطور و شكست

 :گفت داری، نيش خنده با و كرد بود نشسته مقابلش كه بهنام

 با انقدر خداروشكر بود عالی چيز همه... پسر نكنه درد واقعا دستت جون بهنام-

 شام مخصوصا گيری؛می رو دوستات سراغ حتما ايران ميايی هروقت كه معرفتی

 .بود نياورده تشريف خودش بازنده خانم كه حيف فقط نداشت حرف كه ديشب

 رو سايرين سنگين و سرد هاینگاه با وقتی اما شد بلند رامين و افشين خنده صدای

 در كوره از و شدم سرخ عصبانيت شدت از. خشكيد لبانشان بر خنده شدند، رو به

 .رفتم

 :گفتم عصبانيت حالت همان با و انداختم ساسان به نگاهی چشمی زير

 اونجا و زمين توی اومدیمی ديروز بياری در بازی مزه خوش االن اينكه جای به بهتره-

 اون از خود به خود كه كردیمی بازی طوری يه اونوقت دادیمی نشون رو اتعرضه

 !نبود هم امروزت زحمت به الزم ديگه بودن رفته ريسه خنده از همه حاال تا موقع
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 نزديك گوشم به را سرش و چسباند بود ارشكن كه من صندلی من به را صندليش

 را حرفش هم سايرين كه طوری اما آهسته و كشيد هايشب**ل دور را زبانش. كرد

 :گفت آوری، چندش و خاص حالت با بشنوند

 .بدم نشون بهت رو امعرضه حاضرم من بخوای كه هروقت تو-

 فرياد و ستادماي جلويش و شدم بلند جا از. زدم صبحانه ميز روی محكم مشت با

 :كشيدم

 !نفهم ادببی مرتيكه ميزنی حرف داری كی با كه بفهم و كن جمع رو حواست-

 به را دستش و كرد تنگ را اشبادامی چشمان و ايستاد امسينه به سينه و شد بلند

 .زد كمرش

 ياد هيچی كردن قهر جز كه راضی خود از لوس دختر يه زنم؟می حرف كی با مگه-

 .برنمياد ازش كاری هيچ كردن گريه جز و نگرفته

 .دادم هولش و كوبيدم ستبرش سينه به دست با

 !شی خفه و ببندی رو دهنت بزنی، حرف خانم يه با آدم مثل تونینمی وقتی بهتره-

 ميان را دستش مچ و كردنمی مداخله بهنام اگر و آمد خروش به زدم كه حرفی از

 صورت به نگاهی. بودم خورده او از یمحكم سيلی حتما گرفت،نمی زمين و آسمان

 :زد فرياد كه بود دستش در ساسان دست هنوز. كردم بهنام برافروخته

 چتونه؟ شماها معلومه هيچ آوره، خجالت واقعا. ديگه كنيد بس-
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 خارج كه آشپزخانه از. رفت من به ایغره چشم و كرد رها تحكم با را ساسان دست

 اشاره با كرد،می نگاه را ما هازده مات مثل و بود تادهايس در كنار كه ژيال به رو ميشد

 :گفت او به من به چشمش و سر

 .كنهنمی كار مغزش انگار بخوره بهش هوايی يه بذار بيرون ببر دار ور رو اين-

 مرا و چسبيد من به عرض از و انداخت كمرم دور را دستش كرد امر اطاعت فورا ژيال

 كردم احساس هم خودم. انداختم زير به را سرم. برد حياط به خودش دوشادوش

 شده پرخاشگر و عصبی انقدر بود وقت چند چرا دانمنمی اصال. كردم روي زياده كمی

 و نشسته حياط به منتهی پله اولين روی كه ديدم را بهنام شديم كه ايوان وارد. بودم

 از را ودمخ. رفتيم او سمت به ژيال همراه. است گرفته هايشدست ميان را سرش

 نفس بهنام. زدم تكيه پلكان فلزی هاینرده به و كردم آزاد ژيال هایدست ميان

 كه سرش پشت نرده به و چرخيد پهلو به بود نشسته كه ایپله روی و كشيد عميقی

 پله روی را ديگرش پای و كرد تا سينه سمت به را پايش يك و زد تكيه بود، من مقابل

 .برد فرو مشكيش موهای انبوه الی البه را دستش. كرد دراز پايينی

 اصال كه كنیمی احمقانه حتی و گانه بچه رفتارهای مرتب. سوگند ایبچه خيلی تو-

 بينممی حاال ولی باشی صبوری و منطقی دختر تو كردممی فكر من. ندارم انتظار ازت

 .كردممی اشتباه كامال

 .ميشد حقيقت قبول از مانع خودخواهيم و غرور اما بود بهنام با حق

 .برم تونممی كنممی ناراحتتون اگر هستم طوری همين من-

 :گفت بهنام جای به و داد تكان تاسف روی از سری ژيال
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 و عصبی انقدر چرا پس نبودی؟ اينجوری كه تو بری؟ چرا سوگند؟ حرفيه چه اين-

 شدی؟ منطقبی

 .هستيد ترراحت همگی نباشم من نشم مزاحمتون اين از بيشتر بهتره-

 آلودش غضب نگاه و شد شستش ناخن گوشه جويدن مشغول عصبی و كالفه بهنام

 .كرد من معطوف را

 تا كه چی يعنی! زنهمی سر ازت كه ایاحمقانه كارهای و هاحرف همون از اينم-

 خواممی ميگی بغلت زير زنیمی رو اتبقچه و كنیمی قهر فورا گيممی بهت هرچی

 !برم؟

 بودم؟ مقصر من گفت؟ چی بهم عزيزت دوست ینشنيد مگه-

 .كرد نگاه هايمچشم به مستقيم

 !گفتممی رو همين بودم اون جای اگه منم-

 نه؟! ميشه دوست خودش مثل با هركسی... نداره هم تعجبی خب-

 :گفت ب**ل زير و زد پهلويم به محكم مشت، با ژيال

 !دختر بكش خجالت زشته سوگند؟ زدن حرف طرز چه اين-

 انگشت دو با. ايستاد رويم به رو كمی بسيار فاصله با و شد بلند جايش از بهنام

 :گفت و دوخت چششم در چشم و كرد لمس را بلوزم مردانه يقه اشاشاره و شست

 رو تحملم داری ديگه چون باشی زدنت حرف مواظب بهتره گفتم بهت هم قبال اوال-

 بقيه مثل ديشب بازی، مسخره اون جای به هم جنابعالی اگه ثانيا كنیمی تموم
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 كه نداشتی بقيه دست آتو اينجوری االن خوردیمی رو شامت و رستوران بودی اومده

 .بشی شون خنده و شوخی باعث و بگيرن دست برات

 .انداختم قلميم بينی به چينی و كردم تنگ را چشمانم. كشيدم عقب كمي را خودم

 كنی؟می توبيخ منو داری تو-

 .گرفت مقابلم تهديد نشانه به را اشرهاشا انگشت

 نه باشی قائل ارزش ديگران برای بايد بفهمی تا كنممی هركاری باشه الزم اگه آره،-

 .كنی نگاه همه به باال از اينكه

 ميدی؟ خودت به جراتی همچين كه هستی كی تو مگه-

 .كرد پر را مشامم نفسش عطر كه كرد نزديك صورتم به انقدر را صورتش

 اينجا تو االن اينكه بخاطر من... كنم روشن واست حاال همين رو چيزی يه ذارب-

 هومن اگه دونستممی چون كردم نظر صرف دوستم بهترين كردن دعوت از باشی

 بابت اين از باشيم شما دادن اره و تيشه شاهد بايد دائم يا نميايی يا تو بياد ما همراه

 اين برای و باشم دوستام كنار كه دارم توق هفته يه فقط من ولی نیست سرت منتی

 كنارم بقيه مثل هم تو مدت اين تمام خوادمی دلم و دارم برنامه خيلی هم مدت

 و بشی درگير بقيه با دائم اينكه نه ببری لذت فرصت اين از همه مثل و باشی

 و كنی بيرون سرت از رو رفتن فكر بهتره پس كنی داغون رو بقيه و خودت اعصاب

 گفتم؟ چی فهميدی نبری، سوال زير رو خودت شخصيت دیخوبی

 .كشيدم عميقی نفس حرص روی از

 بمونم؟ كه كنی مجبورم خوایمی پس-
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 :گفت و داد باال كالفگی نشانه به را ابروهايش. رفت عقب كمي

 زنم،می بار يه فقط رو حرفی هر من درضمن. كنممی مجبورت باشه الزم اگه بله-

 .كنم بحث كسی با دخوبی ندارم عادت

 انجام ندارم دوست كه كاری كنه مجبور منو نتونسته كسی حاال تا بدونی بهتره پس-

 .بدم

 .كرد محوی خنده

 من كردم ثابت بهت كه قبل بكنم؛ رو كار اين تونممی من اما! لوسی كه بس از-

 الزم اگه حتی مونیمی جا همين جنابعالي اين بنابر بدم، انجام تونممی بخوام هركاری

 !نداری هم اعتراض حق بری جايی ذارمنمی كنم زندونيت خونه توی باشه

 همان ژيال. كردمی دار جريحه را غرورم كمي هم و بود آمده خوشم هم جسارتش از

. دادمی گوش ما ميان مگوی بگو به و بود ايستاده كنارم آرام و سينه به دست طور

 :گفتم هقاطعان و انداختم دويشان هر به نگاهی

 رو تعطيالتت داری بدون اما تونی،می داری، نگه زور با منو خوایمی اگر باشه-

 .كنیمی خراب خودیبی

 .نگذره بد كسی به كه كنم كار چی بلدم خوب من عزيرم نباش نگران تو-

 برگشت ساختمان داخل به و كرد ترك را ما مرموزش، لبخند همان با و گفت را اين او

 از تهران به بازگشت روز تا كردم عهد خودم با و بودم گرفته را خودم تصميم من اما

 اين از تا نكنم شركت هاآن هایبرنامه از كدام هيچ در و نخورم تكان اتاقم داخل

 .بگذارم دستش كف را بهنام حق طريق
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. بودم شده خیره بیرون مناظر به پنجره، پشت از من و بود شنبه سه روز غروب

 مشاجره آن که روزی از. بود انداخته چنگ وجودم همه به صلگیحوبی و کسالت

 این و شوم حبس خانه در لجاجت روی از تا شد باعث بود، آمده پیش لعنتی

 خواستنمی دلم اصال چون نداشتم دیگری چاره اما دادمی آزارم شدت به موضوع

 دیدممی که خصوصا کنم عمل بودم، گفته آنچه خالف بر و بگذارم پا زیر را غرورم

 و بودم کرده لج خودم. کردنمی من به تعارفی ترینکوچک رفتن بیرون موقع بهنام

 فایدهبی هم ژیال اصرارهای حتی. بپذیرم را موجود شرایط که این جز نداشتم ایچاره

 و دل نه و داشتم رفتن جرات نه. بگیرد را اماحمقانه رفتار جلوی نتوانست و بود

 .برگردم خانه به و بگذرد زودتر روز چند این کردممی دعا قطف ماندن برای دماغی

 نیست خانه در کسی که حاال الاقل گرفتم وتصمیم شد تمام طاقتم تنهایی شدت از

 و برداشتم را امبارانی. کنم سرگرم را خودم کمی دریا تماشای با و بروم ساحل کنار به

 شدم، خارج اتاق از که ینهم اما رفتم خروجی در سمت به و انداختم دستم روی

 بود، پذیرایی سالن گوشه که بزرگی و زیبا بسیار چنگ به چشمم بار چندمین برای

 .شد کشیده سو آن به پاهایم اختیاربی که کرد جلب را توجهم آنقدر و افتاد

 از وقتی ترطرف آن کمی و داشت قرار نفیسی پیانوی دیوار گوشه سالن، انتهای در

 خاص ایسلیقه با که رنگی زرشکی چرمی مبلمان کنار رفتی،می باال سنگی پله سه

 برایم ژیال. بود نواز چشم شدت به شده کاری منبت چوبی چنگ آن بود، شده چیده

 وقتی ولی کرده تحصیل موسیقی رشته در قبال افشین مانند هم بهنام که بود گفته

 داده ادامه شیمی هندسیم زمینه در را تحصیالتش بود، رفته انگلیس به تجارت برای

 آن وجود اما آمدنمی نظر به عجیب هم چندان او ویالی در سازها آن دیدن بنابراین

 که افسوس اما بود انگیز وسوسه بسیار بودم، ساز آن عاشق که من برای چنگ

 مثل عجیبی حس دیدممی را چنگ آن هروقت حال این با نبودم بلد را نواختنش
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 به دل. نبود خانه در کسی که حاال مخصوصا کشیدمی آن سوی به مرا ربا آهن یک

 و نشستم زمین روی رویش به رو. کنم امتحان را آن تا رفتم سراغش و زدم دریا

 اصوات شدن شنیده با و کشیدم بلندش و نازک تارهای روی را هایمناخن آهسته

 یواشکی که هایمبچگی مثل خورد، گوشم به کار این انجام از که ناهماهنگی و گنگ

 ام،کرده بزرگی کشف کردممی گمان خرابکاری موقع و کشیدممی سرک هرجا به

 آخرین تا اول سیم از را هایمناخن دوباره. بست نقش لبانم بر بخشی رضایت لبخند

 آهنگین و مردانه صدای چنگ ناموزون صدای همراه بار این اما دادم سر سیمی تار

 .شنیدم سرم پشت از د،پیچی خانه فضای در که را بهنام

 .کنم کمکت تونممی بشنوی رو صداش داری دوست اگه-

 در دهانم آب که شدم دستپاچه و هول چنان و زد خشکم جا در صدایش، شنیدن با

 کاناپه روی و آمد کنارم به من حالت به توجهبی بهنام اما گرفت امسرفه و پرید گلویم

 چشمم، گوشه از آن شدت از که کیاش و سرفه میان در من و نشست چنگ نزدیک

 :گفتم. غلطید پایین

 .کردممی امتحانش داشتم فقط-

 به نگاهی و کشید خودش طرف به و داد هل زمین روی را چوبی چنگ و کرد ایخنده

 .انداخت من

 کنی؟ کار باهاش بلدی مگه-

 من که آمد کی صال بود؟ا آمدن وقت چه این حاال خدایا بگویم؛ چه دانستمنمی

 نفهمیدم؟

 :دادم جواب لکنت با
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 …خواستم اومد خوشم ازش فقط نه نه،-

 :گفت باره یک و پرید حرفم میان به

 بزنم؟ آهنگ یه برات باهاش خوایمی-

 .گرفت حرصم خونسردیش از

 جنگل؟ بودی نرفته هابچه با تو مگه-

 تمرین را ریتمی انگار. شد پایش ران روی گرفتن ضرب مشغول دستش کف با

 .ردکمی

 یه شام برای تا اومدم هم خودم محلی بازار بردم خرید برای رو هابچه ولی رفتم چرا-

 توضیح بیشتر باید یا کافیه بردارم، پول تا خونه برگشتم نبود کافی پولم کنم خرید کم

 بدم؟

 و انداختم بود او مقابل حاال که چنگ به نگاهی شرمنده، و انداختم پایین را سرم

 :گفتم

 .کردم تعجب دیدنت از فقط نداشتم فضولی قصد من ببخشید-

 :گفت خاصی لحن با و زد پوزخندی

 نگفتی باالخره نداره اشکالی اما شدی هول و ترسیدی... عزیزم نکردی تعجب-

 نه؟ یا بشنوی رو چنگ این صدای داری دوست

 ترسناکی؟ تو مگه بترسم؟ باید چی برای ترس؟-

 !ترسیدی کردی،می فضولی داشتی چون عزیزم، نترسیدی من از-
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 به لعنت. بدهم باید جوابی چه دانستمنمی واقعا. کردم آبروریزی چه من خدای وای

 :گفتم زده خجالت و انداختم زیر به را سرم باز. موقعبی کنجکاوی حس این و من

 …فقط …فقط نداشتم؛ فضولی قصد خوام؛می معذرت-

 .نیست مهم-

 را جا همان سر اشاره با و زد بود نشسته رویش که ایکاناپه به بار چند دست، کف با

 و بلند انگشتان. بنشینم کنارش تا کرد دعوت من از و داد نشانم بود، خودش کنار که

 فضای افسونگر صدایی کوتاه، لحظه یک در و کشید چنگ تارهای روی را اشکشیده

 زیبا ایترانه بود، دهکنن مسحور الالیی مانند من برای که صدایش با و کرد پر را آنجا

 را تو) شدمی تکرار غلیظی شکل به جمله یک آن در که کرد زمزمه ب**ل زیر را

 و تار داشتنی دوست ساز آن صدای همراه صدایش( دارم دوست را تو دارم؛ دوست

 و بردممی لذت وجود تمام با و بودم بسته را هایمچشم. کردمی رو و زیر را پودم

 را هایمچشم وقت هر تا کنند حک ذهنم در چنان را دایشص هایمگوش گذاشتم

 پر نوازشروح عطر بوی از هایمریه و ندهد فرمان صدا این تکرار به جز مغزم بستم،

 رویایی و گرفتم پر هایشنت با. بود نزدیک بسیار انگار که مبادایی روز برای شود

. برگرفت در را جا همه تسکو و شد خاموش او ناگهان اما پروراندم ذهنم در را خوش

 و سوخت قلبم گویی لحظه یک برای کردم، حس دستم روی به که را دستش گرمای

 .کرد عبور آن از ساعقه شبیه چیزی

 جذابش و براق چشمان روی به را هایمچشم و دادم قورت زحمت به را دهانم آب

 .زد بشکنی و گرفت صورتم جلوی را دستش. گشودم

 برده؟ ماتت چرا چیه؟-
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 هم صدات درضمن بزنی چنگ استادانه انقدر تو که شهنمی باورم بود عالی خیلی-

 دانشگاه؟ توی گرفتی؟ یاد کجا از رو اینها تو قشنگه خیلی

 .داد نمایش را ردیفش هایدندان و زد دلنشینی لبخند

 بزنم؛ خوب رو سازها همه بتونم که نداره دلیلی ولی بوده موسیقی من رشته اینکه با-

 همه به باید االن خوندی شناسی زبان رشته تو چون بگیم که مونهمی این لمث

 دنبالش اینکه بخاطر اونم زبانم یه به فقط تو حالیکه در! کنی صحبت دنیا هایزبان

 .کنی پیدا مهارت تونستی بودی

 داده آقا حضرت به دقیق و مو به مو را امزندگی اطالعات تمام ژیال که دانستممی

 زد، که حرفی به توجهبی. گویدمی سخن چیز همه از اطمینان با اینقدر که است

 .کردم تکرار دیگری شکل به را سوالم

 یاد کی از رو زدن چنگ پس بزنی؟ رو سازها همه نیستی بلد هم تو یعنی پس-

 گرفتی؟

 :گفت و زد لبخندی و کرد نگاه چشمانم به خاصی دقت با

 بلدم هم بزنم بگی تو که سازی هر بلدم هم من عزیزم نباش نگران! لعنت منکرش بر-

 !دادم نشونت رو استعدام که قبال! برقصم زنیمی که هرسازی با

 :داد ادامه و کرد نگاهی من دلخور صورت به و داد سر بلندی خنده بار این

 ی به نوعی به هرکس ارثیه، من خانواده توی هنر راستش نشو؛ دلخور. کردم شوخی-

 که بودم ساله هشت_ هفت تقریبا من کرده؛ دنبال رو اون و داره هعالق هنری رشته

 رحمتش خدا. گرفتم یاد اون از هم رو زدن چنگ. گرفت موسیقی معلم ما برای پدرم

 به واقعا اگه تو حاال بود؛ خوبی معلم الحق اما بود سختگیر و غرغرو پیرمرد یه کنه
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 یاد بهت چیرهایی یه بعدها نمبتو مناسب فرصت یه توی شاید داری عالقه ساز این

 !بدم

 :گفتم و نشست قلبم بر ایکودکانه شادی و آمد خوشم پیشنهادش از

 درست ندارم رو استعدادش کنم فکر راستش اما بگیرم یاد دارم دوست خیلی-

 !شهمی حسودیم بهت داره که کنممی اعتراف ولی استعدادی؛ با خیلی که تو برعکس

 ناامید دستش روی دیگرم دست گذاشتن از وقتی اما بود دستم روی دستش هنوز

 آن نوازش مشغول دیگرش، دست با و برد فرو انگشتانم میان به را انگشتانش شد،

 سراسر که خوشایندی حس از توانستمنمی یا نداشتم اعتراض جرات دانمنمی. شد

 و تحرار  پر نگاه. ندادم نشان العملی عکس هیچ که بکشم دست گرفته، را وجودم

 :گفت و دوخت سراپایم به را جذابش

 !کردیم؟ حسودی ما داده زیبایی تو به اینهمه خدا مگه چی؟ یعنی-

. شدم هایمب**ل روی انگشتم کشیدن مشغول معمول، طبق و کشیدم خجالت

 هوا و زمین میان کردم حس. شد بلند جا از و کرد جدا هایمدست زنجیر از را دستش

 اثر بر که را هایشلباس حالیکه در من، کشیدن خجالت به توجهبی. ماندم معلق

 :گفت کرد،می مرتب بود شده نامرتب کمی نشستن

 خرید؟ بیایی من با داری دوست بگذریم؛ هاحرف این از -

 :گفتم و کشیدم آهی

 .بمونم خونه دممی ترجیح ممنون نه،-

 .بمون باشه لجبازی؛ خیلی-
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 انگشت، با حالیکه در و چرخاند من سمت به را رویش که بود نشده خارج در از هنوز

 :گفت داد،می نشان را دو عدد

 گوش مجانی رو اتعالقه مورد ساز هم باختی من به هم بار؛ دو شد این باشه یادت-

 کنی؟ جبران قراره کی پس دادی؛

 نکردی؟ قبول خودت دادم بهت رو شب اون شام پول که من-

 خواستم؟ پول ازت من مگه-

 اندازی؟می لعنتی روز اون یاد منو هی اچر  پس -

 !بگم من که هرچی باختی اگر گفتی نرفته که یادت-

 .مالیدم انگشت با را پیشانیم

 کنم؟ کار چی باید حاال دادم؛ مسابقه تو با کردم غلطی عجب اصال-

 .داد تحویلم ایخنده

 نکن شک لیو گممی بهت بعدا حاال بدی؛ انجام خوامنمی خاصی کار نباش، نگران-

 !کنی تالفی که مجبوری توام گذرمنمی حقم از من که

 لحن از اما بودم، نشده منظورش متوجه اینکه با. شد خارج در از و گفت را این او

 تمام با رفتارش و اخالق. است کشیده اینقشه برایم باز که بود معلوم کالمش

 طور این وقتی. بود فاوتمت هم عشقش ابراز حتی کردمی فرق بودم دیده که مردهایی

 آماده او با کردن نرم پنجه و دست برای را خودم باید که فهمیدممی زدمی حرف

 .بگشاید اعتراف به زبان بالخره شاید تا. سازم
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 رویاییش اتاق آن با را زیبا ویالی آن تا کردیم جمع را وسایلمان همگی بعد روز غروب

 دعوت اسکی پیست به بهنام طرف از ما مهه بلکه تهران، مقصد به نه اما کنیم ترک

 بهترین را تعطیالتش ادامه برای او ایهفته یک فرصت از مانده باقی روز دو تا شدیم

 بود، کرده رزرو قبال که هتلی در را شب جمعی دسته ترتیب این به. کنیم سپری شکل

 شب آن اچر  دانمنمی اما. شویم حاضر پیست در بتوانیم بعد روز صبح تا گذراندیم

. ربودمی چشمانم از را آرام خواب و بود گرفته بر در را وجودم سراسر عجیب ایدلهره

 بلوز یک و کردم عوض را لباسم. بنوشم گرم نوشیدنی یک که زد سرم به ناخودآگاه

 با را دارم پاشنه هایکفش و پوشیدم فاستونی مشکی دار پیلی دامن و لیمویی پشمی

 اما کردم جمع سرم پشت رنگ طالیی سرگل یک با را وهایمم و کردم ست بلوزم رنگ

 که دیدم را بهنام در، کردن باز محض به شوم، خارج اتاق از خواستم که همین

 را دستم. کشیدم کشداری و بلند هین. بود آورده باال در به زدن ضربه برای را دستش

 :گفتم و گذاشتم زدمی تند تند که قلبم روی

 کنی؟می کار چی اینجا تو شب وقت این... ترسوندی منو-

 .گرفت دندان زیر به را پایینش ب**ل. انداخت سراپایم به آمیز تحسین نگاهی

 سالمتی؟ به کجا ؟ مادمازل کردی کاله و شال-

 بخورم؛ چیزی یه هتل کافه توی پایین برم خواستم برهنمی خوابم چرا دونمنمی-

 داشتی؟ کار چی اینجا نگفتی

 و کشید باریکش و قلمی بینی زیر و کرد خم مفصل از را اشهنشان انگشت

 :گفت و کرد جمع را هایشب**ل

 سه_ دو یه تا شهمی عوض جام هروقت سرم به زده خوابیبی جوری بد منم راستش

 متوجه ولی بزنیم قدمی یه بیرون بریم که هابچه دنبال رفتم شممی خواببی روزی
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 این از و داری منو مشکل هم تو ظاهرا که تو دنبال اومدم همین برای خوابیدن شدم

 !دردیم هم لحاظ

 :گفتم رفتم،می هاپله سمت به که همانطور و شدم خارج اتاق از و بستم را در

 .کنیم صحبت کم یه و بدیم سفارش چیزی یه پایین بریم بیا پس-

 پله، آخرین روی. رفتیم پایین بود، شده مفروش رنگی قرمز فرش با که هاییپله از

 دیگرش دست کردن دراز با و کرد حلقه بازویم دور به را دستش مقدمه بدون بهنام

 :گفت جذاب لبخندی با مسیرمان امتداد در

 !سیندرال بفرمایید_ 

 یکباره به بود بدنم در خون هرچه انگار خجالت شدت از بازویم، با دستش برخورد از

 ایستاده کنارم صالبت با و جدی آنقدر .ریختند داغ سرب سرم در و دوید صورتم به

. گرفتمی من از را باشم داشته اعتراضی اینکه به کردن فکر جرات حتی که بود

 با که مسیری امتداد در! بینم؟می ضعیف مرد این برابر در را خودم اینقدر چرا خدایا

 ید،تابمی آن جای همه به کمرنگی صورتی نور که تاالری سمت به دادمی نشان دست

 ازپشت برایم بهنام که صندلی روی روشن و تاریک فضای همان در و برداشتم گام

 یک وسفارش نشستم. کشید بیرون بود، دیوار کنج و سالن انتهای در که میزی

 یخ با و بورد نوشیدنی خوردن هوس که بهنام برعکس درست. دادم داغ چای فنجان

 !داشت

 شدمی بلند بخار آن از که چایی فنجان هب. شدمی پخش نوازیگوش و مالیم موزیک

 سرش کمی. شد متمرکز بهنام گیالس بزرگ یخ تکه روی نگاهم بعد و انداختم نگاهی

 :گفت آهسته و کرد خم میز روی به را اشتنه نیم و
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 سفارش چایی منم داشتی دوست شدی؟ خیره من گیالس به اینجوری چرا چیه؟-

 ؟کنیمی فکر ایدیگه چیز به یا بدم

 .دوختم خمارآلودش چشمان و بارش شرر نگاه به را نگاهم

 .داره ایسلیقه یه هرکس خب بگم؟ چی-

 که هستم چیزهایی عاشق من دونیمی داره؛ فرق بقیه با همیشه من سلیقه ولی آره-

 مدام زندگی توی کنه؛ پیدا دست بهش نتونه هرکسی الاقل یا باشن نیافتنی دست یا

 این توظاهر نداره؛ ارزشی باشه، هیجان از خالی که زندگی منظر  به چون کردم ریسک

 این توی که کنیمی تعجب و شناوره روش که بزرگی یخ تکه و کنیمی نگاه مشروب

 که تو چایی از نوشیدنی این ذات ولی دارم رو چیزی همچین خوردن هوس چرا سرما

 چه بدونی که نکردی شامتحان حاال تا حتما تو و تره گرم خیلی شهمی بلند بخار ازش

 کنه؟می تولید بدن توی حرارتی

 !نیستی ایپیچیده آدم من نظر به زنی،می که هاییحرف وجود با ولی توست با حق -

 بردم،می دهان سوی به را چای فنجان که من با همزمان را نوشیدنیش از ایجرعه

 آنها الی به ال گشتان چهار برن فرو با را پریشانش موهای دسته حالیکه در و نوشید

 :داد جواب زد،می کنار پیشانیش از

 نکن اعتماد حس این به وقت هیچ ولی شناختی منو کنیمی خیال تو که خوبه این -

 .شناختی منو که کنیمی خیال فقط چون

 با را آن دورتادور کامل دور یک و کشید گیالسش لبه به را میانیش انگشت

 به انگار که طوری کرد،می نگاه آن داخل هب که طور همان و پیمود سرانگشت

 :پرسید آمیزی شیطنت لبخند با کردمی فکر موضوعی
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 دید؟ رو آینده و زندگی نوشیدنی جام توی از شهمی که شنیدی-

 .دادم تکان هوا در را دستم و زدم پوزخندی

 از احمقانه چیزهای این داری؟ جم جام نکنه ممکنه؟ چیزی همچین مگه چرنده؛-

 فقط شهمی نقل دهن به دهن و گیرهمی سرچشمه خرافاتی مردم عده یه یدعقا

 .همین

 سوی به را آن کمی و انداخت گیالسش به تریعمیق نگاه و ورچید را هایشب**ل

 .کرد خم من

 بینی؟می چیزی ببین کن نگاه تورو این بیا-

 را سرم. ندیدم چیزی اما کردم نزدیک چشمانم به و گرفتم او از را لیوان سادگی با

 :گفتم و دادم تکان

 یا بینیمی چیزی تو اگر. همین مشروبه لیوان یه فقط این نیست، هیچی هیچی،-

 .گیمی هزیون داری گرمه سرت یا شدی خیاالتی

 هیجان با و کرد دراز بود دستم که لیوانی و من سمت به بیشتر را گردنش و سر

 :گفت خاصی،

 بینم،می من که رو چیزی همون هم تو ببین کن اهنگ خوب... کن دقت بیشتر کم یه-

 بینی؟می

 :دادم جواب و کشیدم کشداری پوف کالفگی با

 نیستی؟ ماجرا کن ول که بینیمی چی لیوان این توی مگه تو اصال-
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 کاوید عمیق نگاه همان با را لیوانش فقط کند، نگاهم و بیاورد باال را سرش اینکه بدون

 :گفت و

 چشم جفت یه با جذاب و بلوند مو هایحلقه با رو زیبا العاده فوق فرشته یه من -

 بهم خوانمی انگار ان؛ داشتنی دوست و زالل دریا عین که بینممی براق آبی خمار

 ندیدیش؟ چطور تو دارم، دوستت بگن

 بود این هدفش بودم مطمئن. بود مغروری و باهوش پسر شدم، منظورش متوجه تازه

 تا شود آسوده خاطرش من بابت از و بیاورد حرف به مرا اول شقشع ابراز از قبل که

 قول به اینکه با. شود رو به رو من منفی جواب با دلش دست شدن رو از بعد مبادا

 را دیوان حالیکه در و کردم جور و جمع را خودم ولی کردنمی آب قند دلم در معروف

 :گفتم دادم هل آهسته میز روی او سوی به

 .نبود خوبی یشوخ اصال -

 سنگینی فضای. داد تکان را سرش و کرد نثارم را همیشگیش لبخند همان دوباره

 .کردم عوض را بحث فورا دهم تغییر را فضا آن آنکه برای. کردمی فرمایی حکم بینمان

 داری اعتقاد و عالقه چیزها این به اگر اما اومد در آب از الکی که تو زندگی تصویر-

 !بگیریم فال یه تونیممی اونوقت بخورم رو یمچای من تا کن صبر

 :گفت و زد خندی پوز

 فالگیری؟ تو مگه-

 .بلدم چیزایی یه-

 خوبه؟ بخون؛ منو فال تو بعد بخورم چایی یه من بذار پس
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 از تعارفی هیچبی مرا چای فنجان خونسردی کمال در او بدهم، جوابی اینکه از قبل

 را لبش و کرد پاک بود آن لبه که را لبی رژ رنگ شستس انگشت با و برداشت جلویم

 و گذاشت مقابلم را خالی فنجان و سرکشید را آن محتوی و گذاشت همانجا درست

 :گفت

 هست؟ من طالع توی چی ببینم کن شروع-

 :پرسیدم تعجب با

 چایی من خورده دست فنجون از تونستی چطوری تو کردی؟ بود کاری چه این-

 !بودم خورده ازش مقداری یه من بخوری؟

 نگاه هایمچشم به خیره عمیق و مستقیم و انداخت باال را هایششانه اعتنایی بی با

 .کرد

 توضیح بخوام نداره دلیلی داشت؟ لذتی چه چایی این خوردن دونیمی چه تو آخه-

 من که شدی ناراحت حاال کنی؛ تجربه رو حس این تونینمی وقت هیچ چون بدم

 خوردم؟ رو چاییت

 هیچ به و زدمی را حرفش پروا بی و راحت چنین این او که بود باور قابل غیر برایم

 طوری نبود مهم برایش اصال بفهماند مخاطبش به خواستمی که حرفی جز چیز

 کرد پیدا خفیفی لرزش هایمدست و کردم گم را پایم و دست که کشیدم خجالت

 خودم روی به چیزی و رمبگی نشنیده بودم، شنیده که را آنچه هم باز کردم سعی

 سنگینش هاینگاه بار زیر از را خودم آنکه برای و گرفتم دستش از را فنجان نیاورم

 هرگز موقع آن تا من راستش. شدم خیره فنجان ته به فقط کوتاه مدتی دهم، نجات

 خانمی نزد مادرم گهگاهی اما دانستمنمی آن از چیز هیچ و بودم نگرفته چای فال

 که را چه آن گشتبرمی خانه به که بعد و بگیرد قهوه فال برایش او تا ترفمی ارمنی
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 و کنم جمع را حواسم کردم سعی. کردمی تعریف برایم تاب و آب با بود، گفته او

 خاطر به کرد،می بیان او زبان از مادرم که را هاییپیشگویی و هاحرف از برخی الاقل

 بر باز معمول طبق و کشیدم بلندی آه. بیابم ابیجو بهنام، منتظر هاینگاه برای و آورم

 .کشیدم انگشت هایمب**ل روی

 خوردی رو من چایی فنجون تو که اینه بخاطر حتما بینمنمی خاصی چیز راستش-

 .داری پیش در سفر یه کنم فکر فقط

 تکیه صندلیش پشتی به باشد شده تبدیل یاس به امیدش اینکه مثل و زد پوزخندی

 .داد

 گیمی راست اگه ایتالیا گردمبرمی دیگه هفته من دوننمی همه! کشیدی زحمت-

 .بگو رو بعدش

 .نبود بردار دست دیگر کرد،می پیله کاری به وقتی شدم، کالفه

 .انگار داری هم انتظار چشم یه ببینم، بذار خب-

 :پرسید فورا و آمد خوشش زدم که حرفی از گویی

 یه؟ک ببین کن نگاه دقیق پس خوب، چه-

 .انداختم فنجان ته به گذرایی نگاه

 .مادرته احتماال و زنه یه-

 مادرمه؟ فهمیدی حاال کجا از مادرم؟-

 …اینکه بخاطر …خب…خب_

 :گفت شدمی بلند جا از که همانطور و پرید حرفم میان به
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 !خودتی اون بگی کشیمی خجالت اینکه بخاطر-

 .دادم جواب آشفته بر

 دی؟می ربط من به رو چیز همه امشب چرا تو-

 :گفت خنده با و سایید بهم شادی از را هایشدست

 غرورت گی؟نمی رو راستش چرا نیست کسی تو و من جز به که اینجا راحت خیالت-

 راحت رو خودت خیال و داری دوستم بگو منه، پیش دلت که دونممی کنار بذار رو

 …کن

 او نزد و براند بیرون سینه قفسه از را خودش خواستمی گویی که تپیدمی چنان قلبم

 :گفتم و دادم تکان هوا در را دستم. کند پرواز

 به برگردیم بهتره گی،می چی نیست حالیت اصال انگار کردی، روی زیاده مستی تو-

 .بخوابیم زودتر و هاموناتاق

 :گفت و داد تکان بار چند را آن و گرفت سویم به را اشاشاره انگشت

 بهتره ولی خودشه جای سر کامال وحواسم نگفتم هذیون که رچنده موافقم این با-

 !کنم اسکی همراهت خواممی فردا چون کنیم استراحت بریم زودتر

 !کشیده؟ برایم اینقشه چه باز خدایا وای برآمد نهادم از آه

 برنامه یه روز هر نیومدیم که زمستونی المپیک شو خیالبی خدا رو تو نه، نه! وای -

 !داری رامونب ورزشی

 .خندید شاد کودکی مثل
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 بعدا شدم قرار و باختید من به شما باشه مبارک خاطر اگر بانو، نیست وارد اعتراض-

 و چون هیچ بی فردا عزیزم، وقتشه حاال کنی، کار چی مقابلش در باید که بگم بهت

 .اسکی ریممی چرایی

 .انداختم او به گذرایی نگاه و کردم مکث

 چی؟ نیستم لدب اسکی بگم اگر-

 !کنیمی اسکی خوب که گفته بهم ژیال قبل چون کنمنمی باور-

 .زدم پیشانیم به آرام دست کف با و دادم تکان سری

 تونهنمی وقت هیچ ژیال این مونه؟نمی دهنشون توی حرف چرا شوهر و زن این خدایا-

 بی زدن حرف این با میده باد به رو سرمون آخر! بگیره رو سیریش دو زبان اون جلوی

 !اشموقع

 به و داد تکان برایم خداحافظی نشانه به را انگشتش چهار و خندید جذاب و آرام

 :گفت و برد پایین و باال هوا در خاصی شکل

 !بینمتمی پیست توی فردا-

 که فهمیدم شد،می شنیده هتل اتاق در پشت از که صدایی و سر و آمدها و رفت از

 را صبح هفت که انداختم مچیم ساعت به نگاهی. است شده شروع دیگری صبح

 چون کردممی حمام حتما صبحانه صرف قبل روزم، هر عادت طبق. دادمی نشان

 و ایستادم هتل کوچک توالت میز جلوی. بیایم سرحال تا کردمی کمکم همیشه

 تا پوشیدم لباس فورا که بودم گرسنه آنقدر. کردم خشک را پریشانم و خیس موهای

 .کردم سالمی و دیدم را ژیال و افشین راه، در که برسانم هتل رستوران به ار  خودم

 .بخیر صبح سالم-
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 :گفت و انداخت من به دلنشینی و گرم نگاه افشین

 و پایین رفتی حاال تا حتما کنی؟گفتممی کار چی اینجا تو! گل خانم سوگند سالم-

 کنی؟می آماده کردن اسکی برای رو خودت داری

 هم با ما که دانستندمی کجا از اینها اما. افتادم بهنام دیشب هایحرف ادی ناگهان

 از که هستم نفری آخرین همیشه معمول طبق من اینکه مثل گذاشتیم؟ اسکی قرار

 دلخوری با و کشیدم هم در را هایماخم. شممی دار خبر آقا حضرت های برنامه

 :دادم جواب

 .ندارم امروز برای ایبرنامه هیچ من اسکی؟ کدوم اسکی؟-

 :گفتند هم با همزمان و انداخت ژیال به نگاهی افشین

 نداری؟ خبر هیچی از تو یعنی-

 .انداختم باال شانه و دادم جلوه خبربی کامال را خودم

 باشم؟ داشته خبر باید چی از خوبه؟ حالتون شما-

 جلو بود، ستادهای او پشت و افشین از ترطرف آن قدم چند فاصله با که ژیال بار این

 :گفت و زد کتفم به آرام مشت با و آمد

 سحر کله از امروز خان بهنام! دختر کن سیاه رو خودت آره؟برو هم ما با آره همه با-

 برای رو پیست! کنه اسکی خانم با خوادمی چیه؟ که کرده وجبی نیم تو عالف رو همه

 دارم؟ن خبر من گیمی تو اونوقت کرده اجاره کال امروز سرکار

 را سرم. است جدی و مهم بهنام برای قضیه که بود معلوم زد ژیال که هاییحرف از

 :گفتم و خاراندم
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 همراهم اسکی وسایل متاسفانه گفتم هم خودش به من ولی گفت بهم چیرهایی یه-

 .نیست

 اسکی چوب راهرو انتهای از که دیدم را بهنام که بود نشده کامل امجمله آخرین هنوز

 :گفت زنان لبخند و داد تکیه دیوار به را هاچوب. آمدمی ما سمت به دست به

 .همگی به سالم-

 :گفت او به و کرد نازک را صدایش خنده با و برگرداند او طرف به را رویش افشین

 اسکی خودت باید! خورد بهم برنامه گممی تبریک بهتون قربان. ماهت روی به سالم-

 .دیگه کنیممی اشاتم هم ما ببر رو حالش تو کنی

 :گفت داری معنی لبخند با و زد افشین شانه به دستی بهنام

 بگیره، رو تصمیم جلوی تونهنمی چیزی هیچ بدم، انجام رو کاری بخوام من وقتی-

 .راحت خیالت

 وسیله خودش با سوگند. خورد بهم برنامه جدی جدی دفعه این! رفیق متاسفم-

 .نیاورده اسکی

 :داد هادام و خندید بلند

 همه از خبر بی پایین رفتن پیش دقیقه ده رامین و ساسان بگو؛ رو بیچاره دوتا اون-

 !هستن ما منتظر جا

 هایمشانه. بودم ایستاده هاپله نزدیک سینه به دست که انداخت من به نگاهی بهنام

 به سری و کردم جمع را هایمب**ل. زدم آمیزی شیطنت لبخند و انداختم باال را

 .دادم تکان تاسف نشانه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

102 

 

 !اوردممی رو وسایلم حتما کنیم اسکی قراره بودی گفته بهم قبال اگر متاسفم واقعا-

 :گفت و داد تحویلمان لبخندی همیشگیش خونسردی همان با بهنام

 االن هم شما هایکفش و اسکی چوب ست آماده چیز همه. نبود کار این به نیازی-

 .منه اتاقه گوشه

 نشان خودم از ترمتعجب هایشانصورت که ژیال و افشین هب نگاهی تعجب، با

 .انداختم داد،می

 آوردی؟ کجا از رو وسایل اصال دونستی؟می کجا از منو هایکفش سایز تو ولی-

 :گفت و زد پوزخندی

 اگر کن امتحان رو هاکفش بریم هابچه با بیا حاال. خودمه اسرار جزء دیگه این-

 قبول؟ نتفیه؛م برنامه نبود اتاندازه

 :گفتیم همزمان و هم با و انداختیم هم به نگاهی همگی

 !قبول-

 هاکفش که کردممی آرزو دل در فقط. افتادیم راه سربازها مثل صف به هم، سر پشت

 با. شد بدل یاس به امیدم تمام آنها، پوشین با بدشانسی از اما نباشند پایم سایز

 وقتی ولی داشتم، مهارت آن در کامال و کردممی اسکی سالکی هشت هفت از اینکه

 افتادم،می دنگال ویالی آن در امروزه دو شدن حبس و تنیس کذایی مسابقه آن یاد

 .شوم بازی هم بهنام با دیگر بار و کنم حماقتی همچین خواستنمی دلم دیگر

 شیر لیوان یک خوردن به فقط که شد کور اشتهایم چنان بودم، گرسنه بسیار آنکه با

 ژیال و افشین به نگاهی. زدمی شور جور بد دلم. شدم بازی آماده و کردم اکتفا
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 با ترطرف آن کمی هم ساسان و رامین. انداختم بودند، نشسته جایگاه در که انداختم

 در فهمیدم و کردم ورانداز را پیست. بودند بازی برف مشغول زیاد، صدای و سر

 اجاره کامل روز یک برای قبل از را پیست بهنام چون. دارد قرار وضعیتش بهترین

 .نداشت حضور آنجا کس هیچ ما جز و بود کرده

 شمارش به شروع افشین. گرفت اوج اضطرابم ناخواسته ایستاد، کنارم بهنام وقتی

 در که آرامشی و خونسردی از. افتادیم را به و سرکردیم به را هایمانکاله. کرد معکوس

 را او خوب کم، مدت این در. بود پا بر غوغایی دلم در بودم، دیده بهنام سیمای

 سعی. است طوفان از قبل آرامش فقط آرامش این که دانستممی و بودم شناخته

 بهنام کردن اسکی نوع از اما کنم استفاده کردن اسکی برای هایمتوانایی همه از کردم

 .نیست تجربهبی زمینه در هم او که بود معلوم

 و گرفتم فاصله او از شدیم، دور بازی شروع مسیر از که همین و نگذشت زیادی زمان

 به دوباره و کنم طی را برگشت و رفت مسیر زودتر هرچه خواستممی. افتادم جلو

 میان هم آن بهنام با بودن تنها از که کنم اعتراف باید. برگردم هابچه نزد جایگاه

 که بود کردنم اسکی به مالکا حواسم. بودم کرده وحشت برف، هایتوده از انبوهی

 .شنیدم سر پشت از را بهنام فریاد صدای

 به. زد فریاد را نامم که بود خودش صدای. کردم گوش خوب و ایستادم لحظه یک

 در ناگهان و داد دست از را تعادلش کوتاه، لحظه یک در که دیدم و برگشتم طرفش

 و کردم اسکی او سمت هب سرعت با. آمد فرود هابرف روی محکم و خورد چرخی هوا

 را آن کمی و گذاشتم سرش زیر را دستم و زدم زانو زمین، روی بر هابرف روی کنارش

 .آوردم باال

 نشده؟ که چیزیت خوبه؟ حالت-
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 .گرفت را چپش آرنج راستش، دست با و کرد جمع درد از را هایشچشم

 .شکسته دستم انگار اما خوبم-

 .انداختم دستش به محزون نگاهی

 طمئنی؟م-

 :داد جواب کالفه

 شکسته احتماال داره؛ درد خیلی بدم تکونش تونمنمی ولی نیستم دکتر که من-

 .دیگه

 :گفت و کرد دراز من سمت به و برداشت آرنجش روی از را راستش دست

 بشم؟ بلند که کنی کمکم تونیمی-

 یک رد بکنم، کردنش بلند برای تالشی اینکه از قبل اما گرفتم محکم را دستش

 با او و افتادم هابرف روی کنارش در محکم که کشید خود سوی به مرا چنان لحظه

. داشت نگه امسینه و سر باالی را اشتنه نیم. برداشت خیز سویم به سرعت همان

 و داد تکان را سرش شیطنت با بخشی رضایت لبخند با و انداخت باال را ابروهایش

 :گفت

 !رفت؟ یادت باز! کن اطاحتی منی با وقتی بودم گفته-

 صورتش به و زدم چنگ را کنارم هایبرف. بود افتاده شماره به نفسم وحشت، از

 .پاچیدم

 ذاشتممی کاش. نیست حالیت هیچی تو ولی کنم کمک بهت خواستم فرهنگبی-

 !بشی واصل درک به بمیری اینجا
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 .داد انتک راست و چپ به را سرش و زد لبخند رویم به و کرد پاک را صورتش

 باختنت و الکی مسابقه یه بخاطر که نرفته یادم هنوز... مهربونی فرشته چه! آخی-

 .بدی پس رو تاوانش که وقتشه حاال من؛ تعطیالت تمام به زدی گند و کردی لج چطور

 :داد ادامه و انداخت باال ابرو

 رو تپیس این که احمقم من کنیمی خیال تو گذرم؛می حقم از نکنی خیال وقت یه-

 !کنیم اسکی اینکه بخاطر فقط کنم اجاره

 .کردم نگاهش موشکافانه و دقیق

 لعنتی؟ گذرهمی پوکت کله اون توی چی-

 .کشید پاینش ب**ل روی را شستش

 .نکنم بازشون نرسیدم آرزوم به تا و ببندم رو چشمام لحظه یه برای خواممی-

 سفیدی جز که سکوت ینا در. ناتوانم چقدر خدایا. شد حبس سینه در نفسم باز

 سر در فکری چه او بود؟ ساخته دستم از کاری چه شود،نمی دیده دیگری چیز برف

 روی وقتی. بود شده کرخ و سست بدنم تمام اما ترس یا بود سرما از دانمنمی داشت؟

 کردم حس صورتم، با اشافتاده شماره به هاینفس برخورد از شد، خم صورتم

 من، و بود زده زل چشمانم به. تازدمی صورتم روی به که است آتش هایشراره

 نقش شکاری باز آن تصویر باز نظرم در. کردممی نگاهش فقط مستاصل، و درمانده

 پشت به را خودش سریع و نشاند امزده یخ هایب**ل روی بر ایه*س*بو آرام. بست

 .کشید عمیقی نفس و انداخت زمین روی کنارم

. دارم دوست که بگم بهت اینجوری خواستمنمی واقعا من. سوگند خواممی معذرت-

 و کردیمی رفتار دخترها بقیه مثل و شکستیمی رو غرورت دیشب همون اگر شاید
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 غرور این ولی شدممی منصرف فکر این از داری، دوست منو هم تو که گفتیمی بهم

 دونیمی خب لیو خواممی معذرت ترسوندمت، اگه. داد دستم کار باالخره تو لعنتی

 چیزی وقتی! دیگه اماینجوری منم کنه؛می رفتار جور یه اشعالقه ابراز برای هرکسی

 !نیست جلودارم هیچی که اونوقته بخوام رو

 درون از کردم حس. زدمی نبض مثل وقفه بی که گذاشتم امشقیقه روی را دستم

 این و کردمی عشق ازابر  من به او اینکه با. بود شکسته جوری بد غرورم. شدم تهی

 چنان لحظه آن چرا دانمنمی اما کردممی آرزو دل در مدت این تمام در که بود چیزی

 از قبل و سرعت به و غلطید امگونه روی اشکی قطره اختیار بی که بود شکسته دلم

 برخاستم جا از و. زدودم را آن کوچکم انگشت ناخن گوشه با ببیند را آن بهنام اینکه

 .انداختم بود، هابرف روی هنوز که او به گینیسن نگاه

 اگر. هستی من جنتل میلیونر مولتی یه که نکردم فکر این به اصال دیدمت، که روزی-

 اما هستی اصیل خانواده ی از کردممی خیال که بود این برای فقط اومد خوشم ازت

 به که مغروری لوس پولدار بچه یه فقط تو اشتباهم در سخت فهمیدم امروزت رفتار با

 حاال تا شاید باشی؛ داشته خوادمی دلت که رفتاری هر دیگران با میدی اجازه خودت

 منو بهتره که گممی بهت راحت خیلی کردی، که کاری با االن ولی اومدمی خوشم ازت

 !کنی فراموش همیشه برای

 :داد تکان و گرفت مقابلم تهدید، نشانه به را اشاشاره انگشت

 بری؛ و کنی ول منو راحتی این به تو ذارممی من کنیمی خیال تو! بینمب کن صبر-

 و شناسینمی منو هنوز پس کردم؟ رو برات بود دلم توی هرچی که حاال اونم

. مشتمه توی خوام،می که رو چیزی بدونم که کنممی ریسک وقتی فقط که دونینمی
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 مال چون کنی ترکم تونینمی هم بمیری اگر دیگه کنم، راحت رو خیالت بذار پس

 گفتم؟ چی فهمیدی! من فقط. منی

 متوجه باز اما کردم حرکت باال سمت به و گرفتم را راهم هایش،حرف به توجه بدون

 دل در باشم تفاوت بی نتوانستم کوشیدم هرچه. شدم سرم ازپشت اش ناله صدای

 اما. کنم عبور تتفاو بی آدم، این به نسبت توانستمنمی چرا که دادم دشنام خود به

 .برگشتم طرفش به و نداشت ایفایده

 بزنی؟ خوایمی کلکی چه دیگه باز چیه؟-

 .خندید آرام و معصوم

 برای رو یکی که برگرد زودتر الاقل پس داره؟ فرقی چه کنینمی کمکم دونممی وقتی-

 بفرستی؟ کمک

 شده؟ چی مگه چی؟ برای کمک_

 هابرف روی را خودش کمی و فشرد ایینشپ ب**ل روی محکم را باالیش هایدندان

 .کرد جا به جا

 برای اینکه مثل کنهمی درد خیلی هم چپم پای. شکسته چپم دست واقعا چون-

 اون با. دادم خودم دست کار و کردم روی زیاده کم یه صحنه دادن نشون واقعی

 شیبا حاضر دونممی بعید دیگه داری، من به کردن کمک توی تو که هم ایتجربه

 .بشم بلند تا بگیری رو دستم

 را عرق درشت هایدانه دست، پشت با برداشتم سر از را آن و کردم باز را کالهم بند

 مظلومانه آنقدر نگاهش. کردم پاک خجالت، فرط از یا بود خستگی از دانمنمی از که

 ار  دستش و ایستادم رویش به رو. بروم و کنم رهایش همانجا نیامد دلم که بود شده
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 دست و ایستاد پایش روی زحمت با. برخیزد جا از بتواند تا کردم کمک و گرفتم

 .افتادیم راه به لنگان لنگ و زد تکیه من بر و کرد حلقه گردنم دور را سالمش

 به كه را او وزن توانستممی سختی به. بود مانده جايگاه به رسيدن تا زيادی راه هنوز

 خودش و كند اتكا من به كمتر كردمی سعی آنكه با. كنم تحمل بود، هايمشانه روی

 شروع قبل لحظه چند از كه تندی باد وزش. داشتممی بر قدم كندی به اما برود، راه

 مسير ادامه برای توانی كردممی حس كم كم و كردمی كم را ديدمان مسير بود، شده

 :گفت و داد تكان رويم به رو توقف نشانه به را دستش بهنام. ندارم

 .نداره ایفايده ، بديم ادامه تونيمنمی ديگه سوگند، نميشه اينطوری-

 :گفتم بدهم، دلگرمی او به اينكه برای و برداشتم ديگر گام يك حرفش، به اعتنابی

 .نمونده بيشتر ديگه كم يه باال؛ ببرمت كنممی سعی دارم. نزن غر اينقدر-

 حال و شور آن ديگر دستش ردد خاطر به شايد كه معصومش هایچشم با و ايستاد

 .كرد نگاهم ملتمسانه نميشد، ديده آن در اصال پيش لحظه چند

 ميشه تندتر باد شناسم؛می رو منطقه اين من سوگند؟ كنیمی لج خودیبی چرا-

 زودتر و بذاری جا همين منو بهتره نكن؛ لجبازی. افتيممی گير اينجا هردومون اونوقت

 .بياری كمك بری

 بايد. ميشد بدتر لحظه هر هوا و بود نمانده باقی برايم توانی ديگر. بود امبهن با حق

 مخصوص عينك كردم،می كاری وضعيت، آن از يافتنمان نجات برای زودتر هرچه

 را سالمش دست حلقه. كردم نگاهش مستاصل، و زدم باال چشمانم روی از را اسكی

 و داد هل زمين روی به آهسته لويمپه كنار از را خودش و كرد باز گردنم دور از آرام

 .نشست
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 .برگرد كمك با و برو زودتر لطفا مونممی همينجا من-

 آن از و گذاشتم آرنجش زير و كردم باز را گردنم شال. بنشيند گوشه تا كردم كمك

 با و كند محافظت شكستگیش از آتل، مانند تا آويختم گردنش به و ساختم قالبی

 پيشنهاد به. كردم اسكی جايگاه سوی به شتاب با بود، باقی بدنم در نيرو هرچه

 نزديك به را خودشان ساسان و رامين. داديم اطالع پيست مدير را موضوع افشين،

 همراهمان پيست مدير كه امدادگر يك همراه افشين و من و رساندند درمانگاه ترين

 همان كه گاهیدرمان به اورا توانستيم مشقت با و بازگشتيم بهنام نزد بود، كرده

 اما داشت كوفتگی و ديدگی ضرب پايش و بود شكسته دستش. برسانيم بود، حوالی

 آنجا، در امكانات نبود علت به كه بود عمومی پزشك يك درمانگاه، آن متخصص تنها

 گچ و شكستگی محل دقيق، تشخيص برای تا خواست ما از گرفت آتل را او دست

 مسكنی آمپول هم، درد شدن كمتر برای. كنيم لمنتق تهران به اورا فورا آن گرفتن

 .كرد تجويز

 نشسته تخت لبه بهنام. كشيدم سرك داخل به و ايستادم تزريقات اتاق در گوشه

 داده قرار بود آويزان گردن از كه اشگرفته آتل دست زير به را سالمش دست و بود

 سايرين و افشين با تهران به رفتش مقدمات ساختن آماده و كردن صحبت گرم و بود

 توان. بود پا به غوغايی دلم در هنوز اما بود شده آسوده او بابت از خيالم. بود

 اينكه از قبل و كردم استفاده فرصت آن از. ديدمنمی خود در را او با دوباره رويارويی

 در و كردم جمع را وسايلم فورا. برگشتم هتل به عجله با شود، غيبتم متوجه كسی

 بهنام احوال از مختصری شرح به فقط ژيال، سوال از پر و زده يرتح چشمان ميان

 نگاهم چرخاندم، كه را سوئيچ. كردم بهانه را پدرم بيماری هم رفتن برای و كردم اكتفا

 راننده سمت بخارگرفته شيشه به را اشپيشانی و دست كه ژيال درمانده نگاه با
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 رهايش طور همان نيامد دلم. كرد تالقی كرد،می نگاهم مغمومانه و بود و چسانده

 .گرفتم آغوش در را او و شدم پياده ماشين از. كنم

 .عزيزم نپرس چيزی خواهشا و كن دركم برم، مجبورم خدا به ژيال-

 .كرد نگاهم و گرفت دستانش در را هايمشانه و زد تلخی لبخند

 البته ميری؛ اينجوری داری كه شده چيزی يه مطمئنم! دختر شناسممی رو تو كه من-

 .است بهانه هم بابات مريضی اال و رفتن، تا كردنه فرار شبيه بيشتر نه كه رفتن

. شودمی رو برايش دلم دست بمانم، بيشتر كمی اگر دانستممی. ندادم را جوابش

 هاالستيك جيغ صدای كه دادم فشار گاز پدال روی را پايم چنان و شدم ماشين سوار

 .شد محو ماشين جلوی آينه از ژيال تصوير ديگر كه شدم ورد آنقدر زود خيلی و بلند

. بود تاريكی و سكوت در غرق جا همه. رسيدم خانه به كه بود شب هاینيمه حدودا

 را هايملباس. رفتم اتاقم به پاورچين پاورچين و آهسته نكنم، بيدار را كسی آنكه برای

 و بهنام فكر اما بودم خسته آنكه با. انداختم خوابتخت روی را خودم و كردم عوض

 .كردنمی رهايم بود، افتاده روزه چند آن در كه اتفاقاتی

 به كه بهنام تصوير بستم،می را هايمچشم تا. ميشد تكرار ذهنم در مرتب لحظات آن

 هم خواب گويی. دادمی عذاب مرا و ميشد مجسم نظرم در بود شده خم صورتم روی

 از. نداشتم ايمان عشقش و او به سابق مثل ديگر .يود بسته قهر پيمان چشمانم با

 :كردم زمزمه ب**ل زير. خوردمی چشم به درخشان و كامل ماه اتاقم پنجره

 .غمگينی من طالع از توام مه ای امشب-

. بود افتاده جانم به خوره مثل باشم، كرده اشتباه بهنام مورد در بود ممكن اينكه فكر

 اشك پرده. كشيدم سرم روی پتو و كردم جمع شكمم در جنين مثل را زانوهايم
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 دهانم جلوی را دستم. فشردمی را گلويم نرم، بغضی و بود كرده مسدود را ديدگانم

 را صورتم پهنای اشك، درشت قطرات و كرد مسدود را ديدگانم اشك، پرده و گرفتم

 را ميمتص اما. ناتوانم چقدر او، عشق جادويی نيروی مقابل در كردممی حس. پوشاند

 ديگر نكردم، پيدا اطمينان عشقش و بهنام به زمانيكه تا خواستممی و بودم گرفته

 .باشم نداشته او با مالقاتی

 كرده طغيان وجودم در سركش حسی. شدممی آرام كمتر گريستم،می بيشتر هرچه

 اام بود ايران ديگر روز چند فقط بهنام بزنم؟ لگام آن بر توانستممی چگونه من و بود

 و درشت چشمان پهنای از آنچه نفهميدم كه زمانی تا بودم كرده عهد خودم با من

 كنم خودداری او به شدن نزديك از زودگذر، هوسی يا است عشق زندمی موج براقش

 گرفتارم قلب برای پاسخی بتوانم شايد تا بينديشم عاقالنه كمی فرصت، اين در و

 خواب به كه بود شب از وقت چه نفهميدم كه شدم غرق افكار اين در آنقدر. بيابم

 .رفتم

 را هايمچشم آرام كرد،می نوازش را موهايم و بود نشسته تخت لبه كه مادرم صدای با

 .كرد هديه صورتم به را اشمهربانانه لبخند ديدنش، محض به و گشودم

 بشی؟ بيدار خواینمی نشيديم؟ خبردار ما كه اومدی كی تو من، فرشته سالم-

 نيومد دلم خوابی غرق ديدم سرت باالی اومدم بار چند... ظهره از بعد يك ساعت

 ببينم كن تعريف برام پاشو بخوابی؟ خوایمی چقدر بسه؛ ديگه ولی كنم بيدارت

 گذشت؟ خوش بهت

 مشغول باز و گذاشتم پاهايش روی و برداشتم بالش از را سرم و كشيدم ایخميازه

 به آنقدر اشمادرانه نوازش. شد رفتنم صدقه نقربا به شروع و شد موهايم نوازش

 .كنم لوس برايش را خودم كردم هوس كه آمد خوش مزاجم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

112 

 

 .بخوابم بغلت توی ديگه كم يه بذار گذره،نمی خوش جا هيچ تو بی-

 :گفت و كرد ایخنده

 ایمدرسه بچه االن تو سن هم دخترهای داره؛ خجالت... ببينم پاشو! بريز زبون كم-

 !دارن

 :گفتم آميز، اعتراض و زدم خندیلب

 داشته ایمدرسه بچه سال و سن اين توی من كه وزه وز شاه عهد مگه آخه مامان-

 پيش هميشه بايد خودمی دختر تو گفته نميده كس هيچ به منو بابام تازه باشم؟

 .بمونی خودم

 :گفت و زد كمرم پشت به آرام و خنديد هم باز

 شوهرت روزها همين بندازيمت؟ ترشی خوايممی مگه! گفته خودش واسه بابات-

 !ديممی

 همان و آمدم پايين تخت از و دادم بدنم به قوسی و كش و كردم مشت را هايمدست

 :گفتم بشويم، را صورتم و دست تا شدممی خارج در از كه طور

 !باطل خيال زهی-

 به فرزند، برای انتظاری چشم سال پانزده از بعد كه بودم مادرم و پدر فرزند تنها من

 از بعد مادرم بود فهميده وقتی پدرم و بود كرده هديه آنها به مرا خداوند پدرم قول

 هايیسال عدد به من سالمتی برای كه بود خورده سوگند است، باردار مدت همه اين

 عهده به عمر پايان تا را سرپرستبی كودك پانزده مخارج بودند، نشده دار بچه كه

 سوگلی تولد، بدو از من همين برای بود؛ گذاشته سوگند مرا نام مين،ه برای و بگيرد
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 موضوع همين شايد و ميشد مهيا برايم فورا خواستممی هرچه هميشه و بودم خانه

 .بود ساخته نازپروده هم كمی شايد و طاقت كم دختری من از شايد كه بود

 گفته آنها برای را يزچ همه خودش بهنام كه شنيدم ژيال زبان از من و گذشت روز سه

 اما كنم فكر پيشنهادش مورد در تا كند كمك من به مدت اين در خواسته او از و

 بازگشت لحظه بالخره آنكه تا. داشتيم ديداری نه و گرفت من با تماسی نه خودش

 هامدت تا دانستممی كه موقعی الاقل ديدنش برای سينه در قلبم. فرارسيد بهنام

 خاطره آن يادآوری شايد و غرورم اما كردمی قراریبی بدجور ببينم را او توانمنمی ديگر

 نشسته تختم پايين بود شب نيمه از بعد دو نزديك ساعت. ميشد ديدارمان از مانع

 صبح 4 ساعت بهنام پرواز. بودم گذاشته آن روی به سر و گرفته بغل به زانو و بودم

 سر ازگاهی هر. آمدنمی چشمانم به ابخو كه بودم قرار بی و پريشان چنان من و بود

 شب آن مثل وقت هيچ. انداختمم رويم به رو ديواری ساعت به نگاهی و كردممی بند

 زنگ صدای. كشيدم بلندی آه و كردم دراز را پاهايم. گذشتنمی زود زمان نظرم در

 د،نكن بيدار را كسی كه آن برای شد باعث آمد، در صدا به شب نيمه آن در كه تلفن

 صدای شنيدن با. بردارم بود، تخت نزديك جا همان راشكر خدا كه را گوشی فورا

 جانم و روح بر ناشدنی وصف آرامشی كرد،می رو و زير را قلبم گويی كه آهنگينش

 .نشست

 بدرقه؟ نيومدی چرا پس فرودگاه ميرم دارم من كجايی؟ معرفت، بی سالم-

 :دادم جوب كنان پچ پچ و آهسته و گذاشتم دهانم كنار را دستم

 هستی هركجا اميدوارم... بيام كه نبود هم قرار نكرد؛ دعوت من از كسی سالم،-

 .باشی سالمت
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 هستن؛ خواب مادرت و پدر و زدم زنگ موقعبی حتما آهان كنی؟می پچ پچ چرا-

 زنگ كه بود اين نيومدی تو ديدم كنم خداحافظی باهات خواستممی ولی ببخشيد

 .زدم

 .بيام من نبود قرار كه گفتم-

 .بيايی كه نخواستی خودت ولی بود كه قرار گفتی، چی شنيدم-

 :داد ادامه و كشيد آهی

 .هستم جوابت منتظر هنوز حال هر به نداره؛ عيبی باشه-

 :گفتم تفاوتبی كه كالمم سردی اين به لعنت اما بود پا به غوغايی دلم در

 هستی؟ چی منتظر جوابی؟ چه-

 :گفت و خنديد

 تا دو جلوی پس فرودگاه بريم ديگه ساعت نيم قراره و افشينم و ژيال پيش االن من-

 نه؟ يا كافيه دارم، دوستت دارم، دوســـــــــــتــــــــت كنم،می تكرار رو حرفم بلند شاهد

 بايد چی دونمنمی اين از ترواضح ديگه هستم؟ جوابی چه منتظر دونیمی ديگه االن

 .بگم

 پروا بی احساسش بيان چقدر مرد اين. كردم سقوط بلندی يك باالی از كردم حس

. نداشتم هم را قلبم و خودم با بودن راست رو جرات حتی كه من برعكس درست. بود

 :گفتم و كردم سكوت ایلحظه اما زدممی فرياد را عشقم بايد هم من شايد

 .بده فرصت بهم ديگه كم يه-

 .كشيد بلندی پوف
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 كافيه؟ برات مدت اين برگردم تونمنمی ديگه ماه هفت تا حداقل و ميرم امشب من-

 ديدنش به كه بودم كرده كنترل را خودم سختی به هم روز سه همان من ماه؟ هفت

 محروم زيبايش خمارآلود چشمان ديدن از ماه هفت كه بود انصافی بی چه و نروم

 .داشت جواب تاهكو كلمه يه فقط و شد تكرار ذهنم در بار چند هفت عدد! شوم

 .خوبه-

. نيست اين جز هم ایچاره ولی ندارم رو دوريت تحمل نيست؛ خوب من برای اما-

 هم رو فرصتش نيستم بلد زياد نوشتن نامه زنم؛می زنگ بهت اونجا از! جان سوگند

 تورو. نذار خبر بی خودت حال از منو لطفا بنويسم نامه برات كنممی سعی اما ندارم

 .باش خودت مواظب. سپارممی افشين و ژيال به هم عدب خدا به اول

 .خوش سفر باش، خوت مواظب هم تو ممنون-

 و بود كجا غريبه اين خدايا. سپردممی جانم و ذهن به را كلماتش تك تك، صبح تا

: گفتمی كه صدا آن و شدم؟ بيتاب چنين برايش كه كرد نفوذ قلبم به آنقدر كی

 «.باش خودت مواظب»

 .كردم اشبايگانی ذهنم از ایگوشه در امن جايی و ماند اطرمدرخ عجيب

 بهار از استقبال مشغول همه و بود شدن سپری حال در زمستان روزهای آخرين

 و بودم برگشته خريد از تازه. بود مانده باقی نو سال تحويل به روز دو فقط. بودند

 افتاد پستچی به شممچ كه گشتممی كليد دنبال كيفم ته در كردن باز برای داشتم

 بسته پرسيد، را نامم اينكه از بعد و من ديدن با. بفشارد را در زنگ داشت قصد كه

 به نگاهی. كردم امضا را اشدفترچه تحويلش، رسيد برای و سپرد دستم به را بزرگی

 لبانم بر بخشی رضايت لبخند پرنيان، بهنام نام ديدن با و كردم بسته دور تا دور
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 بودم خريده كه وسايلی بين را آن نشود، اشمتوجه كسی آنكه رایب و بست نقش

 مستخدم خانم ليال ورودم، محض به. بردم حياط داخل به هاآن همراه و گذاشتم

 با كه ديدم را ميشد، محسوب امدايه و بود و كرده بزرگ بچگی از مرا كه پدری خانه

 .رفتمی امصدقه نقربا و آمدمی سويم به دوان دوان شديدش درد پا وجود

 كمكت؟ بيام ندادی خبر پس چرا دختر، بشم باالت و قد قربون الهی-

 ایجعبه جز به گرفت دستم از را هاجعبه همه. كردم او به لبخند با آميزی تشكر نگاه

 .بودم كرده پنهان را بهنام بسته آن، زير كه

 .بيارمشون تونممی خودم اومدی؟ دردت پا اين با چرا شما-

 :گفت و رفت من به ایغره چشم و داد جا بغلش در را هابهجع

 بشينم من و كنی بلند رو سنگينی اين به هایجعبه تو كه اونقدر نه ولی شدم پير-

 !كنم نگاه

 مطمئن تا كردم قفل را در فورا و كردم تشكر دوباره گذاشت اتاقم در كه را خريدهايم

 برایم بهنام رفتن از بعد از كه بود چيزی اولين اين! شودنمی مزاحمم كسی شوم

 بسته كردن باز مشغول عجله با تا شد باعث امشادی با توام كنجكاوی و بود فرستاده

 از باريكی كيف و مشكی ورنی كفش جفت يك جعبه داخل. شوم بهنام ارسالی

 روی كه چيزی همان مانند دار نگين ایحلقه آن، قفل جای به كه بود جنس همان

 آن به كوتاهی ابريشمی نخ با كه معروفش مارك. كردمی خودنمايی دبو هاكفش

 بيرون جعبه از را هاآن داشتم وقتی. كرد جلب خود به را امتوجه بود شده وصل

 خط با آن روی و بود شده جاسازی آن ته كه افتاد كاغذی تكه به چشمم آوردم،می

 بگذارم سرجايش رو كفشت كردم فراموش عمدا اينكه از» بود شده نوشته خوش

 «.سيندرال مبارك عيدت! متاسفم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

117 

 

 كفشم بفهمم و شوم آن متوجه تا بود نوشته تردرشت و ترپررنگ كمی را عمدا كلمه

 نكردم باز را چمدانم بودم، گشته باز سفر از كه قبل ماه يك از. است برده يادگار به را

 سراغ به تا كرد كنجكاوم مبهنا نوشته خواندن اما. بود مانده كمد گوشه طور همان و

 همراه روی پياده برای را آن كه امكتانی هایكفش از لنگه يك فهميدم تازه و بروم آن

 آن بود توانسته چطور او كه فهميدم تازه و نيست خودش سرجای بودم، برده خود

 اندازه او اينكه وجود با البته. كند تهيه بود پايم سايز درست كه را اسكی هایكفش

 شايد كه بود دشواری كار غالبا اسكی وسايل تهيه هم باز اما داشت را هايمشكف

 از. نبود نيافتنی دست برايش چيز هيچ كه آمدبرمی بهنام مثل آدمی عهده از تنها

 تلفن پشت از كه صدايش باز و گرفت امخنده بود، داده خرج به كه شيطنتی و زيركی

 شد ایمقدمه او، شب آن هديه. پيچيد گوشم در.«  باش خودت مواظب»: گفتمی

 نامه يك همراه به اروپايی مختلف كشورهای از ماه هر كه شماریبی هدايای برای

 .كنم فراموشش نتوانم تا كردمی كاری بهانه اين به و فرستادمی

 كه خواست من از ژيال. بازگشت بود، داده كه قولی طبق بعد، ماه هفت دقيقا بهنام

 املعنتی غرور بازهم اما بودم شده ديدنش بيتاب. برويم فرودگاه به استقبالش برای

 هفته آخر برای ژيال عوض در زدم باز سر رفتن از و شد سد احساسم مقابل در

 تقدير آنكه از خبربی. كنيم مالقات را يكديگر بتوانيم تا داد ترتيب مهمانی

 كنار در بار اين و مهمانی يك در ديدارمان روز اولين مثل بازهم خواستمی

 .كنيم ديدار هم با هايمانخانواده

 پدرانمان ميان مشترك دوست قضا از كه پدرم دوستان از يكی منزل در ما شب آن

 ريخته بهم و آشفته آنقدر وضعم و سر. انداختم آيینه به نگاهی. داشتيم دعوت بود،

 با را موهايم. يدمورچ را هايمب**ل آينه درون تصوير ديدن با هم خودم حتی كه بود

 .برسم خودم به كمی تا گرفتم تصميم وقت آن داشتم نگه سرم باالی دست
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 سيب يك بود، اتاقم پذيرايي ميز روی كه بزرگی دار پايه خوری ميوه ظرف داخل از

 گوشه قدی آيینه به رو دوباره زدم،می آن به را گاز اولين درحاليكه و برداشتم سرخ

 :گفتم ودمخ تصوير به و كردم اتاق

 .بشم هميشگی سوگند همون تا الزمه وقت ساعت يك فقط-

 به و پيچيدم بيگودی چند با را بورم بلند موهای. شدم موهايم كردن مرتب مشغول

 موهای بعد ساعت يك و بگيرد حالت زودتر تا كشيدمش سشوار دائم و زدم تافت آن

 هایب**ل و زدم نگی،ر  سرخ ب**ل رژ و آراستم حوصله و دقت با را امخورده فر

 ساتن مشكی پيراهن هاآن بين از و رفتم هالباس كمد به بعد و ماليدم بهم را كوچكم

 با بلند گردنبند يك جواهراتم جعبه از و كردم سوا بود، زانوهايم زير تا كه را كوتاهی

 ايستادم آيینه جلوی دوباره و آويختم گردنم به و برداشتم درشت مشكی منشورهای

 قدی و كوچك جثه. زدم آن به آميزی شيطنت چشمك تصويرم ديدن با بار، اين ولی

 و بلوندم موهای. سفيد كامال پوستی و كشيده و استخوانی صورتی با داشتم بلند

 نداشته شرقی دختر يك با شباهتی هيچ ميشد باعث رنگم آبی و درشت چشمان

 لبانم بر بخشی رضايت خندلب آيینه، درون جذابم تصوير ديدن از روز آن اما. باشم

 شخصی اتومبيل بر سوار و حياط در كه مادرم و پدر به را خودم عجله با و نشست

 و سفيد عمارت كنار اتومبيل رسيديم، كه مقصد به. رساندم بودند، من منتظر پدرم

 قرمز سارافون كه خانهصاحب دختر پروين شدن پياده محض به و شد متوقف نورانی

 شدم خوشحال آنقدر. آمد استقبالم برای اتومبيل نزديكی تا بود دهپوشي ایسرمه و

 ورود، از قبل چرا دانمنمی. شدم خانه وارد او دوشادوش و فشردم آغوش در را او كه

 من به پشت. بود شده پر آشنايش عطر از وجودم تمام انگار.  كردم حس را حضورش

 برايم عجيب صدايش آهنگين لحن كه است ايستاده مردی حاضرين به رو و

 !آشناست
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 به ایضربه اششانه با بود، شده غريبه آن به من آلود بهت نگاه متوجه كه پروين

 .كشيد بيرون رويايم از مرا كه زد امشانه

 !كنی سوا رو هابهترين نيومده هنوز نشد قرار خانم سوگند-

 :پرسيدم هوابی و خنديدم

 چيه؟ منظورت-

 .شد سرخ اشتهبرجس هایگونه و تپل صورت

 .كردیمی نگاه بهنام به داشتی چطوری ديدم نزن، راه اون به رو خودت الكی-

 صدای آهنگ ضرب اين و مردانه و درشت اندام اين. بودم نكرده اشتباه پس بهنام؟

 تند به شروع قلبم نامش شنيدن از. ايستاده من به پشت كه است بهنام دلنشين،

 انگشت دو با را لپش. بداند چيزی آشنايی اين از وينپر  خواستمنمی اما. كرد تپيدن

 .كشيدم

 شيطون؟ كيه ديگه بهنام-

 .داد گردنش و سر به تابي

 .بودی زده زل بهش االن كه همونی-

 پيدا ایبهانه بايد و بود من هاینگاه به حواسش كامال او. نداشت فايده انكار

 .كردممی

 بهنامه؟ اسمش كردممی نگاهش كه ييآقا اين پس ميگی؛ چی فهميدم حاال آهان،-

 !ديدمش جايی يه اومد نظرم به آخه

 .زد پوزخند و داد باال را ابروهايش
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 نظرت به ديدی پشت از كه رو كسی جوری چه تو بگی، آخه نيستی بلد هم دروغ-

 رو تيپ خوش پسر يه وقتی هميشه دخترها ما نداره تعجبی البته ديدی؟ جايی مياد

 !ديديمش جايی يه قبل كه مياد موننظر  به بينيممی

 در و كرد نزديك گوشم به را سرش زديم خنده زير بلند هردو اما بودم كشيده خجالت

 :گفت كنان نجوا كرد،می اشاره ميانسال مردی به ترطرف آن كمی سرش با حاليكه

 از پوشيده، ایسرمه شلوار و كت و نشسته پدرت كنار كه همونی بينی؟می رو پدرش-

 تاجر ميگن بكنن؛ كار چی هاشونپول با دونننمی ديگه كه ميليونرهايیه مولتی ونا

 ميگه بابام هاست؛حرف جور اين از و سازی شهرك مشغول انگار جديدا ولی الماسه

 كنی؟می باور تو. هاستقصه توی هایكاخ مثل كه دارن هايیخونه

 :گفتم و زدم محوی خندلب بست نقش نظرم در دريا اتاق و بهنام ويالی تصوير

 وجود ممكن غير ديگه ظاهرا شده غريب و عجيب چيز همه دنيا اين توی بگم؟ چی-

 .نداره

 من روی به را رويش تا كنم صدا را نامش دارم، بدن در توان هرچه با خواستمی دلم

 انگار. بود بهنام پيش حواسم تمام و شنيدمنمی را پروين هایحرف ديگر. برگرداند

 امهميشه از قرارتر بی ديدارش شوق. بودند او جستجوی در بدنم هایسلول تك تك

 .بود كرده

 شده مات. کردم نگاهش فقط چشم در چشم. برگشت باالخره. آمد سر به انتظارم

 زدنی پلک اندازه به حتی خواستمی من مثل هم او شاید. زدنمی هم پلک حتی بود،

 وز شبیه زد،می حرف گوشم در هم سر پشت که پروین صدای. نیوفتد فاصله میانمان

 با هانگاه فقط هایمان،ب**ل جای به و بودم او تماشای محو فقط و فقط. بود شده وز
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 این. ریخت جانم به آتش که زد لبخندی و برداشت جلو به قدم یک. زدمی حرف هم

 :گفت گوشم زیر که شنیدم را پروین صدای بار

 برعکس کنم، آشنا بهنام با رو تو بریم بیا ما؛ سمت میاد داره انگار! سوگند وای-

 .میاد خوشت ازش مطمئنم خونگرمیه و خوب پسر برادرش، و خواهر

 تنها سکوت اما است قلبم آشنای یگانه گویی،می تو که کسی بگویم خواستممی

 به ما و آمدمی ما سمت به او شد؟نمی تمام مسافت این چرا پس. بود او به پاسخم

 در که را دستم. گذشتمی فرسنگ هزاران مثل برایم قدم چند این ولی وا سوی

 دستش گرمی. اند گذاشته هایمدست میان در را دنیا تمام کردم حس گرفت، دستش

 لباس شیک و آراسته همیشه مثل. قلبم در آتشی کردن روشن برای شدمی شعله

 هایخط که براق میابریش کروات آن با رنگش خاکستری شلوار و کت. بود پوشیده

 نگاه کنار در بود شده وصل پیراهنش به اینقره ایگیره با و داشت مورب مشکی

 پروین با وقتی. بود گذاشته نمایش به را اشچهره از ترجذاب تصویری اش،مغرورانه

 هم در چهره شد باعث که ریخت جانم به تشویشی چنان ناخواسته کرد، روبوسی

 بدون و بود کرده خوش جا هایشب**ل روی زیبا لبخند همان هنوز بهنام. بکشم

 :گفت پروین به خطاب شود، پیدا اشچهره در تغییری ترینکوچک اینکه

 !بدی؟ من به خوردن آب لیوان یه و کنی لطف شهمی جان پروین-

 انگار که رفت آشپزخانه سوی به بهنام خواسته اجابت پی در درنگبی چنان پروین

 یک حضور از کار، این با خواستمی بهنام واقع در اما! بود واستیدرخ چنین منتظر

 در سر و کرد ترنزدیک من به را خودش بالفاصله. شود خالص میانمان در مزاحم

 :گفت و برد فرو گوشم
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 دارن دعوت اینجا امشب که داره هم خوشگلی این به دوستای بود نگفته پروین-

 .کردممی قبول رو دعوتش اینها از زودتر خیلی من وگرنه

 به. نشست جانم به خواند،می برایم کودکی در امدایه که الالیی صدای مثل صدایش

 :زدم لبخند رویش

 !تصادفی حسن عجب کرده، دعوت امشب رو اسکی قهرمان بود نگفته منم به-

 .دوخت نگاهم به را جذابش نگاه و داد باال ابرو

 نکن خیال بگیری؛ دستت رو اختیارش تونیینم اینکه مثل! درازه زبونت هنوز که تو-

 چرا فرودگاه؟ نیومدی چرا بگی بهم باید دارممی بر سرت از دست من هاحرف این با

 کنی؟ ترمدیوونه این از خوایمی کنی؟می قایم من از رو خودت

 از کمی. شدمی نزدیک ما به آب لیوان محتوی سینی همراه که دیدم را پروین دور، از

 حضور با. کردم پروین بازگشت متوجه را او چشم و سر اشاره با و گرفتم فاصله بهنام

 و شد جدا ما از زود خیلی و کرد تشکر و نوشید را آب لیوان درنگ بی بهنام پروین،

 تا زد حرف اشخانواده و بهنام از آنقدر. شد کردن صحبت مشغول دوباره پروین

! کرد اعتراف بهنام به نسبت عشقش هب و بگیرد را دهانش جلوی نتوانست بالخره

 زیر در قلبم کردم حس که گفتمی سخن بهنام به عشقش از التهاب با چنین پروین

 کنار در اشخرمایی موهای. شدم دقیق صورتش اعضای به. شد فشرده نگاهش

 و درشت هایب**ل و قلمی بینی و داشت خاصی هارمونی رنگش ایقهوه چشمان

 ته در را گس طعمی و بود شده تلخ دهانم. دادمی جلوه باترزی را او اش،برجسته

 محتوی از و برداشتم بود، نزدیکم پذیرایی میز روی که را لیوانی. کردممی حس گلویم

 و نبود بردار دست پروین. رفت پایین گلویم از زحمت به که نوشیدم آب ای جرعه آن
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 طاقت خواست، بهنام به راجع را نظرم وقتی عاقبت. زدمی حرف بهنام از فقط و فقط

 : گفتم و ربودم کف از

 خودت قول به چون نبندی دل ها آدم جور این به زیاد بهتره من نظر به جان پروین-

 !سیره هاحرف این از دلش و چشم پس گشته رو دنیا همه

 .ورچید ب**ل دلخوری با پروین

 ایرونی دخترهای التاص و نجابت با دختری تونهنمی بگرده، هم رو دنیا همه اگه-

 !کنه پیدا

 معنی لبخندی با و داد نشانم بود نشته پدرش کنار که را بهنام ابرو، و چشم اشاره با

 :گفت داری،

 راحتی این به کنممی فکر که من نخورده، تکون بابام کنار از اومده وقتی از بینی؟می-

 زنگ بهش وقتی نیدونمی سوگند وای بکنه؛ دل تونهنمی هاش آدم و خونه این از

 .نیست میل بی من به اونم کنممی حس شد؛ خوشحال چقدر کردم دعوتش و زدم

. ساییدممی بهم را هایمدندان محکم طور آن که حسادت از یا بود خشم از دانمنمی

 :گفتم و دادم گردنم و سر به تابی

 !حالت به خوش پس صورت، این در-

 ما میان برخوردی هیچ شب هاینیمه تا اما باشد پرتنشی شب کردممی گمان آنکه با

 برای بنشیم او کنار تا خواست من از که پدرم پیشنهاد از. نپذیرفت صورت نفر سه

 و کردم استقبال شوم، خالص آوردمی درد به را قلبم که پروین هایحرف شر از آنکه

 با تا شمردم غنیمت را فرصت بود بهنام پدر نشین هم را شب تمام اتفاقا چون

 .شوم آشنا بیشتر او خانواده
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 او به مرا پدرم وقتی چون رسیدمی مودبی و خوب دختر ظاهر به بهناز بزرگش خواهر

 من به و شد بلند جا از احترام به که بود بهنام خانواده عضو تنها کردمی معرفی

 پوستی اش،خانواده بقیه برخالف ولی بود قامت بلند بهنام مانند هم او. داد دست

 .داشت روشن چشمانی و برنزه

 پسر بود گفته پروین آنکه با. شدم آشنا او با که بود کسی دومین بهزاد، برادرش

 احساسبی و خشک پدرش نگاه مانند نگاهش اما است مشربی خوش و مهربان

 شدت با هم بهدخت کوچکش خواهر مورد در را بد حس همین متاسفانه. بود

 با جز که هاستآدم دسته آن از آمد نظرم به کرد، نگاهم وقتی چون داشتم بیشتری

 ظاهر لحاظ از آنکه با و باشد داشته معاشرت کسی با دارد دوست خودش طبقه

 کلی، طور به. دارند متفاوت خلقیاتی آمد نظرم به اما داشت بهنام به فراوانی شباهت

 همه میان تاررف تفاوت این و دیگران با متفاوت و خاص روحیاتی با بود زیبایی دختر

 تکان پدرم کنار صندلی از مجلس آخر تا گرچه هم بهنام پدر. بود مشهود هاآن

 بود معلوم بود، میانشان که صمیمیتی از و کردندمی گفتگو باهم که طور آن و نخورد

 هرگز زمان آن تا من چرا که بود عحیب برایم اما شناسندمی را یکدیگر هاستمدت

 در هرگز بلند، قامت و درشت اندام و گندمی جو موهای آن با را میانسال مرد این

 و ها مژه وجود با که داشت ایجذبه پر و نافذ نگاه. بودم ندیده پدرم دوستان میان

 مهربان نگاه با که کردمی بیشتر را نگاهش صالبت رنگش، مشکی و پرپشت ابروهای

 .نبود مقایسه قابل اصال پدرم انعطاف پر صورت و

 من برای شدت به که بود دولت اخیر هایسیاست و اقتصاد مورد در فقط اهآن حرف

 نگاهی چشمی زیر. بود شده کننده خسته نداشتم، عالقه هابحث اینگونه به اصال که

 در کردم حس اشچهره حالت از و انداختم بود، نشسته پدرش کنار که بهنام به

 اما است شده خسته یتوضع این از هم او شاید و است ور غوطه خودش دنیای
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 مانده خانه در که است مادرش نگران شاید گردم گمان که بود افکارش در غرق چنان

 علت همین به و است بیمار همسرش که بود گفته هایشحرف میان در پدرش چون

 .بیاید مهمانی این به نتوانسته

 بهنام کنار کمی فاصله با و پیوست ما جمع به هم پروین وقتی بعد اندکی اما

 از تنها او و بوده اشتباه حدسم فهمیدم شد، شوخی و خنده مشغول او با و نشست

 و لرزیدمی قلبم درون چیزی. بود کرده سکوت جمع به اعتناییبی یا حوصلگیبی روی

 کوتاه خنده صدای که نکشید طولی. گرفتمی من از را هاآن به کردن نگاه جرات

 خوشش اصال رفتار این از بود معلوم که بهنام درپ. شد انداز طنین سالن در پروین

 :گفت و انداخت بهنام به تندی نگاه و کشید هم در را هایشاخم نیامده،

 هستند رسمی و جدی هایصحبت مشغول جمع یه وقتی نیست درست جان پسر-

 ما هایحرف از یا نیستی راحت اینجا اگه بخندید بلند بلند و کنید پچ پچ باهم شما

 قهقهه تونیدمی خواستید قدر هرچه اونوقت دیگه جای یه برید بهتره شدید، خسته

 .بزنید

 به و آورد باال را دستش سکوت نشانه به بهنام که کند عذرخواهی خواستمی پروین

 جا از هم پروین هم او سر پشت. کرد ترک را آنجا و کرد عذرخواهی خودش او جای

 کمی و رفت بهنام دنبال به خواست عذر هم او روح بی و محو لبخندی با و شد بلند

 و گفتگو مشغول و نشست او کنار دوباره پذیرایی سالن ته در درست ترطرف آن

 .شدند خنده

 و بود پیدا کوتاهش دامن زیر از که پروین عریان و انداخته هم روی پاهای روی نگاهم

 خود با. برد دیگری دنیای به مرا و ماند مات کرد،می خودنمایی بهنام کنار

 دارد؟ او عشق گرو در دل بهنام واقعا و زده حدس درست پروین مبادا اندیشیدممی
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 را فضا آن در کشیدن نفس توان دیگر کردم حس که کرد امآزرده آنقدر افکار این

 .رفتم حیاط به خوری هوا بهانه به و کنم ترک را جمع آن هم من شدم مجبور و ندارم

 سعی. کشیدمی قرارم بی روح بر پنجه و بود شده پر پروین هایخنده صدای از گوشم

 و نشستم بود، ویال گوشه مجنون بید درخت زیر که نیمکتی روی باشم آرام کردم

. کردم زمزمه را او نام گاه آن. بستم را هایمچشم و مردم بلند آسمان به رو را سرم

 موج اشجادویی شمانچ پهنای از آنچه و کنممی اشتباه او مورد در نکند خدایا

 اختیار، بی و کردم حس قلبم در را عمیق سوزشی نیست؟ هوس جز به چیزی زند،می

 چششم گوشه از بودم، کرده خودداری فروریختنش از لحظه آن تا که اشکی قطره

 گردنم دور به و خورد سر امشانه روی سر پشت از دستی ناگهان اما. شد سرازیر

 .ریخت فرو هم در را خلوتم و شد حلقه

 کنارم دلربایش، لبخند آن با که دیدم را او ناباوری کمال در و کردم باز را هایمچشم

 .کرد نگاهم فاتحانه و نشست نیمکت روی

 خانم؟ سوگند شدی خسته حضار سخنرانی از اینجا؟ اومدی تنهایی چی برای-

 :گفتم کشیدم،می کنار را خودم حالیکه در و زدم گره بهم را ابروهایم

 تر؟طرف اون بری خورده یه کنی لطف شهمی حاال. بخورم هوا کم یه بیرون اومدم-

 !داده دست بهت صمیمیت احساس زیادی

 .نخورد تکان جایش از اما خندید بلند

 ام؟دیوونه مگه ترطرف اون برم چی برای دارم خوبی این به جای وقتی-

 به مرا و انداخت گردنم دور را دستش دوباره و کرد نزدیک من به بیشتر را خودش

 موزون آهنگ ضرب شنیدن از. چسباند ستبرش سینه به را سرم و کشید خود سوی
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 تا خواستمی دلم که داشتم خوشایندی حس چنان و درآمد پرواز به روحم قلبش،

 که بود شده دار جریحه قدری به غرورم پروین، با رفتارش از اما بمانم آغوشش در ابد

 :گفتم ناراحتی با و کنم جدا آغوش آن از را خودم کردم سعی

 کنه؟می فکر چی ببینتمون کسی اگر بردار گردنم دور از رو دستت-

 .کرد نگاهم عمیق احساس، از سرشار و معصومانه

 بید درخت زیر تونسته که داره شانسی عجب پسره حال به خوش میگه! هیچی-

 شدت از خمارش چشمای که رو حسودی و خوشگل دختر همچین یه مجنون

 !کنه بغل رو شده خیس حسادت

 .شدم دلخور خودم دست از بود، شده هایماشک متوجه اینکه از

 .کنی مسخره رو خودت بهتره-

 :گفت و انداخت سراپایم به تمنایی پر و بار حسرت نگاه

 رسیدی؟ خودت به انقدر چرا پس کنی دلبری خواستینمی واقعا اگه تو-

 .آمد وشج به خونم خونسردیش از

 .بیام نداشت امکان دونستممی اگه اینجایی؟ تو که داشتم خبر من مگه آخه-

 زد آن به ایه*س*بو و شد امکرده فر موهای حلقه با کردن بازی مشغول انگشتش با

 :گفت و

 جان؟ پروین خاطر به یا اومدینمی من خاطر به بگو رو راستش حاال واقعا؟-

 .آمد بند نفسم

 داره؟ وینپر  به ربطی چه-
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 :گفت خاصی، خالت با و داد باال ابرو و گرفت گاز را پایینش ب**ل

 بالیی چه خمارت چشمای اون با تو که دونهنمی ولی بگیره تورو جای خوادمی چون-

 دونهمی خدا فقط بگیره؛ جاتو تونهنمی کس هیچ دیگه که آوردی مغرور من روز به

 کرد؟ چه من دل با تو دوری ماه چند این توی

 :داد ادامه و کشید آهی

 با امشب همین خواستممی راستش خبره، چه من قلب توی فهمینمی هم تو حتی-

 .کنیم صبر کم یه که اینه صالح فعال اما کنم صحبت پدرت

 جا از که طور همین و کرد نوازش را امگونه دست، پشت با. کرد نگاهم گیرا و عمیق

 :گفت شد،می بلند

 .شیمنمی دور هم از دیگه میدم قول هتب! کنممی تموش-

 طرف به و کردم نگاهش فقط بودم، شنیده آنچه از گیج ایلحظه. ایستادم مقابلش

 مشغول و نشستم بود، دیوار کنار که مانندی گهواره صندلی روی و کردم حرکت تراس

 درست که ایوان فلزی هاینرده به و آمد جلو خاصی حال با بهنام. شدم خوردن تاب

 ضرب زمین روی هایشکفش کف با و پاهایش دادن تکان با و زد تکیه بود، رویم به رو

 .بود گرفته

 آره؟ نداری؟ دوستم واقعا نکنه کردی؟ ترش چرا-

 پوششی در را جمالت کردمی سعی بیانش در همیشه که اشمقدمه بی خواستگاری

 ایپرده چون امسینه قفس در را نفس بزند، حرف مستقیم غیر و کند پنهان خاص

 و کیش رقیب حرکت یک با که داشتم را بازی شطرنج حس. بود کرده اسیر زخمی

 نور از گلبرگی در را آن و بزنم فریاد را عشقش که داشتم دوست. است شده مات
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 هم به ابرو. است کور عشق برابر در چشمش غرور این همیشه اما تقدیمش و بپیچم

 :گفتم و زدم گره

 .گرفتی اشتباه پروین با رو من کنم فکر کن؛ نگاه خوب گی؟یم چی فهممنمی-

 .داد تکان سر همراهش و کرد ایخنده عصبی و برد موهایش الی دست

 آوردی؟ کجا از دیگه رو این کیه؟ پروین غدی؟ چقدر تو آخه دختر-

 .داری دوستش چقدر که گفت بهم خودش! بهنام نکن بازی فیلم-

 .کردم بود، سرم پشت که آنها خانه به اشاره سر، با

 بکنی؟ دل خونه این از تونینمی شنیدم-

 .سرداد بلندی خنده و مالید را هایشچشم انگشت، دو با

 ایالعاده فوق موجودات عجب هازن شما کنم؟نمی دل ازش من گفت بهت خودش-

 !تحسینه قابل ایزمینه هر در نفستون به اعتماد هستید؛

 .مکرد نازک برایش چشمی گوشه

 تو یعنی کرده؟ فکری همچین که کردی کار چی ببین نمیگه؛ دروغ وقت هیچ پروین-

 نداری؟ دوستش

 .انداخت باال را هایششانه

 کنی؟می فکر چی تو-

 .دادم تحویلش کجی لبخند

 .نیست بعید تو از-
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 تابیدمی هردویمان صورت به ماه نور پرتو. کرد نگاهم خیره و نشست کنارم و آمد جلو

 این از امان خدایا. کردم نگاهش حسرت با. بود کرده مهتابی را گونش گندم هرهچ و

. شدمی قفل دهانم در زبان که لرزاندمی را دلم چنان نگاه یک با فقط که هاچشم

 شد پاره و کرد گیر گردنبدم به انگشترش متاسفانه اما برد موهایم سوی به را دستش

 بالفاصله. غلطیدند زمین روی به یکی یکی رنگش سیاه منشورهای لحظه، یک در و

. شدیم زمین بر شده پخش هایدانه کردن جمع مشغول و زدیم زانو زمین روی هردو

 نگاه و کشیدیم دست برداشتنش از همزمان اما بردیم منشور یک سمت دست هردو

 .داد تکان تاسف نشانه به سری. دوختیم هم به

 .بشه اینجوری خواستمنمی متاسفم_

 :دادم جواب و ورچیدم ب**ل دلخوری با

 دوست خیلی رو گردنبند این من پرنیان؟ آقای خورهمی من درد چه به تو تاسف-

 .خورهنمی دردی هیچ به دیگه حاال ولی داشتم

 .کردم رها زمین روی دلخوری با را بودم کرده جمع مشتم در که هاییمهره

 .آوردی در رو رششو دیگه بودم؛ داده سفارش لباسم مخصوص رو اون-

 :پرسید خاصی هیجان با و زد ایکودکانه لبخند بهنام

 پوشی؟نمی رو لباس این دیگه گردنبند این شدن پاره بخاطر یعنی پس-

 .ساییدم هم بر دندان عصبانیت با

 .پوشمنمی رو لباس این دیگه من آقا حضرت بله شدی؟ خوشحال-

 .مالید بهم شادی با را هایشدست
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 .شکرت اخدای آخیش-

 .کردم نگاهش چپ چپ

 چیه؟ برای خوشحالی این االن بگی میشه-

 .انداخت سراپایم به را جذابش نگاه

 رو هانگاه همه امشب اما نبود حواست خودت میاد؛ بهت خیلی لباس این آخه-

 ممکنه که مخصوصا پوشیشنمی جایی دیگه خوشحالم بودی؛ کرده خودت متوجه

 .نباشم اونجا منم

 مرا و بود پروا بی هایشحرف بیان در همیشه. انداختم زیر به سر هزد خجالت

 او شیفته مرا که بود بودنش بینی پیش غیرقابل همین واقع در. کردمی غافلگیر

 .کردمی

 هاینگاه میان در و کردم رفتن آهنگ و دادم هل سمتش به زمین روی به را هامهره

 :گفتم ملتهبش

 .ندارم الزمشون دیگه-

*** 

 

 حرفی وقتی بهنام دانستممی که هرچند. شدیممی نزدیک هفته پایانی روزهای به

 را انتظارش قبل روز از ترصبرانه بی روز هر اما کندمی عمل قولش به حتما زندمی

 بود، مانخانه هاینزدیکی همان که پارکی به گرفتم تصمیم و بودم کالفه. کشیدممی

 صدای که بودم ور غوطه افکارم در. کنم تازه سینف بهاری هوای آن در و بزنم سری
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 بهم را مشتم. کوبید هم در را رویاهایم سرم، پشت از اتومبیل یک ممتد هایبوق

 کنم نثارش فریادی اعتراض نشانه به تا برگشتم سمتش به عصبانیت با و فشردم

 را هشیش. زندمی لبخند من به که دیدم رنگش آلبالویی فیات رل پشت را ژیال ولی

 :گفت و کشید پایین

 ولی کنممی صدات دارم که است دقیقه چند االن کجاست؟ حواست معلومه هیچ-

 .انگار نه که انگار

 .بردم داخل به شیشه از را سرم

 !کنیمی صدام نشدم متوجه اصال خوام؛می معذرت_

 برایم را ماشین دیگر سمت در که طور همان و کرد اشاره کنارش صندلی به دست با

 :گفت کرد،می باز

 .دارم کار باهات خیلی که شو سوار بیا حاال-

 .دارم کارت شو سوار گممی زدنه؟ قدم موقع چه االن آخه بابا؛ کن ول-

 .شدم سوار ناچار به. نبود بردار دست ژیال

 من؟ دنبال اومدی شده چی حاال-

 :گفت کنان خنده و آورد در شکلک برایم

 پرنیان جناب سرگرم همش اومده بهنام که وقته چند این بود؛ شده تنگ برات دلم-

 خانوما؟ خانم گیرینمی قدیمیت رفیق از سراغی دیگه هستی

 .زدم بازویش به مشت با
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 همیشه شناسی؛می رو خان بهنام این من از بهتر که تو ژیال؛ نکن لوس رو خودت-

 !ندارم خبر ازش شهمی ایهفته یه منم. بینیهپیش قابل غیر

 :گفت و انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه ژیال

 که دونستیمی اگر دیگه آره... خبریبی جا همه از تو که کردم باور! خودت جون آره-

 !است آماده چیز همه البد! کردینمی تلف وقت هاخیابون توی اینجوری االن

 .داشت بسیار هایحرف آن پس در زدمی کنایه ژیال وقتی همیشه.شدم گیج

 !ندارم کاری من کاری؟ چه ژیال؟ گیمی چی ببینم بزن حرف ستدر -

 .انداخت من به پرمعنایی نگاه و کرد گرد را هایشچشم بار این

 سرم به دست تونینمی که نکن بازی فیلم دونیممی رو موضوع خودمون ما عزیزم-

 !کنی

 :پرسیدم کالفه

 چی ببینم بزن درست حرف کلمه یه خب آوردی باال رو جونم موضوع؟ کدوم بابا ای-

 شده؟

 همان با و داد پایین به و کرد شل را هایشب**ل. برد فرو تردید به را ژیال حرفم انگار

 :گفت تردید

 بزنم؟ حرف باهات گفت بهم چرا پس ندیدیش؟ راستکی دونی؟نمی واقعا تو یعنی-

 زودتر تا بکشم رو زبونت زیر گفت بهم خواستگاریت؛ بیان خانواده با قراره امشب

 !چیه جوابت بفهمیم
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 از کردم حس لحظه یک و ریختند درآن داغ سرب گویی که ریخت فرو چنان قلبم

 :گفتم بریده بریده. کردم سقوط خال به بلند کوهی فراز

 گفت؟ بهت خودش-

 .گفت خودش افشین جون به-

 گمان اما کشیدممی را انتظارش و نبودم خبربی قصدش از آنکه با. بودم مانده مات

 از سودجویی جز هاییحرف چنین بیان با که باشد پسران دسته آن از او مردممی

 قصد ناباوری کمال در حاال ولی. ندارند آنها با رابطه از دیگری هدف ساده دختران

 اششده تا انگشت با ژیال که ایضربه با. کند عملی را اشخواستگاری وعده تا داشت

 .کردم او معطوف را نگاهم و مآمد خود به زد سرم به آهسته

 فکر اونم البد گفتم رو چیز همه و زدم زنگ مامانت به صبح من نباش، نگران-

 داری خبر هم تو کردهمی

 هفته طول در انقدر او اما بودم شده مادر خریدهای و بیا برو متوجه صبح از

 این کردمنمی گمان و نکرد جلب را نظرم هرگز که داشت واجور و جور هایمهمانی

 مجسم را افشین و ژیال ذهنم در. باشد اشخانواده و بهنام از پذیرایی برای تدارکات

 شکم و افشین بلند قد آن با ظاهر لحاظ از که بودند شوهری و زن آنکه با کردم

 در آن تمام کردیمی حس که صورتش نقشی ریز و ژیال قامت کوتاهی و اشگنده

. بودند خوشبخت هم کنار در اما نداشتند هم با تناسبی هیچ شودمی جمع مشتی

 از که کردمی رفتار طوری همیشه و بود پذیرفته را ژیال ناباروری مشکل افشین حتی

 .بود ستودنی او مقابل در احترامش و نرسد ژیال به گزندی ترینکوچک بابت این
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 تجسم. شمبا خوشبخت ژیال چون هم بتوانم بهنام کنار در نیز من کردم آرزو دل در

 را دستش ژیال. نشاند لبانم بر لبخند ناخواسته او، با زندگی و بهنام کنار حضور

 :گفت و داد تکان چشمانم جلوی

 بگو؛ بهم داشتی الزم کمک اگر گفتم گم؟می چی هست حواست دختر؟ کجایی-

 شنیدی؟

 :گفتم و بوسیدم را اشگونه و داد تکان سری

 .ممنون-

 :گفت و کرد ایخنده ژیال

 دیدی؟ کجا اول بار رو بهنام میاد یادت-

 .گرفت امخنده اشمسخره سوال از

 توی دیگه معلومه خب دیدمش؛ کی ندونم که نگرفتم فراموشی انقدر دیگه حاال-

 .التحصیلیفارغ مهمونی

 .کشید انگشت دو با را امگونه

 دنبال گاهدانش جلوی بودند اومده افشین با که دیدیش وقتی اول دفعه خانم نخیر_

 اومدن بیرون برای و بودی کرده پارک ماشینش پشت درست رو ماشینت هم تو و من

 تکون دست و زدی بوق یه بده؛ حرکت رو ماشینش تا کنی صبر شدی مجبور پارک از

 .رفتی و دادی

 :گفتم و زدم لبم به متحیرانه انگشت چهار با

 !دیدمش دیگه جای یه کردممی فکر همش که بود همین بخاطر پس میگی؟ راست-
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 .داره دوست بهنام دونستیممی موقع همون از افشین و من خانم بله-

 :داد ادامه و زد آمیزی شیطنت چشمک

 .بشی آشنا بهنام با اینجوری بتونی تو خواستیممی ما بود بهانه مهمونی اون اصال-

 به و کند رمانف روی از را هایشدست او که کنم نثارش ایضربه تا کردم بلند را دستم

 :گفت بود، کرده جمع ماشین در سمت را خودش حالیکه در و برد باال تسلیم نشانه

 بالخره حاال نشدیم؛ مطمئن تصمیمت از تا نگیم چیزی بودیم داده قول خدا به-

 چیه؟ جواب نگفتی

 :گفتم و انداخت پایین را سرم

 برسونی؟ خونه تا منو شهمی-

 :گفت و داد قری و زد بشکنی و خندید بلند ژیال

 !مبارکه یعنی پس-

 در که عمیق است عشقی زند،می موج وجودم اعماق در آنچه بودم کرده یقین دیگر

 .دارم دوست را او وجود تمام با که داستم باور من و دوانده ریشه پودم و تار

 او و رسید راه از باالخره گذشت،می قرن یک برایم اشلحظه هر که شبی شب، آن

 رو که اتاقم پنجره پشت. نهاد ما خانه به قدم وقار با و متین رویاهایم، شاهزاده مانند

 به نگاهی آن گوشه از و زدم عقب دست با را پرده کمی و ایستادم بود، حیاط به

 آنقدر شد، حیاط وارد داشت دست در که بزرگی گل سبد با وقتی. انداختم بیرون

 همراهش اشخانواده اعضای از کس یچه نشدم متوجه اصال که بودم تماشایش غرق

 !نیست
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 داشتنم دوست مالک را آن و شوم ظاهری هایزیبایی جذب که نبودم آدمی اصوال

 از یکباره به مرا شدمی خیره هایمچشم به که وقتی او نگاه برق چرا دانمنمی اما بدانم

 چرا و چون بی شدمی باعث که لرزاندمی چنان را دلم و کردمی خودبی خود

 از را نگاهم که نداشتم را آن توان دیگر کردممی نگاهش وقتی. شوم تسلیمش

 مرا که بود خفته ناشکستنی طلسمی و جادو او نگاه در گویی گیرم باز نگاهش

 .کردمی خود بی خود از اینچنین

 پوشیده رنگی کهربایی آراسته شلوار و کت دیدم، را او پنجره پشت از وقتی شب آن

 رنگش شب پریشان موهای. کردمی توجه جلب شدت به براقش طالیی اتکرو و بود

 پیشانی روی موهایش از ایدسته وجود این با بود داده آرایش خاصی طرز به را

 ترنزدیک هرچه. برسد نظر به ترجذاب بسیار تا شدمی باعث بود ریخته بلندش

 رفته بازش پیش به که درمپ از ترعقب قدم چند. ببینم را او توانستممی بهتر شدمی

 ترقامت بلند بسیار او به نسبت چون اما کردمی حرکت او سر پشت درست و بود

 مسیر از دورتر خیلی که زمان همان از حتی راحتی به داشت، تردرشت اندامی و بود

 را او توانستممی بود، صورتش نزدیک که بزرگ گل سبد آن وجود با و بودند من دید

 از که من متوجه اصال و کردمی نگاه را جلو فقط آنکه با. دهم یصتشخ خوبی به

 که کرد حس را نگاهم سنگینی شاید اما نبود کردممی نگاهش دزدکی پنجره پشت

 پرده اول که کردم هول چنان دوخت نگاهم به را نگاهش و گرفت باال را سرش هوا بی

 از خورشید مثل پرده الی از دوباره زود خیلی اما. شدم پنهان پشتش و کشیدم را

 شود متوجه پدرم اینکه بدون دادم تکان دست آرام برایش و کردم نگاهش ابر پشت

 وارد پدرم تعارف با و برگرفت من از نگاه سریع و زد چشمکی سریع حرکت یک در

 .شدند خانه
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 طرف یک به را موهایم همه. کردم ورانداز را خودم و ایستادم آینه جلوی دیگر بار یک

 بلوز با را لبم رژ. گذاشتم باز را ایدسته دیگر طرف در و بودم کرده جمع شل خیلی و

 همه. داشتم تن در داری پیلی مشکی کوتاه دامن و بودم کرده ست رنگم سرخابی

 آشپزخانه سمت. زدمی چنگ وجودم بر خاصی نگرانی و اضطراب اما بود مهیا چیز

 منتظر و رفتم بود، گرفته قرار آن پشت درست و داشت زیادی فاصله پذیرایی از که

 اشخانواده حضور عدم. کند دعوت من از چای بردن برای پدرم رسوم طبق تا شدم

 در را امکرده یخ دستان. شد تشویشم متوجه خانم لیال که کرد درگیر را فکرم چنان

 :گفت و گرفت دستش

 سرده؟ انقدر دستات چرا نازم؛ دختر دلم؛ عزیز-

 .کردم شنگاه زدهغم

 دیدمش پنجره پشت از. اومده تنها بهنام چرا دونمنمی لیال؛ مامان میزنه شور دلم-

 .نگرفت تحویلش زیاد تنهاست دید وقتی هم بابا انگار ولی اومدمی بابا با داشت که

 :داد را جوابم اشکرمانی گرم لهجه آن با و بوسید را پیشانیم و کرد نوازش را امگونه

 جونش اما هست گیر سخت و مقرراتی کم یه شناسیمی من از بهتر ور  آقات که تو-

 .نباش هیچی نگران خوشگلم دختر. درمیاد تو برای

 به لبخند با بود، ریخته خوشرنگ و دم تازه چای فنجان چهار آن در که را چای سینی

 :گفت و داد دستم

 تونهنمی کس هیچ باشه قسمت اگه کن؛ پذیرایی مهمونت از ببر رو هااین عزیزم بیا-

 کنید صبر باید اومده تنها که داشته دلیلی یه اون حتما کنه؛ جدا هم از شمارو

 .کنیم قضاوتش نشده هیچی هنوز اینجوری اینکه نه بده توضیح خودش
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 از نفس به اعتماد زود خیلی و بود آتش روی آب مثل برایم هایشحرف همیشه

 .آوردم دست به را امرفته دست

 به رو که او مقابل را چای سینی. بود فرما حکم مطلق سکوت شدم، که سالن وارد

 پنهان دیدشان از بهنام صورت که ایستادم طوری گرفتم بود نشسته مادرم و پدر روی

 حرکت اینکه از قبل و شد خیره صورتم به داشتبرمی را چای که طور همان. شد

 و داد باال امزیبایی و ظاهر تایید نشانه به را ابرویش از لنگه یک و پایین ب**ل کنم،

 .زد برایم چشمکی

 مهمانی از قبل تا. شدم دست هم بقیه با سکوت آن در نیز من و نشستم پدرم کنار

 پدرم چون بودم ندیده را هاآن از یک هیچ هرگز دیدم، را بهنام خانواده که پروین

 چرا باشیم داشته خانوادگی آمد و رفت دارد کاری رابطه که کسانی با نداشت دوست

 رفتار پسنددمی که طور آن کار محیط در تواندنمی دیگر صورت این در بود معتقد که

 داشتند، پدرانمان که آشنایی وجود با من که بود خاطر همین به هم شاید و کند

 خواستگاری مراسم در آنها حضور عدم حال هر به اما شناختمنمی را بهنام خانواده

 هایمناخن گوشه کردممی فکر وقتی همیشه. باشد داشته خوبی یمعنا توانستنمی

 نگاهی بود من به حواسش کامال که او به و آوردم باال را سرم. کندممی عصبی را

 کندن از که فهماند من به دستم به چشم اشاره با و کرد مختصری اخم. انداختم

. کردم اطاعت ریعس. بردارم دست بود، آمده آن از خون هم کمی که ناخنم گوشه

 نوشید،می چایش از جرعه یک که طور همان و گذاشت دهان در قندی حبه پدرم

 :شکست را سکوت بالخره

 نیاوردند؟ تشریف بزرگ پرنیان جناب چطور-
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 و مالید هم روی زدمی موج ازچشمانش که خاصی نگرانی با را هایشب**ل بهنام

 :داد جواب

 هم شما چون و گذشته دیگه سنتی هایاستگاریخو طور این دوره کردممی فکر من-

 فقط اول جلسات برای گرفتم تصمیم هستید روزی به بسیار و الفکر منور خانواده

 پذیرا ما منت دیده به بفرمایید هرچی شما البته باشم؛ داشته حضور شخصا خودم

 .هستیم

 فنجان نثار را خشمش. فهمیدممی را آن معنای خوب من که زد تلخی لبخند پدرم

 .کرد بهنام معطوف را دارش زهر نگاه و کوبید نعلبکی روی را آن عصبانیت با و کرد

. نگی دروغ خوایمی که چیزی آوردن دست به برای وقت هیچ کن سعی! جان پسر-

 .باشه پنهان قشنگ الفاظ پس در اگر حتی دروغه دروغ،

 :گفت و نداختا ما سه هر به گذرا نگاهی همیشگیش، خونسردی همان با بهنام

 داریم عالقه بهم دخترتون و من نداره؛ وجود دروغ برای دلیلی! نگفتم دروغی من-

 شرایطتون. تمام میدم انجام کردنش خوشبخت برای میاد بر دستم از که هرکاری منم

 این؟ از باالتر صداقتی چه! قبول نشنیده هم

 :زد فریاد بلند صدای با و برخواست جا از که شد افروخته بر چنان پدرم بار این

 رو این و گرفت تماس باهام پیش دقیقه چند همین. مخالفه ازدواج این با پدرت_

 .گفت بهم

 :داد ادامه و آورد باال سکوت نشانه به را دستش پدرم که بدهد جوابی خواست بهنام

 تا و کنممی رفتار سنتی کامال خانواده توی من گفتی که چیزی عکس بر اتفاقا -

 یه حتی نداره امکان نیایی سوگند خواستگاری برای اتخوانواده تمام همراه هزمانیک
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 مهمون حرمت به فقط نگفتم چیزی اگر هم االن تا بشنوم رو هاتحرف از کلمه

 .بس و بود بزرگ پرنیان جناب احترام و بودنت

 ییپذیرا در از وقتی نماند بهنام جواب منتظر حتی و بود زده رک و پرده بی را حرفش

 شده میخکوب صندلی روی هازده مات مثل که مادرم و من سمت به شد،می خارج

 خروجی در به سر با و انداخت هردویمان به تندی نگاه و برگرداند را سرش بودیم،

 و شد بلند جا از که مادرم. بود ما رویایی ضیافت پایان معنای به او کار این. کرد اشاره

 و ریختند جوش آب سرم بر بلندی یک فراز از مکرد حس شدند، خارج او سر پشت

 .سوخت بدنم تمام

 عنوان به را کسانی تنها و بود شوکت و ثروت عاشق همیشه پدرم شدنمی باورم

 با چرا پس اما! باشند داشته را حسن دو این از یکی حداقل که پذیرفتمی خواستگار

 حقش کرد؟ رفتار انهرحم بی و سرد چنین داشت باهم را او شرط دو هر که بهنام

 نگاهش. کند رفتار چنین مادرش و پدر نداشتن همراه جرم به تنها من بهنام با نبود

 نعلبکی به ریتمیک و آهسته را فنجان پایینی گوشه عصبی و بود پایین سرش. کردم

 موهایش الی البه دستی. شد بلند جا از و زد تلخی لبخند کرد، نگاهم وقتی. زدمی

 ببلعم، را خاری از پر بوته اینکه مثل زحمت با. داد تکان را سرش ربا چند و کشید

 را اممعده ته تا کام از خار این کردم حس که طوری دادم قورت بغض با را دهانم آب

 :پرسیدم و شدم نزدیکش. رفت پایین و خراشید

 چرا؟ آخه اند؟ مخالف واقعا میگه؟ راست پدرم نیومد؟ باهات کسی امشب چرا پس-

 همان و انداخت پایین را سرش و زد غم از پر لبخندی و کرد شلوارش جیب در دست

 :داد جواب داد،می تکان عصبی را پایش یک که طور

 .عزیزم بدم جواب تونمنمی باهم که رو هاسوال این همه_
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 و گرفت اشاشاره و شست انگشت دو بین را امچانه و شد ترنزدیک من به کمی

 :گفت محزونی صدای اب و کرد نگاهم عمیق

 دنیا همه اصال باشن مخالف بذار نیست؛ مهم برام تو جز چیز هیچ و کس هیچ-

. نیارم دست به خواممی که رو چیزی ندارم عادت بودم گفته که بهت باشن مخالف

 من از رو تو تونهنمی کسی بریزم بهم رو زمان و زمین شده نمیام؛ کوتاه نکن شک پس

 .بگیره

 نگاه را بهنام که همانطور زد،می صدا هال داخل از خشم با پدرم که منام شنیدن از

 تایید نشانه به بهنام. رفتم پذیرایی خروجی در سمت به عقب عقب کردم،می

 :گفت آهسته و داد فشار را آنها و گذاشت هم روی ثانیه چند برای را هایشپلک

 بهم دیدی و شنیدی که هرچی و افتاد که اتفاقی هر. سوگند نکن شک عشقم به-

 مال فقط تو بگیره من از رو تو کسی ذارمنمی قسم شرفم به ذاری؟نمی تنهام بده قول

 .منی

 که طور همان و کردم نگاهش اشک از پر هایچشم با. بود شده آلود بغض صدایش

 بهنام هایحرف شنیدن و بود افتاده که اتفاقی از هنوز باآنکه شدم،می خارج در از

 :گفتم قاطعیت با اما بودم حیرت غرق

 .میدم قول-

 اشخانواده که داشتم اطمینان دیگر. گذاشت تنها سوال دنیا یک با مرا و رفت بهنام

 نه زیرا. بود شده نشدنی حل معمایی برایم دلیلش و هستند مخالف ازدواج این با

 سکوت هب مرا بپرسم، باره این در چیزی بهنام از خواستم که هربار بلکه شب آن فقط

 اینکه جالب و بدانم چیزی مورد این در نکنم سعی تا کردمی خواهش و خواندمی فرا
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 عدم فقط و کردنمی عنوان بهنام خواسته برابر در هایشسرسختی دلیل هم پدرم

 .دادمی قرار هایشمخالفت بهانه را او خانواده حضور

 بار هر و آمد پدرم زا من خواستگاری برای دیگر بار پنج ،شب آن از پس بهنام

 امخانواده از ازدواجمان برای تا کردمی سعی قبل دفعه از ترمصمم و ترسرسخت

 من تا شدمی باعث همین و شنیدمی منفی جواب آنها طرف از بار هر اما بگیرد اجازه

 کنترل را آمدهایم و رفت شخصا پدرم که طوری به گردم محدودتر خانه در مرتب

 من به وجه هیچ به تا بود خواسته مادرم از و بود کرده قطع را اتاقم تلفن خط. کردمی

 و عصبی شدت به داشتم، که شرایطی بخاطر. ندهد تنهایی به را خانه از خروج اجازه

 عاقبت. نداشتم بود آمده پیش که وضعی تحمل جز ایچاره اما بود شده پرخاشگر

 جدل و بحث پدرم و او میان بود، آمده خواستگاری برای بهنام که دفعاتی از یکی در

 برای که است باری آخرین برای که گفت و کرد تهدید را پدرم که آنجا تا گرفت باال

 مسؤلیتش بیفتد که اتفاقی هر کند مخالفت بخواهد هم باز اگر و آمده خواستگاری

 .بود خواهد او عهده به

 خوبی به و بود شده آشنا کامال بهنام روحیات با هم کوتاه مدت این در حتی که پدرم

 سر در اینقشه شک بی و دارد نیتی آن پس در حتما بزند حرفی اگر که دانستمی

 را او باید و ببرم او از نامی ندارم حق دیگر گفت و کشید نشان و خط برایم پروراند،می

 نظری من از والدینم از یک هیچ دیدم می اینکه از شدمی فشرده قلبم. کنم فراموش

 .دهم در تن خواهندمی که آنچه به تا کنندمی مجبور مرا و پرسندنمی مورد ینا در

 شدمی باعث پدرم خودخواهی و اجبار این. ریختم اشک اتاقم در هاساعت شب، آن

 سابق مثل جایی دیگری قلبم در کنم حس پرستیدم،می را او همیشه آنکه وجود با
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 مرا سرنوشت قایق تا بود نخواهد قادر زهرگ کس هیچ آنکه از خبر بی! نیست او برای

 .سازد منحرف خود مسیر از شده، غرق او عشق عظیم سیالب مسیر در که

 و نیامد ما خانه به دیگر بهنام مدت این در و گذشتمی موضوع آن از ماه یک حدود

 جانم به تشویشی چنان او از خبری بی و ندیدنش. بودم زندانی خانه در همچنان من

 دوباره را او بتوانم که کردممی سپری فردایی امید به تنها را روزهایم که تانداخمی

 سکوت و بسپارم انتظارش به را انتظار که داشتم ایمان قرارش و قول به آنقدر و ببینم

 .سازم پیشه

 اجازه مادرم از تمنا و خواهش با گهگاهی فقط و نداشتم هم را ژیال دیدن اجازه دیگر

 اشاره و ایماء با کردمی سعی. کنم صحبت او با تلفنی کالم چند یدزدک تا گرفتممی

 فقط و بود خبر بی اوضاع از تقریبا هم او اما بپرسم ژیال از بهنام مورد در چیزهایی

 توانست که بود ژیال طریق از باز هم بازگشتش هنگام و رفته سفر به بفهمم توانستم

 .ببیند مرا خواهدمی که بگذارد پیغام برایم

 پیاپی هایبوق صدای که بودم غرق افکارم در چنان اما بود هایمدست در تلفن گوشی

 اشدوباره دیدار و بهنام بازگشت خبر شنیدن از دانستمنمی. شنیدمنمی اصال را آن

 خارج. بود گرفته دربر را وجودم دور تا دور پیچکی مثل نگرانی نه؟ یا باشم خوشحال

 وادار مرا دیدارش شوق اما. بود محال تقریبا داشتم که شرایطی با خانه از شدن

 .بیندیشم ایچاره تا میکرد

 به و نشستم اتاقم توالت میز صندلی روی افسردگی با و گذاشتم تلفن روی را گوشی

 داشت که شنیدم اتاق بیرون از که را مادرم صدای. شدم خیره آینه در خودم تصویر

 قلبم در را امید از ایبارقه. برود بیرون ساعتی چند تا کردمی خانم لیال به مرا سفارش

 .کرد روشن
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 من مثل هایشآزادی و رفت و آمد پدرم هایسفارش خاطر به روزها این که مادرم

 من برای این و داشت را خانه از خروج قصد و نیاورد طاقت باالخره بود، شده محدود

 فورا گذشت، رفتنش از که ایقهدقی چند. بروم بهنام مالقات به تا بود فرصت بهترین

 و برداشتم میز کشو از را امآفتابی عینک و پوشیدم را سفیدم کتان دامن و کت

 راه کنان لی لی و پوشیدممی را رنگم قرمز هایصندل که طور همان دست به سوییچ

 مختصری اخم من دیدن با خانم لیال. رفتم پایین یکی تا دو هاپله تند تند رفتم،می

 :گفت و ایستاد در جلوی و کرد

 سالمتی؟ به کجا خانم؛. بخیر اوغور-

 :گفتم و زدم کنار در چوب چهار از را دستش

 ! لیال مامان دارم عجله خیلی که کنار برو-

 .ایستاد جلویم طور همان کمر به دست و کرد بیشتر را اخمش

 .نبری فتشری جایی شما برنگشته تا گفته خانم ولی داری عجله دونممی خودم_

 :گفتم عاجزانه و زدم اش گونه به ایه*س*بو

 برم خواممی خدا به داغونه اعصابم نذاشتم بیرون خونه از پا ماهه یه لیال مامان-

 .نباش نگران بفهمه مامان ذارمنمی گردممی بر زود ژیال پیش

 .ردک نوازش را موهایم و کرد باز را هایشاخم کمی. سوخت مظلومیتم برای دلش انگار

 آخه حساسه؛ اتروحیه چقدر دونممی کردم بزرگت خودم. مادر بمیرم برات الهی-

 .شدی ضعیف خیلی کنن؟می رفتار اینجور تو با چرا

 :پرسید و گرفت باال را سرم بعد و فشرد اشسینه به را سرم
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 داری؟ دوستش خیلی-

 .کشیدممی خجالت. دادم سرتکان

 .اوهوم-

 .کرد نوازش را موهایم و شردف آغوشش در را سرم هم باز

 خوردی؛ غصه و کشیدی عذاب مدت این توی چقدر که بینممی دارم! دونممی-

 !من معصوم طفل غمه از پر چشمات

 .دادم نشان را یک عدد نشانه انگشت با و کردم نگاهش تمنا پر و مغموم

 و میرم زود باش داشته رو هوام میدم قول کشهنمی طول بیشتر ساعت یه-

 .گردممیبر 

 :گفت و رفت کنار در جلوی از و داد تکان سری

 هممون برای دونیمی رو اخالقش که خودت برگرد زود جانت آقا جان رو تو سوگند-

 .ولله به میشه شر

 اتومبیل سمت به عقب عقب که طور همان و فرستادم ایه*س*بو برایش دست با

 :گفتم رفتم،می

 .برم قربونت میام ماحت پس دادم قول دارم؛ دوستت خیلی-

 مطمئن. تپیدمی شدت به قلبم و داشتم اضطراب خیلی رسیدم، ژیال خانه به وقتی

 که بوده مهمی مسأله حتما و دارد خبر خانه در من سخت شرایط از بهنام بودم

 .ببیند مرا تا است خواسته
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 و داختمان خانه سمت به نگاهی. کشید آغوش در مرا فورا و گشود رویم به را در ژیال

 :پرسیدم نگرانی و اضطراب همان با

 اومده؟-

 :گفت داد،می تکان سر که طور همان

 .نمیگه هم هیچی نشسته؛ خواب اتاق کنار اتاق توی. منتظرته وقته خیلی اوهوم؛-

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 اتاق؟ کنج نشسته کرده بغ اینجوری که آوردید مرده ننه این سر بالیی چه خانوادگی-

 گربه پنجه مثل را انگشتانم. گرفت امخنده حرفش از اما نداشتم شوخی وصلهح

 .انداختم بینیم به چینی و گرفتم صورتش جلوی و کردم جمع

 .ریزیممی رو خونش امشب! بکشیمش خوایممی-

 .خندید آرام و نرم

 خوادمی چی پسره این ببین خونه توی برو بدو نکن؛ لوس رو خودت خبه... خبه-

 .هستیم خانم سرکار منتظر ساعته یه االن بگه؛ بهت

 جمالت آنکه جای به همیشه مثل درست دیدمش، دوباره دوری ماه یک از بعد وقتی

. کردیم نگاه را یکدیگر سکوت در دقیقه چند فقط شود، بدل و رد بینمان عاشقانه

 در را اهنگ زبان الفبای دو هر که چرا نیست کالم به نیازی هرگز معشوق و عاشق میان

 چقدر خواستنی و عمیق نگاه آن که داندمی خدا و بودیم آموخته عاشقی مکتب

 .داشت برایم حرف
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 روی را دستش. کرد دراز را راستش پای. زد تکیه دیوار به و نشست اتاق گوشه بهنام

 و داشت غم نگاهش. کردم نگاهش عمیق و زدم زانو جلویش. انداخت چپش زانوی

 .آمدمی نظر به خسته

 نمیدن اجازه بهم دونستیمی که تو اینجا؛ بیام تونستم مکافاتی چه با دونینمی-

 ببینی؟ منو خوایمی گفتی دفعه یه که شد چی پس بیام بیرون

 برد فرو موهای الی البه را دیگرش دست و گرفت دستش در را دستم دستش یک با

 :گفت زده غم صدایی با و

 سوگند؟ کردن زندانیت-

 .فشردم هم روی را هایمچشم و زدم لبخند

 !دارم مرور و عبور منع گفت شهمی نه؛ که زندانی-

 .کرد نوازش انگشت با را امگونه و زد لبخند

 .عزیزم بودم نگرانت خیلی خوبه؛ انقدر هنوز اتروحیه که خداروشکر-

 را نگرانی و لرزاندمی را قلبم که بود نگاهش عمق در چیزی گویی. کردم نگاهش باز

 .ریختمی جانم به قطره قطره

 داشتی؟ کارم چی بگی خواینمی-

 .کشید عمیقی آه

 .زدممی حرف باهات و دیدمتمی حتما باید سوگند؛ شده تموم طاقتم دیگه-

 بهنام؟ افتاده اتفاقی-

 .بگیریم تصمیم زندگیمون برای وقتشه دیگه کنم؛ حجت اتمام باهات خواممی امروز-
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 دندان با را پایینش ب**ل گوشه شده خشک پوست. مکید را پاینش و باال ب**ل

 :پرسید یکباره به نگرانی حالت همان با و کند

 داری؟ دوستم چقدر سوگند-

 بار. کردمی سنگینی و خشکیده دهانم در زبانم. ندادم جوابی و انداختم پایین را سرم

 و انداخت امچانه زیر را انگشتش چهار. کرد تکرار بیشتر جدیت با را حرفش دیگر

 بعضی گفتن چقدر اوقات گاهی خدایا. کردم سکوت دیگر ایلحظه. آورد باال را سرم

 .چرخاندم دهان در زبان سختی به. است سخت هاحرف از

 .زیاد خیلی-

 :پرسید بالفاصله و کشید عمیقی نفس و بست را هایشچشم

 کس با تونیمی وت کنی؟ فراموشم تونیمی کنی؟می کار چی بدی دست از منو اگر_

 کنی؟ فراموش همیشه برای منو و کنی زندگی ایدیگه

 .کشید تیر قلبم

 پدرم هایمخالفت بخاطر نکنه شدنیه؟ فراموش عشق مگه بهنام؟ میگی چی-

 شدی؟ پشیمون

 .گذاشت هایمب**ل روی را دستش

 پس بپرسم که الزمه. توست از گذشتن از ترراحت مرگ من برای نگو؛... سوگند نگو-

 .لطفا بده جواب

 کدامیک دانستمنمی و اطمینان هم و دیدممی اضطراب هم آشوبگرش هایچشم در

 .شد جمع چشمانم در اشک حلقه. کنم باور باید را
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 .منه مرگ روز روز، اون کنی ترکم اگه. تونمنمی... بهنام تونمنمی-

 ریتم ایصد. چسباند اشسینه به را سرم و کشید جلوتر زمین روی را خودش

 :کرد زمزمه آهسته گوشم در. نواختمی را گوشم اشخسته هاینفس

 .باشی محکم خیلی باید بعد به این از! عزیزم باش آروم-

 :داد ادامه و نشست کنارم

 .بزنم بهت رو آخر حرف خواممی سوگند-

 .دوختم هایشب**ل به را نگاهم نگران و افسرده

 حرفی؟ چه-

 بودم؟ کجا ماه یک این توی من دونیمی-

 .هستی مسافرت که گفت بهم ژیال-

 .گرفت خود به جدیت رنگ اشعاشقانه نگاه

 انجام باید که داشتم کار تا چند هم تهران. بخرم نقلی خونه یه تا شیراز بودم رفته-

 .بخرم دیگه ماشین یه و بفروشم رو ماشینم و کارخونه اینکه مثال دادممی

 .بود مانده باز تعجب از دهانم

 بودی؟ کرده وارد جدید هایدستگاه تازه که تو ولی فروختی؟ رو کارخونه_

 .زد تلخی لبخند

 .نباش نگران بود سوری معامله یه فقط اون ولی بود الزم-

 .کردم نگاهش حیرت با
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 ده؟می معنی چه زنیمی که هاییحرف این نمیارم در سر-

 من به معناداری نگاه و گرفت دست دو با را هایمشانه و نشست رویم به رو دوباره

 :گفت و انداخت

 این در وقت هیچ بهتره اما خبریبی ازش تو که دونممی رو چیزی من سوگند ببین-

 من مثل شنیدنش با هم تو خوامنمی اصال چون ندونی چیزی و نپرسی چیزی مورد

 از اینکه اونم مونده باقی راه یه فقط داری دوست منو واقعا اگر اما …اما بشی داغون

 .باشیم دور همه از مدتی یه برای باید. کنیم ازدواج باهم و بریم تهران

 :گفتم و بردم باال را صدایم دستپاچگی با. شود تمام حرفش نگذاشتم

 !؟ کنیم فرار باهم باید یعنی فهمی؟می اصال بگی؟ خوایمی چی تو-

 .داد فشار بینیش روی را انگشتش

 .کنی خراب رو چیز همه و بفهمن همه خوایمی هیس؛-

 گی؟می چی فهمیمی هیچ-

 .گذاشت پیشانیش روی را دستش کف

 به رسیده؟ ذهنم به که بوده راهی اولین این کنیمی خیال سوگند؛ نیست ایچاره-

 با کننمی مجبورت زودی به ندی انجام گممی که رو کاری اگه همینه راه آخرین خدا

 تا نخواه توضیح ازم ولی کن باور رو حرفم. کن اناطمین بهم کنی؛ ازدواج ایدیگه کس

 .نشم داغون این از بیشتر

. بود نشسته براقش و درشت چشمان پهنه بر عمیق اندوهی و داشت بغض صدایش

 را هایشدست. ریختند قلبم بر داغ سرب گویی دیدم چشمانم در که را اشک پرده
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 و کرد تر زبان با را کشخش هایب**ل. کردم نگاهش غمگینانه و گرفتم دستم در

 :گفت

 منم برای ولی سخته خیلی تو مثل دختری برای خواممی ازت که رو کاری دونممی-

 آورده دست به زحمت با که چیزهایی همه به عشقم بخاطر منم نبود؛ آسونی کار

 .باشم داشته کنارم رو تو تا گذشتم پدرم ثروت از حتی زدم پا پشت بودم

 هرجای دارن تو و من پدرهای که قدرتی و نفوذ با دونیمی بهتر که خودت بهنام ولی-

 شه؟می چی دونیمی اونوقت. کننمی پیدامون بریم که دنیا

 :داد را جوابم محکم و قاطعانه

 از یکی به فروختن رو کارخونه. کردم رو چیز همه فکر من. افتهنمی هرگز اتفاق این-

 هیچ که خریدم دیگه ماشین یه. گرفتم چک ازش اون ارزش به عوض در ولی دوستام

 تو با نتونستم چون که کردم وانمود طوری خونه توی ولی نیست خبردار ازش کس

 .کنم زندگی امریکا برم تا فروشممی رو چیزم همه دارم کنم، ازدواج

 :گرفت مقابلم و آورد بیرون آن از بلیطی و کرد بود زمین روی که کتش جیب در دست

 اما میرم. میرم ایران از فردا من که کنن خیال همه خواممی شبه؛ فردا برای بلیط این-

 .گردممی بر دیگه ماهه یک

 هایمچشم به اطمینان با بعد و کرد سکوت بزند خواستمی که حرفی برای لحظه یک

 :گفت و کرد نگاه

 دوست و عشق این پای هنوز موقع اون تا اگر کن فکر خوب مدت این توی سوگند-

 جلوی ظهر از بعد هفت ساعت آینده ماه شنبه موندی گفتی امروز که یداشتن

 .منتظرتم خودتون دانشگاه روی به رو فروشیگل
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 .پرسیدم لکنت با

 !چی؟ نیومدم اگه... اگه-

 .انداخت زیر به سر و کشید آهی

 وقت هیچ دیگه توام. میرم مملکت این از همیشه برای واقعا من صورت، اون در-

 ازت و دونممی من که رو چیزی اون جهنمه؛ برام تو بی شهر این. یرنگ منو سراغ

 دلم روی ابد تا بشی جدا ازم تو بشه باعث اگر نپرسی چیزی موردش در که خواستم

 .بگیره ازم هم رو کردن زندگی طاقت دیگه شاید که ذارهمی دردی

 و شد ارجخ در از عجله با نگاهی حتی و حرف هیچبی و برداشت زمین از را کتش

 از بیش من حسرت و سوال از پر کنجکاو هاینگاه زیر خواستنمی هم شاید. رفت

 .شود شکنجه این

. شدم خارج اتاق از و کردم وجور جمع را افکارم و خودم تا کشید طول ایدقیقه پنج

 دو هر به دردمندانه نگاهی افتاد، افشین و ژیال تشویش پر هایصورت به که چشمم

 .شنیدم سر پشت از را افشین صدای که رفتم خروجی در سمت هب و انداختم

 خواممی اما. کن فکر خوب تصمیمی هر از قبل کنممی خواهش ازت. جان سوگند-

 روی تونیمی برادرت و خواهر مثل هم هستیم دوستت هم ژیال و من همیشه بدونی

 .کنی حساب ما کمک

 و خواهر مثل همیشه. داشتمن شک افشین و ژیال مهربانی و صداقت در گاه هیچ

 برعمق چنان افشین روز آن حرف ولی بودند کنارم نداشتم هرگز که برادری

 و برگرداندم سویشان به را سرم. شد آرام قلبم اشثمره از که که نشست هایمکسیبی
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 تکان افشین هایحرف تایید نشانه به را سرم که طور همان و زدم مهری پر لبخند

 :گفتم دادم،می

 .کنممی افتخار هردوتون وجود به طوره، همین حتما-

 خانم لیال به که قولی به تا رساندم خانه به وقت سر را خودم بود که طور هر روز، آن

 بلند کلوش دامن. کردم عوض را هایملباس و رفتم اتاقم به سریع. کنم وفا بودم؛ داده

 از کتابی و کشیدم دراز تخت روی و پوشیدم را رنگم لیمویی کوتاه جذب تیشرت و

 صدای با که را مادرم صدای. کردم آن خواندن مشغول را خودم و برداشتم کتابخانه

 بود، راه بین در ماشینش چرخ شدن پنچر داستان دادن توضیح مشغول کالفه و بلند

 .رسید خانه به من از دیرتر که کردم شکر را خدا دل در و شنیدم

 باال به و گذاشتم امسینه قفسه روی بود، باز مقابلم هک که ایصفحه همان از را کتاب

 بهنام هایحرف. شدم خیره بود، شده هماهنگ هایمنفس آهنگ با که رفتش پایین و

 مدت تمام در کنم؟ چه دانستمنمی. گرفتمی را قرارم و آرام و شدمی مرور ذهنم در

 تا که ایغریبه. بودیم هنرفت بیرون تنها ساعت یک برای حتی گاه هیچ ما آشناییمان،

 بیشتر راه دو. بود قلبم آشنای تنها حاال نداشتم، او از نشانی هیچ پیش سال یک

 و چیز همه از و کردممی اعتماد قلبم صالبت پر سلطان این به باید یا نبود، روی پیش

 همراهش و دادممی او دست به افسار و پوشیدممی چشم آبرویم حتی و کس همه

 دنبال به کورمال کورمال و کند غلبه عقلم بر عشقم گذاشتمنمی اینکه یا و رفتممی

 و کشیدممی چیز همه بر بطالن خط و داشتمنمی بر قدم او عشق سوی کور

 فرصت مغزت به حتی هاییلحظه چنین در شودمی مگر اما. کردممی فراموشش

 درد شدت به سرم. کردم حس دهانم در را ترشی مایع هجوم! بیندیشد؟ کمی تا دهی

 و روز زن مجالت در خورده فریب دختران هایداستان یاد به ناخواسته. کردمی
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 اگر. باشد فریبکار مردان قماش آن از من بهنام نداشت امکان! نه... نه. افتادم جوانان

 این در بود اهمیت با برایش آنقدر که را اشکارخانه چرا کرد،می دنبال را هدفی چنین

 اصرار انقدر چرا داشت؟ وجود من فریب برای دلیلی چه اصال فروخت؟ کوتاه مدت

 کنم؟ آشکار را هایمانخانواده مخالفت راز تا نخواهم او از هرگز کردمی

 هنوز که شده باز نیمه در الی از مادرم بالفاصله و خورد اتاق در به ضربه دو

 :گفت و زد لبخندی. آورد داخل را سرش بود، دستتش در اشدستگیره

 که پایین بیا الاقل کردی؟ حبس اتاق این توی شب تا صبح از خودتو چرا! دلم عزیز-

 .بخوریم شام

 چقدر. کردم نگاه مادرم زیبای صورت به حسرت با. شدم زمان گذشت متوجه تازه

 برای انتظاری چشم سال پانزده از بعد که مادری برای دلم! سوخت برایش دلم

 به مشتاقش نگاه که سوخت چنان است، سرمست چنین من بودن از فرزند داشتن

 لبه و شد داخل برگرداندم، که را صورتم. برگرفتم او از نگاه و نیاوردم تاب را چشمانم

 .بوسید را امگونه و شد خم. نشست تختم

 دلخوره؟ انقدر چرا من؛ خوشگل دختر-

 .کنه زندانی خونه توی منو نداشت حق بابا دونی؟نمی شما یعنی-

 که را مویی تکه اش،خورده الک و شده مانیکور هایناخن با و کشید سرم بر ستید

 .زد کنار آهسته بود، پیشانیم روی

 کنه؟ اذیتت داره جرات کی مایی کرده عزیز تو خودته؛ برای کنهمی هرکاری بابا-

 هم بدبخت دختر این گفتید کدومتون پرسیدین؟ رو من نظر کدومتون کرده؟ عزیز-

 گذره؟می دلش توی چی ببینیم بپرسیم ازش سوال یه اقلال آدمه
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 .زد مهربانی با توأم لبخندی

 سوگند؟ شدی عاشق-

 توان هنوز. نشستم و کشیدم باال کمی را خودم. کردند وصل مغزم به برق جریان انگار

 .نداشتم را هایشچشم به کردن نگاه

 مهمه؟ کی برای باشه درست گیدمی شما که چیزی هم اگه-

 .کنم نگاهش تا کند مجبورم کرد سعی و گرفت دست با را هایمشانه

 قبول من دخترم نیست عشق اومده سراغت که حسی این سوگند؛ کن نگاه منو-

 داشته دوستش همین بخاطر شاید داره هم خوبی موقعیت و جذابی پسر بهنام دارم

 .کنیمی فراموشش زود یا دیر که حس یه فقط نیست عشق اسمش این اما باشی

 .بود خشم از پر نگاهم اما کردم نگاهش

 اینجا؟ اومد بار چند بیچاره اون کنه؛ تکلیف تعیین برام کسی که نیستم بچه من-

 …شما اما بگیره شما از اجازه یه فقط که کرد خورد رو غرورش شنید؟ توهین چقدر

 عاشقش که کردممی ادعا اگر خواستم،می را بهنام اگر. شمردم غنیمت را فرصت

 به اشنقشه تا کردممی کمکش باید. کردممی تالش هم به رسیدن برای باید هستم؛

 گوشه از اشکی قطره. کردم بازی بهتر را نقشم ترکید، که بغضم. برود پیش خوبی

 و انداخت من به غمگین نگاهی. زدود را آن باانگشت فورا مادرم. شد سرازیر چشمم

 :گفت و فتگر  باال انگشت دو با را امچانه

 دنیا توی چیز هیچ و کس هیچ مامان عروسک کنی؟می گریه چرا من خوشگل دختر-

 .بریزی اشک خاطرش به تو که نداره ارزش
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 :گفتم هق، هق با

 بگید بابا به. گردهبرنمی وقت هیچ دیگه و امریکا میره امشب مامان؛ رفت بهنام-

 .دکر  غربت راهی رو بیچاره اون رسید؛ هدفش به باالخره

 .گرفت گاز را پایینش ب**ل و زد صورتش به دست با آهسته

 رفت؟ بهنام سوگند؟ گیمی راست-

 .نباشم چشمش در چشم گویممی دروغ وقتی تا نکردم نگاهش

 .رفت همیشه برای رفت؛ بله-

 فهمیدی؟ کجا از رو این تو-

 .گفت بهم ژیال-

 .کشید هم در را هایشاخم

 نکنی؟ صحبت کسی با وردم این در دیگه نبود قرار مگه-

 .کشیدم سرم روی را پتو و دادم سر تخت تشک روی را خودم

 بذاری؟ تنها منو شهمی مامان-

 اما کشیدم کنار صورتم روی از را پتو. است رفته که فهمیدم در، شدن بسته صدای با

 را اختیارمبی گریه بودم، برداشته بهنام نقشه اجرای در را قدم اولین آنکه با

 .کنم مهار توانستمنمی

 نزدیکش. بود گشوده هم از را هایشدست و بود ایستاده بلند ایصخره لبه بهنام

 به گام یک او و رفتم جلوتر دیگر قدم چند. بود شده فروغ بی چشمانش چقدر. رفتم

. کرد سقوط عمیق دره قعر تا و غلطید پایش زیر از ایریزهسنگ. برداشت عقب
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 شدم که نزدیکش. خواستمی کمک که پیچید کوه در دایشص انعکاس رفتم، جلوتر

 کردممی نگاه را افتادنش. دادم هل پایین به را او و کوفتم اشسینه به دست با محکم

 به سرم پشت از کرد؛می گریه و شیون که زنی آشنای صدای. خندیدممی قاه قاه و

 و خراشممی صورت ریزم،می سر بر خاک که دیدم را خودم و برگشتم. رسید گوشم

 .زنممی صدا پیاپی را بهنام نام و گریممی جانکاه

 صورتم تمام بر عرق درشت هایدانه. پریدم خواب از سرآسیمه خودم، فریاد صدای از

 که خورد صورتم به آن از خنکی نسیم و بود باز خوابمتخت کنار پنجره. بود نشسته

 نزدیک که آبی پارچ از و کردم نروش را تخت کنار خواب چراغ. کرد عوض را حالم

 خوابتخت روی را خودم دوباره و نوشیدم و ریختم آب لیوان یک بود، خواب چراغ

 او از و کردم زمزمه ب**ل زیر را خدا نام هم سر پشت و آهسته بار چند. انداختم

 .ربود را چشمانم خواب وقت چه دوباره دانمنمی و خواستم کمک

 شده تمام نظامی حکومت. کرد عوض خانه در مرا زندگی ضاعاو امریکا به بهنام رفتن

 گذاشته بهنام با که ایوعده تا. کردنمی کنترل را آمدهایم و رفت کسی دیگر و بود

 گاهی بود؛ شده عوض وضوح به خانه در رفتارم. بود باقی دیگر روز دو فقط بودم

. کردممی شنگاه خیره خیره و زدممی زل مادرم صورت به طوالنی هایمدت

 روز هر. بسپارم خاطرم به حاالتش ترینکوچک با را صورتش اعضای تمام خواستممی

 دل و جان با را تنش عطر و کردممی روبوسی او با آمد،می خانه به پدرم وقتی

 کسیم بی روزهای برای قلبم از جایی در را خانم لیال هایمهربانی حتی. بوییدممی

 !کردممی ذخیره

 فکر او، با زندگی و بهنام به رسیدن جز چیز هیچ به و بودم گرفته را خود یمتصم دیگر

. داشتم او عشق برای را هایمداشته همه کردن قربانی قصد رحمانه بی. کردمنمی
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 نخواهم هرگز و دهم ادامه زندگیم به توانمنمی بهنام بدون بودم مطمئن دیگر

 غربت هایجاده مسافر من و بود رویم پیش راه تنها سفر. کنم فراموش را او توانست

 !تنهایی و

 هم دوستان از یکی با روزه دو سفری به بودم گفته همه به.بود رسیده فرا موعود روز

 را آن و برداشتم وسایلم ترینضروری از چمدان ک ی.روممی شهسوار به دانشگاهیم

. دوختم تاقما پنجره به را مغموم نگاه. کردم جاسازی اتومبیلم، عقب صندوق در

 انقدر کجا و کی من و است بیرحم چقدر عشق خدایا. بودم شده ظالم چقدر

 تنها دیدن از و بگیرم او از را مادرم دلخوشی تنها توانستم که بودم شده خودخواه

 خانم لیال همسر حیدر، مش باشم؟ دلدارم کنار در خودم تا کنم محرومش فرزندش

 غریبانه که طور همان و کرد باز برام را نگپارکی رنگ سفید و آهنی و بزرگ درب

 را خانم لیال ماشین، آیینه از لحظه یک برای. شدم خارج خانه از کردم،می نگاهش

 هایش،ب**ل لرزش از. ریخت سرم پشت بود دستش در که را آبی کاسه که دیدم

 تکان خداحافظی نشانه به که را هایشدست. است خواندن دعا مشغول فهمیدم

 روی را پایم زمان هم و زدم بوق برایش و خوردم فرو داشتم، گلو در که را بغضی. داد

 جا از آید، در پرواز به که چنگی تیز عقابی همچون اتومبیل و دادم فشار گاز پدال

 موقع آن که کردم شکر را خدا دل در. شدم جدا گانم کننده بدرقه تنها از و شد کنده

 همان در که داشت قدرت آنقدر مادرم نگاه شاید نهگر  و نبود خانه در کسی دو آن جز

 .سازد منصرف تصمیمم از مرا لحظات آخرین

 مادرم همیشگی آرایشگر به سری راه بین. بود باقی زیادی زمان مقرر ساعت تا هنوز

 هفته سه دو، هر شدیم،می دعوت که وارنگی و رنگ هایمهمانی برای معموال که زدم

 اینکه برای اما نکرد تعجب من دیدن از خانم گیتی آنکه با. ترفمی او نزد به بار یک



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

160 

 

 در مادرم دوستان از یکی تولد جشن به است قرار گفتم او به کنم، توجه جلب کمتر

 .باشد روز مدل جدیدترین آرایشم و موهایم خواهممی همین برای برویم هیلتون هتل

 نظر به صورتم و بود غم پر همنگا چقدر. خوردم یکه آرایشگاه، آینه در خودم دیدن از

 و ایرانی خوانندگان و هنرپیشگان از که هاییعکس روی نگاهم. آمدمی الغر و تکیده

 آن سینمای درخشان ستاره صورت روی و چرخید بود، شده قاب دیوار به خارجی

 گوشم سمت به را سرش بود، شده همنگاه متوجه که خانم گیتی. ماند ثابت روزها

 :گفت آهسته گوشم در و کرد خم

 خوبه؟ مدلی این-

 مشغول و پیچید درشتی هایبیگودی با را موهایم. دادم تکان تایید عالمت به سری

 و بودم بسته را هایمچشم بود، صورتم کردن بزک مشغول او وقتی. شد صورتم آرایش

 مرور را بود افتاده برایم لحظه آن تا امزندگی در بهنام ورود با را اتفاقاتی تمام ذهنم در

 آن تصور از و کردم مجسم او کنار در عروسی سفید لباس در را خودم. کردممی

 که آمدم خودم به خانم گیتی صدای با. نشست لبم روی بر رضایت از لبخندی

 :گفتمی

 ,.عزیزم کن باز رو چشمات تمومه من کار جان سوگند-

 چشم آیینه، درون تصویر به باز و کردم باز آهستگی به را هایمچشم. آمدم خودم به

 :گفت کشید،می را لپم حالیکه در خانم گیتی دوباره که دوختم

 سرسبد گل همیشه مثل که مطمئنم من شدی؛ خوشگل خیلی که من نظر به-

 .بری خوایمی که هستی مجلسی
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 آرایش چنین که بود نیامده پیش هرگز زمان، آن تا. کردم نگاه خودم تصویر به هم باز

. بود کرده فرق خیلی پیش ساعت یک سوگند آن با صورتم. باشم اشتهد غلیظی

 آن مرتکب داشتم که حماقتی شاید و من به آیینه درون از تصویرم کردم حس

 که بود کرده تاب بی مرا چنان بودن بهنام کنار در که افسوس اما. خندیدمی شدم،می

 .دیدمنمی هیچ و شنیدمنمی هیچ دیگر

 فرانسوی مزون یک به عمویم دختر عروسی برای قبل سال که را مرنگ نباتی پیراهن

 خانم گیتی کمک به. بودم برده خود همراه باشم، دوشش ساق تا بودم داده سفارش

 از زحمت، با. فشرد را گلویم سرد بغضی. ایستادم آینه جلوی دوباره و پوشیدم را آن

 امبدرقه بخت خانه به فتنمر  برای مادرم الاقل کاش. کردم امتناع هایم اشک ریختن

 نهایی تایید بالخره و کشید صورتم و سر به دستی دیگر بار یک خانم گیتی. کردمی

 .داد را

 !شهنمی سیر دیدنت از آدم که شدی خوشگل انقدر... سوگند وای-

 :گفتم و زدم سردی لبخند

 .ممنون-

 تماس او با بود زدیکین همان که تلفنی باجه از داشتم، ژیال با قبل از که قراری طبق

 هم تهران از حتی تا بگردیم شهر در کمی باهم و ببینم را او رفتن از قبل تا گرفتم

 !کنم خداحافظی

 برایم دور از. رساند من به را خودش بود، حوالی همان در منزلش که ژیال بعد، اندکی

 تا مرا و بنشیند رل پشت تا خواستم او از. آمد اتومبیل سمت به و داد تکان دست

 در مدتی برای را آن و ببرد خودش همراه را اتومبیل بعد و کند همراهی مقصد
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 سراپایم به آمیزی محبت نگاه ژیال. دارد نگه شان خانوادگی دوستان از یکی پارکینگ

 .انداخت

 !خان بهنام بشه کوفتت شده؛ خوشگل چقدر من دل عزیز ببین! دختر وای-

 :گفتم زد،می فریاد را بغضم که صدایی با و کردم نگاهش رمق بی. خندیدم تلخ

 بشم؟ عروس اینجوری که بود این من حق نظرت به ژیال-

 مانع کردمی سعی حالیکه در و زد امگونه به ایه*س*بو و کشید آغوش در مرا ژیال

 :گفت شود، درخشید،می چشمش گوشه در که اشکش شدن جاری

 دونمنمی من. گیرهمی آتیش داره دلم داخ به. نزن حرف اینجوری خدا رو تو سوگند-

 هیچ مطمئنم دارم، ازش که شناختی با ولی کرده بهت پیشنهادی همچین بهنام چرا

 نگرانی کن سعی. خواستنمی ازت چیزی همچین هرگز وگرنه نداشته وجود دیگه راه

 .دلم عزیز شیمی خوشبخت که انشاهللا کنی؛ دور خودت از رو

 شیشه به را سرم من و کردمی حرکت شهر شمال خلوت هایخیابان در اتومبیل،

 همه و جا همه غریبانه، برود، مسلخ به است قرار که کسی مثل و چسباندم اتومبیل

 امان بی و شتابان برایم هالحظه. سپردممی خاطر به و گذراندممی نظر از را چیز

 .گذشتمی

 به و ایستاده افشین کنار که دیدم را بهنام دور از. رسیدیم قرار محل به بالخره

 تر نزدیک. ایستاد صاف ما، دیدن محض به. است زده تکیه رنگی سفید رنو اتومبیل

 خوش شلور و کت همیشه مثل. رفتم سویش به و شدم پیاده ماشین از شدیم، که

 خوشبویی روغن با را حالتش بی موهای و بود پوشیده رنگی شیری مارکدار و دوخت

 ژیال تا کردم صبر. زدمی موج شادی براقش و درشت چشمان در. بود داده حالت
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 غمگین بسیار افشین نگاه بهنام، برعکس. رفتیم آنها نزد باهم و کند پارک را اتومبیل

 و من رساندن بخاطر ژیال از بهنام. کرد اکتفا سرد، سالم یک گفتن به فقط و بود

 ژیال. شدمی تردگرگون حالم لحظه هر و بود رسیده وداع وقت. کرد تشکر هایشکمک

 را هایماشک امان بی سیل جلوی نتوانستم دیگر گرفت، دستش در را هایمدست که

 چقدر بعدها دانستمی خدا فقط و بوسیدمش و کشیدم آغوش در را او. بگیرم

 یکدیگر نیز بهنام و افشین. کشیدم را اشصمیمانه و دوستانه هایآغوش این حسرت

 شوم، ماشین سوار تا گشودمی را ماشین جلوی بهنام وقتی دکشیدن آغوش در را

 زحمت به ژیال. دادم تکان افسوس نشانه به را سرم و کردم نگاه ژیال سراپای به دوباره

 :گفت بهنام به رو و زد لبخندی

 .بشید خوشبخت که انشاهللا باش؛ خوشگلم دوست مواظب-

 ب**ل بر ماسیده خنده تصویر. کرد تصدیق را او حرف هایش،چشم فشردن با بهنام

 ذهنم در شهر آن از رفتن از قبل که بود تصاویری آخرین افشین، ابهام پر نگاه و ژیال

 .شد حک

 سراسر غربت حس که بود نشده خارج شهر از هنوز درآمد، حرکت به که اتومبیل

 ار  ذهنم گوشه گوشه،. کردم بهنام معطوف را امزدهغم نگاه. برگرفت در را وجودم

 حاصل بی تالشم اما کنم صحبت بهنام با و کنم پیدا زیبا ایجمله تا کردم جستجو

 هایمچشم و مردم سکوت الجرم. بود شده تهی کالمی و حرف هر از مغزم گویی. بود

 .بستم را

 در که کردممی مجسم را آشنا و دوست هایاتومبیل از شادی هایکاروان خیالم، در

 بودکه این واقعیت اما! کنندمی مان بدرقه کنان هلهله و انزن بوق بهنام اتومبیل پی

 لحظه، یک برای شاید. نداشتند ازدواج این از خبر مادرهایمان و پدر حتی کس هیچ
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 بهنام گشودم، که را هایمچشم اما شدم پشیمان بودم، شده مرتکب که حماقتی از

 بیرون مسمومم کاراف از مرا که زد رویم به لبخند و گذاشت پایم روی را دستش

 .کشید

 من... سوگند! اومدی که کردمنمی باور هنوز اومدی، ژیال با که دیدمت دور از وقتی-

 رو عشق این لیاقت که هستم کسی عاشق شد ثابت بهم کنم؛می افتخار انتخابم به

 .داره

 :گفتم و زدم آمیزی رضایت لبخند

 .هستیم هم پیش که شحالمخو. داری ارزش خیلی برام کنم؛می افتخار بهت منم-

 سر با حالیکه در و خندید و کرد بیشتر را سرعتش کمی و کرد عوض را ماشین دنده

 :گفت کرد،می اشاره اتومبیلش به چشم و

. گرفتم اینو جاش دادم کادیالکو اومد؟ خوشت چطوره؟ نظرت به جدیدمون ماشین-

 !بسازی شوهرت نداری با باید بعد به این از دیگه

 .چرخاندم هوا در را دستم. گرفت امخنده منم که خندید دل ته از و ریا بی آنقدر

 داری خنده فرمونش پشت... کوچیکه تو برای انگار کم یه فقط خوبه؛ هم خیلی-

 .شدی

 .داد سر بلندی خنده

 .راحته جات انگار خداروشکر که هستید شما مهم کن؛ مسخره بله-

 و بشینم ماشین این فرمون پشت من ارهند امکان نکن نگاهم اونطوری خودی بی-

 !کنی رانندگی خودت باید راه کل. کنم عوض تو با رو جام
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 کرد نگاه گیرا و دقت با. کرد نگاهم سیر دل یک انگار و نکشید نگاهش نگاه از دست

 .بست نقش لبش روی به زیبا و خاص لبخندی و

 پات به رو زندگیم همه مدمی قول کنی؛ تکیه بهم بعد به این از دارم دوست سوگند-

 داشته اطمینان بهم و کنی صبر کم یه باید فقط شهمی سابق مثل چیز همه. بریزم

 و هستم من تا. بشی پشیمون کردی که کاری از ذارمنمی هرگز باش مطمئن باشی؛

 .ذارمنمی تنهات کشم،می نفس

 برایم ممصم چنان اما دارد غریبی حس من مثل هم او که خواندممی نگاهش از

 .آورد ارمغان به را اطمینان و آرامش هم من برای که داد قول و زد حرف

 چیزهایی همه ارزش داشتنت که هستی کسی تنها تو. بهنام دارم اطمینان بهت من-

 !داره دادم دست از که رو

 .کرد نوازش را امگونه دست پشت با

 و رنگ این به احتیاجی من زیبای فرشته گرچه سوگند؛ شدی خوشگل خیلی-

 …فقط نداره؛ هالعاب

 :داد ادامه و دوخت اتومبیل جلوی شیشه به را نگاهش

 .داری دوستم که شنیدممی زبونت از دیگه بار یه کاش فقط-

 ندانستم جایز را درنگ. دوخت هایمب**ل به را تابش بی و مشتاق نگاه یکباره، به

 .شد باز عالم عاشقانه جمله زیباترین گفتن به لبانم

 .بهنام دارم دوستت خیلی-
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 و شد رد کنارمان از سرعت با زنان بوق اتومبیلی. نشاند امگونه روی ایه*س*بو

 :زد فریاد دید، حال آن در را ما وقتی اشراننده

 بری؟می عروس مگه دادم؛ چراغ همه این کوری؟ مردیکه! هوی-

 خندید خونسرد امبهن اما. کشیدم بلندی جیغ ناخواسته داشت، که زیادی سرعت از

 :گفت جوابش در و زد من به چشمکی و

 !فرنگی عروسک عروسی؟ چه اونم برم؛می عروس که بله-

 سرعتش. خندیدم هردو. پیاپی و کوتاه هایزدن بوق به کرد شروع دید، که مرا لبخند

 حال در ترانه خواندن مشغول و کرد روشن را ماین پخش همزمان و کرد بیشتر را

 .دادمی تکان سر و کردمی نگاهم لبخند با و خواندمی بلند صدای با. شد پخش

 …( دوماد شاه دونه، به دونه دسته، به دسته تکونه،می گل برونه، بله)

 شاه حالت به خوش)گفتمی خودش به خواننده با نوا هم محکم و غلیظ بیت هر ته

 (! دوماد

 .زدود دلم از را یمهانگرانی و هاغم تمام که خواندمی شاد سرخوش چنان

 سبد متوجه تازه. شدم خیز نیم عقب صندلی طرف به. کرد پر را مشامم خوشی بوی

 لبخند. کردم پر هاگل خوش بوی از را امریه. شدم بود، عقب صندلی در که بزرگی گل

 .برگرداندم رو بهنام سوی به بست نقش هایمب**ل روی بر بخشی رضایت

 بودم؟ نشده هاگل متوجه اصال ناال همین تا من شهمی باورت-

 هایگل این به کسی که نداره تعجبی اینجاست تو مثل رنگی و آب خوش گل وقتی-

 !نکنه توجه بیچاره
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 .زدم بازویش به مشتی آهسته

 !کنی؟می زبونی چرب داری همش افتادیم راه وقتی از که هست حواست بهنام آقا-

 :گفت و ورچید را هایشب**ل

 یکی زبونم با قلبم من یعنی زبون؟ چرب شدیم ما حاال نکنه، درد شما دست-

 نیست؟

 :گفتم و خندیدم

 .ممنون هم هاگل بخاطر نشو دلخور کردم؛ شوخی-

 درک مرا حاالت تمام انگار او اما. زد چنگ جانم به نگرانی باز شد، ساکت وقتی

 دو با. کردمی عوض را حالم بالفاصله و اندیشیدمی ایگ چاره راه فورا و کردمی

 امشانه روی را راستش دست و مالید را هایشچشم بار چند میانی، و شست انگشت

 .گذاشت

 .سوگند نباش چیز هیچ نگران-

 .گذاشتم دستش روی دست. بود خوانده را ذهنم انگار

 دنبالمون همه حتما شه؟می چی خونه برنگردم که فردا. نباشم نگران تونمنمی-

 .کنه پیدامون تا دوزهمی بهم رو زمان و زمین هستیم هم با بفهمه اگر پدرم گردن؛می

 :گفت سکوت، کمی از بعد و گرفت دندان به رو پایینش ب**ل گوشه

 رو مقدماتش و بودم نسنجیده رو کار این زوایای همه اگر من جان سوگند ببین-

 خطر به رو تو هرگز نمیاد، پیش مشکلی که بودم نشده مطمئن و بودم نکرده آماده

 که فرودگاه رفتم من. برگشتم آمریکا از من دونهنمی کسی حتی هنوز. انداختمنمی
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 کننمی خیال همه که هم تو! ایران اومدم اما فرانسه برم تجاری قرارداد یه بستن برای

 اصال چون نیست ما دنبال کس هیچ نرسیدیم مقصد به تا پس دوستت ویالی رفتی

 کردن پیدا مثل ما کردن پیدا دیگه برسیم که هم وقتی هستیم هم با که دونننمی

 !کاهه انبار توی سوزن

 نشانه به گذاشت، هم روی که چشمانش با همزمان و گرفت دستش در را دستم

 .فشرد اطمینان

 متوجه را حواسش. کردممی نگران هم را او پریشانم افکار با نباید بود؛ او با حق

 .شد زدن حرف ولمشغ حال همان با و کرد رانندگیش

 باهاش قبال که ایخونه محضر به ریممی برسیم، شیراز به اینکه محض به سوگند؛-

 .کنیممی عقد و کردم رو الزم های هماهنگی

 .پریدم جا از هاگرفته برق مثل

 کنم؟ عقد تونممی چطوری پدرم اجازه بدون من بهنام؟ گیمی چی معلومه هیچ-

 بیوفتیم؟ گیر خوایمی

 .شد ترعمیق لبش روی اشمرموزانه لبخند

 گرفتی؟ کم دست رو شوهرت. کردم رو چیز همه فکر من گفتم که بهت-

 :داد ادامه و انداخت من به کوتاهی نگاه

 دادگاه تا کردم صحبت داشت، زیادی نفوذ که وکیل یه با دوستام از یکی طریق از-

 .بگیره اجازه برات

 :گفتم کردم،می نگاهش گنگ و خیره خیره یکهحال در. بود مانده باز تعجب از دهنم
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 بکنی؟ کاری همچین صدا و سر بی تونستی چطوری تو بهنام شهنمی باورم-

 :گفت و داد باال ابرو و کرد جمع را هایشب**ل

 کار این تا کردم خرج پول کلی نداشتیم هم ایدیگه چاره نبود؛ سختی خیلی کار-

 .شد انجام بفهمه چیزی پدرت اینکه بدون

 .کردم نگاهش دلخوری با

 کاری هر تو کنممی فکر خودم با ترسم؛می ازت که کنیمی کارهایی یه هاییوقت یه-

 !میاد بر دستت از

 :گفت و داد سر بلندی خنده

 داره؟ ترس کجاش من مثل خوشگلی پسر آخه-

 نهنشا به را دستش. انداختم او به تندی نگاه اخم، با و زدم گره بهم را ابروهایم

 .داد تکان و برد باال تسلیم

 ایدیگه چاره کن باور... من جون نکن اخم فقط. توست با حق! باشه... باشه-

 آره؟ بده، اجازه و بیاد خودش بابات داشتی انتظار نکنه نداشتم؛

 :داد ادامه خودش او و کردم سکوت

 فایده بکنی هم التماس اگه دیگه باشی، شده پشیمون چه باشی، ترسیده چه اصال-

 .برگردونمت تونمنمی چون نداره

 .کردم نگاهش دلخوری همان با

 واقعا؟-
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 برگردونم رو خوشگلی این به عروس که احمقم من مگه کردی؟ خیال چی! معلومه-

 باباش؟ خونه

 .زدم کوتاهی لبخند

 !باشی عاقل تو دارم شک که من-

 !اولشه تازه دیدی؟ منو هایدیوونگی کجای حاال-

 .ندیم ادامه رو بحث این بهتره اصال کنه؛ رحم مونبه خدا پس-

 که کرد هدایت فرعی مسیر یک سمت به را اتومبیل حال، همان در و داد تکان سری

 :گفت جوابم در و داشت خاکی جاده

 و خوب رستوران یه توش که فرعیه جاده یه اینجا. ندیم ادامه بهتره توست؛ با حق-

 .افتیممی راه دوباره بعد کنیممی استراحت کم یه. هست دنج

 زد چشمکی فورا و انداخت نگاهی بود، نمایان آن در دلخوری آثار هنوز که صورتم به

 :گفت خاصی، لبخند با و به

 شاید. بشی خوشحال خیلی دیدنش از کنم فکر که بدم بهت چیزی یه خواممی-

 .کنه باز هاتماخم اون بتونه

 در تشویشی هر از فارغ بار این و کرد توقف قدیمی، خانه قهوه یک جلوی بهنام

 کهنه و چوبی تخت لبه بودیم، گرفته فاصله مان زندگی محل از کیلومترها حالیکه

 .دادیم شام سفارش و دوختیم هم چشم در چشم و نشستیم خانه قهوه بیرون
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 رخنه وجودم در ترس با توأم شوقی. کرد پریشان کمی را موهایم و وزید مالیمی نسیم

 همان و گذاشت آن میان در را کوچکی بسته و گرفت را هایمدست بهنام. ودب کرده

 :گفت کرد،می نگاه هایمچشم به ثابت و عمیق که طور

 ترینشکوه با و بهترین تونستممی حتما بودیم، بهتری موقعیت توی اگه دونممی-

 ولی مکن پیشکش بهت رو ازدواج حلقه زیباترین و بگیرم برات دنیارو عروسی جشن

 .عزیزم کنی قبول من از رو حلقه این هم بعد ببخشی؛ منو خواممی ازت اول حاال

 :گفتم و فشردم دستم در را دستش. بست حلقه چشمانم در اشک

 با من کنی؛ سرزنش موضوع این خاطر به رو خودت ندارم دوست وقت هیچ دیگه-

 تو با که نکرده مجبورم هم کس هیچ. اومدم تو همراه خودم میل به و خودم پای

 .همین فقط باشی؛ کنارم همیشه اینکه جز ندارم انتظاری هیچ ازت. کنم زندگی

. نگفت چیزی مدتی برای و بود انداخته زیر به را سرش او زدم،می حرف وقتی

 توانست نخواهد هرگز اما کند آرامش کمی بود ممکن آنکه با هایمحرف دانستممی

 آزارد،می را او آنچه بودم دریافته خوبی به که چرا دباش اششکسته قلب برای التیام

 رازی بلکه نیست، آنها جانب از شدن طرد و پدرش عظیم ثروت از کشیدن دست

 .دارد مخفی من از را آن تا کوشیدمی وجود همه با که است

 از. دید زیبایش و براق چشمان پهنه در را غم شدمی خوبی به گرفت، باال که را سرش

. بست نقش هایمب**ل بر محزونی لبخند و شد فشرده قلبم صحنه، نای دیدن

 باز بود، داده من به که را ایبسته فورا و کرد دستی پیش او که بگویم چیزی خواستم

 هیجان با و کرد انگشتم به بود آن در که را انگشتری زدن، بهم چشم یک در و کرد

 :پرسید خاصی

 داری؟ احساسی چه حاال-
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 آن، وسط در. ببینم را انگشتر بتوانم بهتر تا گرفتم صورتم مقابل و آوردم باال را دستم

 کوتاهی S حرف شکل به ظریف و ماهرانه بسیار الماس برجسته و درشت نگین یک

 زمرد درخشان و کوچک نگین بیست طرف هر در آن، دور تا دور و بود خورده تراش

. کردممی تماشا را آن و داشتم انگشتم در را نظیر بی شاهکار این من و بود گرفته قرار

 آمیزی تشکر نگاه. است کرده خریدش صرف را زیادی پول حتما بهنام که دانستممی

 :گفتم و انداختم او به

 حلقه یه بود بهتر وضعیت این توی ولی خریدی؛ گرون خیلی حتما رو انگشتر این-

 .خریدیمی من برای ترارزون و ترساده

 :گفت و بوسید را انگشتانم و برد هایشب**ل سمت را دستم و زد تلخی لبخند

 بخرم؟ انگشتر یه همسرم برای ندارم پول دیگه که اینه منظورت-

 :گفتم و دادم تکان هوا در را دستم و پریدم حرفش میان به

 .نبود این منظورم اصال من! نه... نه-

 هر. دادم سفارش ایتالیا، بودم رفته که موقع همون رو انگشتر این من... نباش نگران-

 توی رو اون تونممی کجا و کی باالخره که کردممی فکر این به و کردممی نگاهش روز

 که اومدمی نظرم به کردم،می نگاهش وقتی همیشه ببینمش؟ تو ظریف هایانگشت

 بقیه که درخشانی و نظیر بی انقدر الماس خورده تراش و درشت نگین اون مثل تو

 !شنمی دیده حقیر و کوچیک تو پیش هانگین

 پر مشامم در گرمش و تند عطر. بردم فرو آغوشش در را سرم و بوسیدم را اشگونه

 .برگرفت در را وجودم سراسر خوشایندی حس و شد

 .بمونم باقی ارزش با و بزرگ طور همین نظرت در همیشه خداکنه-
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 دلم چقدر. بوسید و بویید و کرد نوازش را موهایم و فشرد اشسینه به بیشتر را سرم

 .نشوم جدا امنش آغوش از هرگز تا شود متوقف زمان خواستمی

 از! من گاهی و گذاشت دهانم غذا او گاهی. خوردیم هم با عاشقانه سکوتی در را شام

 اشتجربه گاه هیچ که بود حسی این و نوشیدیم لیوان یک از و خوردیم غذا ظرف یک

 .باشد بخش لذت حد این تا برایم کردمنمی گمان و بودم نکرده

 رفته هم در ابرها. انداختم آسمان به نگاهی شوم، ماشین سوار دوباره خواستم وقتی

 در رعد با توأم ابرها، غرش صدای. کردندمی نجوا هم گوش در که بود این مثل. بودند

 را یدبار می امان بی و تند که را باران درشت قطرات برخورد بعد، کمی و پیچید گوشم

 قهوه از دوان دوان بهنام. داشت بر در را خوشایندی حس برایم. کردم حس صورتم با

 سوار تا کرد باز را ماشین در فورا و انداخت سرم روی را کتش و آمد سویم به خانه

 دو را زیباییش و بود ریخته صورتش روی خورده باران و خیس بهنام موهای. شوم

 یفاصله وقتی. کردیم نگاه را یکدیگر عمیق سکوت در لحظه چند. بود کرده چندان

. آمدم در پرواز به ابرها میان کردم حس رسید صفر به من سرد و او گم هایب**ل

 هاآن سقوط و شیشه با آن درشت قطرات برخود و بود کرده پر را جا همه باران صدای

 نوشتم نگشتا با کنارم گرفته بخار شیشه بر. کردمی بیشتر را امشیدایی و شور

 چه من شب با,صدآینه شکن شب کنم؛ سفر اگر تو با شوممی فتح یکسره»

 «کنی؟می

 :گفت و بوسید را پیشانیم بهنام

 هیچ سوگند... دممی جون تو عشق به کشم؛می نفس تو عشق به ابد؛ تا عاشقتم-

 دی؟می قول بهم نذار؛ تنها منو وقت
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 شوق و ترانه سراپا عشق، سراپا. کردممی حس وجود همه را عشق و بودم شده عاشق

 .خواندم دیگر بیتی باز جوابش در

 مرگ دم تا تو از که چشمت بر سوگند -

 .مگذر و مگذار مرا گیرمنمی بر دل

 :گفت و نشست لبش بر گرمی و عمیق لبخند بهنام

 !کنم مشاعره باهات روز یه حاضرم من اما عزیزم خونیمی شعر خوب چقدر-

 :گفتم و خندیدم

 هنوز؟ نشدی خسته من با دادن مسابقه از تو-

 اشاره من به سر با حالیکه در کنان، خنده و زد کنار صورتش از را خیسش موهای

 :گفت کرد،می

 !بود ننشسته پیشم زیبا دلبر این االن که بودم نداده مسابقه اگر بده؟ مگه-

 هایمچشم من و ورددرآ حرکت به دوباره را اتومبیل او. گذاشتم دستش روی را دستم

 .رفتم فرو شیرین رویایی به و بستم را

 اصفهان روستاهای از یکی در که دوستانش از یکی خانه در بهنام، نظر با را شب آن

 دوستش که هاییراهه بی میان از و صبح فردا را مسیر باقی شد قرار و گذراندیم بود،

 در که بودند نوازی مهمان شوهر و زن هاآن. کنیم طی بود، بلد کامال را هاآن آدرس

 پذیرایی که داشت نام آسیه همسرش. کردندمی زندگی صفا با و قدیمی خانه یک

 آن در بزگ تشک دو و کرد پا به حیاط در بندی پشه شب، آخر و کرد ما از مفصلی

. گذاشت بالشی و پتو هریک، کنار. پوشاند تمیزی سفید ملحفه را رویش و کرد پهن
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 طرفم به داشت آسیه. رفتم حیاط سمت و شستم را صورتم و کردم عوض را لباسم

 کوچکشان باغچه نزدیک که مفروشی تخت روی آقا محمد کنار که بهنام اما آمدمی

 :کرد صدایش بود، نشسته داشت، قرار

 .دادیم زحمت بهتون خیلی ما امشب نکنه درد دستت خانم آسیه-

 رفت هاآن سمت به کشید،می زمین ویر  را پالستیکیش دمپایی که طور همان آسیه

 .زد لبخندی شرم، با و کرد محکم را رنگش آبی روسری گره. ایستاد بهنام وکنار

 بره یادم که بمیرم مگه خدا؛ به هیچه شما هایمحبت مقابل در. آقا نکردیم کاری-

 زحمت ما برای چقدر شما تهران، بودیم اومده محمد با آقام درمان برای وقتی

 .دکشیدی

 و زد لبخندی بهنام که کردمی تایید را آسیه هایحرف سر، دادن تکان با آقا محمد

 :گفت

 هاموقع اون... کودکیمه دوران رفیق بهترین محمد خانم؛ آسیه نزن رو هاحرف این-

 .بود من بازی هم تنها محمد خیر به یادش بزرگم؛ پدر پیش اصفهان اومدیممی زیاد

 :گفت و زد بهنام پای روی دست با و داد تکان یسر  و کرد ایخنده محمد

 .خیر به یادش-

 :داد ادامه و نشست بهنام هایب**ل بر لبخندی

 با من بخواب من سوگند پیش امشب شما نداره اشکالی اگر زحمت بی خانم آسیه-

 .بزنیم حرف قدیما از صبح تا و شب خواممی شما آقای محمد این
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 بند پشه سمت به داشت وقتی. کرد استقبال بهنام پیشنهاد از میل کمال با آسیه

 کسی با زدن حرف حوصله اصال. زدم خواب به را خودم و بستم را هایمچشم آمد،می

 و کشیدم دراز رختخوابم توی پشت به برد، خوابش که کردم حس وقتی. نداشتم را

 نگاه را هاستاره آنقدر و دوختم آسمان به چشم و کردم قالب سرم پشت را دستم

 را آنجا به رسیدن تا خانه از خروجم لحظه از. گذشت سرم از گوناگون فکرهای و کردم

 زندگی شب اولین و رفتم خواب به باالخره تا کردم مرور ذهنم در لحظه لحظه

 .گذراندم تنهایی و غربت در را مشترکمان

 بود، هداد را آدرسش بهنام به مو به مو آقا، محمد که مسیری همان از بعد، روز

 و رسیدیم شیراز به بالخره راه از خسته که بود غروب نزدیک تقریبا و کردیم حرکت

 قرار که طبقه دو آپارتمان یک. کردممی زندگی کنار آن در باید که رفتم ای خانه به من

 جلوی او رفتیم باال باریکش و سنگی هایپله از. شویم ساکن آن دوم طبقه در ما بود

 دست در که کلیدی با را در و کرد توقف بود، شده رنگ تازه انگار که سفیدی چوبی در

 کوچک ایآشپزخانه راستم سمت. کرد تعارف داخل به مرا دست با و گشود داشت،

 به انتهایش که شدمی دیده مبله پذیرایی و هال یک ورودی، در روی به رو و بود

 نظر به آالیش بی و ساده چیز همه. داشت قرار آن در اتاق دو که رسیدمی راهرویی

 .شد پا به غوغایی دلم در کردم، نگاه که بهنام صورت به. آمدمی

 تهیه بهنام توسط باشد، احتیاج مورد خانه یک در بود، ممکن که وسایلی همه تقریبا

 بودم پذیرایی تماشای مشغول. کردمی جلوه آالیش بی و ساده چیز همه و بود شده

 در کسی بی غم کردم،می نگاه بیشتر هرچه. بود درگیر دیگری جای ذهنم و فکر اما

. گذاشتممی بخت خانه به قدم دیگری طور شدمی کاش. شدمی بیشتر امسینه

 به خود با تا باشد داشته ایجهیزیه نه عروسی که است آور درد و غمگین چقدر

 درد ینا من و باشند کنارش لحظات، این در که ایخانواده نه و ببرد شوهرش خانه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

177 

 

 و حالت تغییر متوجه کامال که بهنام. کردممی حس وجودم تمام با موقع آن را عمیق

 مرا و گرفت را دستم کند، خارج هوا و حال آن از مرا اینکه برای بود، شده نارحتیم

 :گفت و گذاشت سرم روی را سرش کشید؛ خود سمت

 میاد؟ خوشت من سلیقه از اصال ببین ببینی؟ رو خواب اتاق بریم موافقی-

 رنگی خاکستری موکت با اتاق کف. رفتم خواب اتاق به همراهش و دادم تکان سری

 تختی رو که مشکی و سفید خوابتخت کنار کوچک قالیچه یک و بود شده پوشیده

 به رو و خوردمی چشم به زمین روی ورودی در نزدیک بود، آن روی رنگی قرمز ساتن

 قرار چوبی کمد دو آن، طرفین در که داشت وجود گرن همان با توالتی میز تخت، روی

 :پرسید و ایستاد بود خیابان به رو که پنجره کنار بهنام. بود داده

 میاد؟ خوشت خوابش سرویس و اتاق از چطوره؟ اینجا نظرت به-

 رو را دلم دست و سازم پنهان آن پس در را بغضم تا زدم لبخند رویش به زحمت به

 .نکند

 .ممنونم ازت بهنام؛ هعالی چیز همه -

 خواستمنمی منم بود کم خیلی فرصت گی؟راستشنمی من دلخوشی برای که اینو-

 و کم چیزی اگر کنه؛ شک بهم بابام بود ممکن چون کنم خارج حسابم از زیادی پول

 .عزیزم ببخشی منو باید دیگه هست کسر

 :گفتم و ورچیدم ب**ل و کردم اخمی

 عالیه؛ هم اتسلیقه... عالیه چیز همه بدی؟ خجالت منو خوایمی هاحرف این با-

 .ممنون... نذاشتی کم هیچی
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 رنگش سفید توری پرده رفت، پنجره طرف به. کرد جیبش در دست و کشید سردی آه

 :گفت کرد،می نگاه بیرون به که طور همان و زد کنار را

 و ترینشیک مداشت دوست باشه؛ نظیر بی نظر هر از تو و منو خونه خواستمی دلم-

 فعال خب ولی دریا اتاق از تر قشنگ حتی باشی داشته رو دنیا خواب اتاق ترینراحت

 .داره کوچیک اتاق تا دو همین فقط که است خونه همین ما سهم

 سر پشت از و رفتم سمتش به. شد فراموشم خودم درد که داشت غم آنقدر صدایش

 .ذاشتمگ دوشش بر سر و کردم حلقه گردنش دور را دستم

 خواستیم که شب الاقل بهتره؛ هم دریا اتاق از حتی اتاق تا دو همین که من نظر به-

 !ندارم شدن غرق کابوس دیگه بخوابیم

 .خندید و گرفت آغوش در مرا محکم و چرخید من سمت به

 تیوپ یه! باشه؟ داشته شدن غرق کابوس عشقم ذارممی مگه ام؟کاره چه من پس-

 هیچ باشه راحت خیالت که ببرش جا همه خودت با کمرت دور بندازش خرممی برات

 .نمیشی غرق وقت

 گذاشت صورت طرفین در را دستش دو. خندیدیم بلند هردو و زدم بازویش به مشتی

 :گفت و بوسید را هایمچشم و

 به یعنی کنم؛ زندگی شرایط این توی تونستمنمی هرگز من سوگند نبودی تو اگه-

 داشتن که دارم اطمینان ولی بکنم رو کار این شدمنمی راضی تو جز کس هیچ خاطر

 .داره رو سختی هر تحمل ارزش تو

 پول داشتن توی رو زندگی لذت فقط چرا دیمی اهمیت مادیات به خیلی تو بهنام-

 بینی؟می زیاد



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

179 

 

 فقط نمیاره خوشبختی پول مثل شعارهایی دادن! سوگند همینه واقعیت اینکه برای-

 خودشون، وجدان شدن خنک برای اما اندبهره بی نعمت این از که هاییآدم مال

 کس هیچ دیگه بشه عوض شرایطشون اگر هاهمین ولی زننمی هاییحرف همچین

 .نیست جلودارشون

 :داد ادامه و زد امشانه به دستی و کشید سردی آه

 کرده فرق خیلی داشتیم، قبال که زندگی با زندگیمون که کنیم قبول باید تو و منو-

 تا که هاییآدم با حتما که مردمی با شهرستان توی اونم شلوغ هایمحله این تحمل

 بهت موقتیه؛ چیز همه اما عزیزم سخته خیلی دارن فرق آسمون تا زمین دیدیم، حاال

 داشته رو آرزش همه که کنممی فراهم برات زندگی و گردیمبرمی زود خیلی دممی قول

 !باشن

 بدون و هستیم هم کنار که همین. نکنیم فکر چیزها این به فعال رهبهت جان بهنام-

 پیدامون راه بین اگه دونیمی. کنیم خداروشکر باید رسیدیم، اینجا به مشکل

 شد؟می افتضاحی چه تهران گردوندنمی برمون و کردنمی

 .زد کجی لبخند و کرد نوازش را موهایم

 که ایدفترخونه به ریممی هم النا همین رسه؛نمی بهمون کس هیچ دست دیگه-

 .کنیم ازدواج رسما تا گفتم بهت

 :پرسیدم اضطراب با شد روشن قلبم در ایشعله انگار هم باز

 .بریم بعد کنیم در خستگی کم یه کن صبر کنی؟می عجله انقدر چرا-

 .کشید موهایش الی به ال دستی
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 حتی خوامنمی اصال. کنیممی در خستگی میایم بعد محضر ریممی اول... عزیزم نه-

 که رو کدوم هر گذاشتم برات لباس دست چند کمد توی. بدیم دست از رو لحظه یه

 منتظرت و ماشین توی رممی من شو آماده زودتر لطفا فقط بپوش داشتی دوست

 .عزیزم بیایی تا مونممی

 هالباس آن تمام و بود سلیقه خوش واقعا بهنام. رفتم کمد سمت به خستگی، با

 حلزونی یقه سفید بلوز یک هالباس میان از اما بودند دوخت خوش و مناسب

 کفش جفت یک با و کردم انتخاب را ایپسته مغز سبز دامن یک و کوتاه آستین

 بود، همراهم که شکلی گلبرگ اینقره هایسنجاق با. پوشیدم صدفی دار پاشنه

 کمرنگ رژ. ریختم هایمشانه روی را آن باقی و کردم سنجاق طرف دو به را موهایم

 بهنام نزد به و کردم سیاه را هایمچشم داخل سرمه با و زدم هایمب**ل به صورتی

 با و کرد جمع را هایشب**ل و کرد تنگ را هایشچشم شدم، که ماشین سوار. رفتم

 :گفت بعد اندکی و کرد اعالم را رضایتش چشم، و سر اشاره

 .اومدی خوش زندگیم به من، ماهی شاه-

 مستقیما اتومبیل جلوی شیشه از رفت،می غروب به رو که آفتاب نور. خندیدم شاد

 روی را دستم امیدوار و محکم. کردمی ایجاد شاعرانه فضایی و خوردمی صورتم به

 غروب همراه به هایمغم و بود بسته بر رخت دلم از تردید سایه. گذاشتم بهنام دست

 .ودب کردن غروب حال در خورشید،

 :گفتمی همیشه خانم لیال که آمد یادم

 !نداره شگون غروب نزدیک عقد-
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 است قدیمی و سنتی زن یک او که زدم نهیب خود به اما لرزید دلم لحظه یک برای

 تحصیل زن یک من اما شده آمیخته خرافات با اش سوادی کم خاطر به که افکاری با

 .دهم راه ذهنم به را خرافاتی چنین نباید هرگز که هستم امروزی کرده

 گشوده مقابلش بزرگی دفتر که میانسالی عاقد و نشستیم هم کنار صندلی دو روی

 تکرار که پیچیدمی گوشم در صدایش پژواک. کرد عقد خطبه خواندن به شروع بود،

 :کردمی

 آقای موکلم دایم عقد به را شما تا دهیدمی وکالت بنده به آیا شمیم، سوگند خانم-

 آورم؟ در رنیانپ بهنام

 بار چندین عاقد و بود دوخته چشم امبسته هایب**ل به مشتاق و تاب بی بهنام،

 آشنا نا و گنگ حسی. شده قفل دهان در زبانم کردم حس. کرد تکرار را جمله همین

 و چکید امگونه روی و خورد سر چشمم گوشه از اشکی قطره. کردمی همراهیم

 :گفتم آن با همزمان

 .بله-

. نکرد شادی و نزد دست نکشید، کل برایمان نسایید، قند سرمان باالی کس چهی

 چیز همه کلمه، یک همان با. بگوید تبریک ما به تا نبود کسی عاقد، جز به حتی

 اشک غرق که کردم نگاه بهنام معصوم هایچشم به. شد شروع چیز همه و شد تمام

 حسرت او، کنار در در تا بود فیکا برایم همین و دادمی مهر نوید نگاهش اما بود

 به را دستم و کشید امحلقه روی دستی. کنم بیرون دل از را کسانم تمام حضور

 و آوردمی ارمغان به را آرامش برایم هایش،ه*س*بو. بوسید و برد هایشب**ل سمت

 زمان آن در. همسرش و سفرش هم. شدم همراهش. کردمی زنده دلم در را امید
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 بودیم بسته شوهری و زن پیمان هم با. بودیم شده هم کس همه و چیز همه سخت،

 .بسازیم هم کنار را نویی زندگی بود قرار و

 که هاچراغ. بود شده شروع مشترکمان زندگی شب اولین گشتیم، باز که خانه به

 شنیدن از. گذاشتم اشسینه روی را سرم و خزیدم کنارش غریبانه شد، خاموش

 و کرد ه*س*بو غرق را صورتم و چشم و سر. گرفتم آرام ش،قلب موزون آهنگ ضرب

 مکررش، هایه*س*بو با را هایمب**ل خشکیده کویر و کشید آغوشم در تنگ

 امگونه روی و گرفت راه اشقلمی و ظریف بینی گوشه از اشکش قطره. کرد سیراب

. تمگریس صدایی با های های و فشردم اشسینه در را سرم و ترکید بغضم. نشست

 و کرد گوشم نزدیک را سرش. شدیم سبک تا کردیم گریه آنقدر دو هر. نشد اممانع

 :گفت عاشقانه و آهسته

 .دارم دوستت-

 خوابی که کرد نوازشم آنقدر و گذاشتم بازویش روی را سرم و کردم بغلش محکم

 .ربود را چشمانم خوش

 خالف بر و بود شده شروع سادگی همين به تنهايی و غربت در من، مشترك زندگی

 حال در آرامش با برايم زندگی و نگرفت ما از سراغی كس هيچ كردم،می گمان آنچه

 بود، آوره دست به هايمانخانواده مورد در بهنام كه اطالعاتی با. بود شدن سپری

 ديگر حاال يافتنمان، برای هاآن فراوان تالش عليرغم كه بوديم شده مطمئن تقريبا

 گرچه. اند برداشته جستجو از دست هاآن و نيست ام جستجوی در كسی

 و بود هايمانخانواده سوی از بدنامی و رسوايی از ترس سكوت، آن دليل دانستمنمی

 آن كردن دنبال از و اندگذاشته سرپوش موضوع روی كه داشته ديگری دليل يا

 .گرفتنمی ما از سراغی كسی ديگر بود مسلم آنچه ولی اندشده پشيمان
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 و جا همه از خبربی. باشم نداشته امخانواده با تماسی هيچ بود خواسته من از هنامب

 روزها آن كه بود بارزی حس تنها دلتنگی شايد. كردممی زندگی بهنام كنار كس، همه

 از كسی مبادا تا بود اوضاع مراقب شدت به بهنام. كردممی حس را آن وجود تمام با

 اشكارخانه كارهای به دور راه از تنها سبب همين به شود خبر با ما زندگی محل

 صاحب ظاهر به كه دوستش از هم پولی هيچ مدت، آن در حتی و كردمی رسيدگی

 تمام مخفيانه صورت به شكبی پدرش كه بود معتقد او زيرا نكرد دريافت بود، آنجا

 را كارخانه بهنام كه بود نكرده باور هنوز چون و دارد نظر زير را آنجا مالی مسائل

 راحتی به آنها، جانب از درشت رقم يك پرداخت محض به بنابراين باشد؛ فروخته

 ما به طريق اين از و كند پيدا بود بهنام خود همانا كه را حساب صاحب توانستمی

 اندك با را مدتی شد مجبور احتياط حفظ برای بهنام نتيجه در. كردمی پيدا دستيابی

 زندگی موضوع از اعتمادی مورد فرد تنها چون و كنيم ریسپ داشت، كه اندازی پس

 مشغول خودش كه موسيقی مركز همان به را بهنام بود، افشين فقط داشت، خبر ما

 هایترانه براي بهنام اما بود تهران در ضبط استوديو گرچه و كرد معرفی بود كار به

 همان در. رساندمی تهران به افشين طريق از و كردمی سازی آهنگ آنها نظر مورد

 پيشرفت كمی مدت در توانستم و آموختم او از را گيتار و چنگ نواختن كه بود روزها

 لحظات ترينبخش لذت از برايم روزها آن خاطرات يادآوری. باشم داشته نيز خوبی

 در را آنها تصاوير گهگاهی فقط كه من برای سازها آن نواختن كه چرا است امزندگی

 دوران آن از از زيادی مدت كه حاال حتی بودم، ديده لويزيونیت مختلف شوهای

 چون و ورزيدمی عشق كارش به هم بهنام حتی. نيست لطف از خالی برايم گذرد،می

 يكی داشتيم، ما كه شرايطی با هم آن بگيرد، قرار عمومی محافل در زياد نبود مجبور

 آن بابت كه هم كمی مبلغ انهم از و آمدمی حساب به كار آن محسنات ترينبزرگ از
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 پيش كردممی گمان كه طور آن برايم زندگی اما. بود راضی كامال كرد،می دريافت

 .نرفت

 كردمی عنوان شادمانی با من خانواده همراه را پدرش سفر خبر بهنام كه روز آن شايد

 نميانما بزرگ فاصله يك برای سرآغازی موضوع، اين كه كردنمی فكر اين به هرگز

 من سوی به حالت همان با و شد خانه وارد زيادی بسيار هيجان با او روز آن. باشد

 :گفت و آمد

 كنی؟می كار چی بدم خوب خبر يه بهت اگه-

 هرگز مدت، اين تمام در چون باشد افتاده اتفاقاتی بايد كه فهميدم صورتش حالت از

 .بودم نديده خرسند حد آن با تا را او

 برده؟ آزمائيت بخت بليط نكنه... خوشحالی جور بد رانگا شده؟ خبر چه-

 :داد جواب خاصی زيركی با و بوسيد را سرم و كرد ایخنده

 .شده چی كه بزنی حدس بتونی نكنم فكر ولی شدی نزديك حدودی تا-

 .شدم ماجرا شنيدن بيتاب

 !شد آب دلم بابا نه؟ يا ميگی باالخره-

 .كرد نوازش را امگونه دست پشت با

 تونيممی. شديم خالص وضعيت اين از باالخره... نميشه باورت بگم، بهت هاگ-

 .تهرون برگرديم

 :پرسيدم تعجب با

 كنی؟ راضيشون تونستی بالخره شده؟ خبر چه چيه؟ منظورت-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

185 

 

 :گفت جوابم در و كرد ایمرموزانه خنده

 بود؟ بدبختی و ريسك همه اين به لزومی چه بشن راضی بود قرار اگر-

 :داد ادامه زد،می موج صدايش در هنوز كه شادی همان با و كشيد یتند نفس

 وقت خيلی كرد؛ رو خودش كار بابام عاقبت. افتاد باالخره بودم، منتظرش كه اتفاقی-

 تيزی شامه خوشبختانه. كردمی تبديل نقد پول به رو هاشدارايی همه داشت كه بود

 زودتر هرچه خواستمی مملكت آشفته اوضاع اين توی و داره تجارت برای

 بكنه رو كار همين كه كرده راضی هم رو پدرت ظاهرا كنه، خارج ايران از رو اشسرمايه

 .كنند گذاری سرمايه امريكا توی رو پولشون تا

 .گذاشتم دهانم روی را دستم حسرت وبا كشيدم سردی آه

 نيستن؟ ايران توی ديگه هااون كه اينه منظورت-

 .شد متعجب یكم من حالت تغيير از

 يه با همگی شنيدم... كردند ترك رو تهران هم با خانواده دو هر پيش جمعه... نه-

 .رفتن پرواز

 سراسر تنهايی حس. زد چنگ وجودم بر غمی. بستم ایلحظه برای را هايمچشم

 حلقه كمرم دور را دستش بهنام. بودم ديدارشان دلتنگ چقدر. گرفت دربر را وجودم

 .كرد نزديك صورتش به را صورتم و كرد

 شدی؟ ناراحت موضوع اين از تو عزيزم؟ شده چی-

 .دادم تكان تاسف روی از سری
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 رفته ايران از ببينم رو مادرم و پدر بتونم ديگه بار يه حداقل اينكه بدون نميشه باورم-

 ديگه البد برن؟ ايران از من بدون تونستن چطوری اصال نگشتن؟ دنبالم چرا باشن؛

 ديگه تهرون، برگرديم روز يه باشه قرار اگر كردممي خيال من... ندارم ميتیاه براشون

 هستيم تنها تنهای ديگه حاال اما كننمی قبول مارو باالخره و شده درست چيز همه

 نيستی؟ ناراحت بابت اين از تو

 .زد امگونه به ایه*س*بو و راند عقب گردن دور از و كرد نوازش را پريشانم موهای

 وقت هيچ من ولی باشه شده تنگ ات خانواده برای دلت كه ميدم حق بهت-

 كشيدی، مدت اين توی تو كه هايیناكامی و هاسختی تمام خاطر به رو بابام تونمنمی

 ثروتش به روز هر اون تا كردم كار شرايط ترينسخت در رو عمرم همه من. ببخشم

 اون. كنيم زندگی وضعيت اين با تو و من كه شد راضی عوض در ولی كنه اضافه

 چيز همه بتونم كه زمانیه االن. كشيدم مدت اين توی كه هايیبدبختی اين تمام باعث

 خريدم ازش بفهمه اينكه بدون رو شمال ويالی و ويالهاش از يكی من. كنم تالفی رو

 سوگند، نميشه تنگ آدم اين برای دلم وقت هيچ من بره؛ و كنه گم زوتر رو گورش تا

 ...توق هيچ

 علت دانستمنمی اصال اينكه با. نبود درك قابل برايم پدرش به نسبت او احساس

 تا موضوع اين سر بر بهنام نداشتم باور اما بوده چيزی چه ازدواجمان با آنها مخالف

 دلم. كرد پر را وجودم همه انتقام از ترس. باشد پرورانده دل در كينه پدرش از حد اين

 و بود پايين سرم. باشند هم با مقابله در و يكديگر روی در رو دو آن هرگز خواستنمی

 .آمدم خود به دوباره بهنام صدای با كه بود شده موضوع اين درگير عجيب فكرم

 .رامسر ريممی فردا پس كن جمع رو وسايلت عزيزم-

 چی؟ برای رامسر؟-
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 :گفت و زد آميزی محبت لبخند

 هرچی. عسل ماه ببرمت تنونستم هنوز ولی كرديم ازدواج ماهه نه االن اينكه برای-

 !تهران ريممی راست يك جا همون از و گرديمنمی بر اينجا ديگه چون بردار داری الزم

 كرديم رها شكل همان به داشتيم خانه آن در هرچه بهنام خواسته طبق بعد، روز دو

 اتاق در سرهيك و شديم رامسر ويالی روانه شيرينمان و تلخ خاطرات همراه به تنها و

 از فارغ روزها. خورد رقم برايم عمرم خاطرات بهترين كه بود آنجا. شديم ساكن دريا

 هایچوب تكه با گاهی و خوانديممی شعر. زديممی قدم ساحل كنار گذشته، هياهوی

 آن كنار هاساعت و كرديممی پا به آتشی جنگل در كرد،می جمع بهنام كه خشكی

. بود شده مبدل مانندبی لذتی به برايم بهنام كنار در دريا، قاتا از ترس. نشستيممی

 از كه دريا امواج صدای و گرفتممی آرام بهنام آغوش در ایدغدغه هيچبی هاشب

 هایماهی تماشای به طوالنی لحظات و افزودمی آرامشم بر ميشد، پخش بلندگوها

. است پايم زير جهان مكردمی حس هفته يك آن. شدممی سرگرم پايم زير رنگارنگ

 بردمنمی گمان هرگز كه خنديدممی دل ته از و شور با آنقدر. بودم بيگانه غم با چقدر

 عشق تنها پرنيان، خاندان عروس غم؟ به چه مرا اصال. دارد خانه هانزديكی همان غم

 را آن جرات كسی چه اصال چيست؟ غم دانستمی چه پرنيان بهنام قلب محبوب و

 شنا دريا آبی پهنه در دوشادوشش وقتی شود؟ نزديك او امن حريم هب كه داشت

 را اين فكر حتی توانستممی چطور خنديدم،می دل ته از هايششوخی با و كردممی

 آنقدر دانستم،می اگر كه زد؟ خواهد رقم برايم تلخی تقدير چه روزگار كه بكنم

 !نرسد هاغم گوش به هرگز امشادمانی صدای كه خنديدممی آهسته

 شهر به غربت، و دوری ماه نه از بعد و رسيد پايان به هم رويايی هفته يك آن باالخره

 ساكن عمارتی همان در كه بود آور تعجب بسيار برايم هرچند. بازگشتم خويش
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 خالی كه است زيادی هایمدت كه گفتمی او و بود خريده پدرش از بهنام كه شديم

 خبری هيچ ديگر. شويم ساكن آن در پس اين از بايد ما و است بوده استفاده بدون و

 و باشكوه عمارت آن ساكن و مالك و راحتی به ما و نبود سابق هایاحتياط آنْ از

 !شديم همتابی

 تمام مثل درست. كرد جلوه اسرارآميز بسيار نظرم در ورود بدو در مجلل، عمارت آن

 به چيزيگی گويی. ديدم را هاآن هابعد من و بود خانواده اين به متعلق كه عماراتی

 خود به را انسان ذهن و بود پنهان عمارت اين از ایگوشه در ديگران چشم از دور

 جلوی و كرديم عبور باغ از اتومبيل با تا كشيد طول دقيقه چند. كردمی مشغول

 .رسيديم عمارت

 صدای و آوردمی رد پرواز به را انسان روح كه بود زيبا آنقدر اطرافش، فضای و بنا آن

 آدمی ناخوداگاه رسيدمی گوش به كشيده فلك به سر درختان الی به ال از كه پرندگان

 خفته سنگی شيرهای شكل به كه نماهايی آب. انداختمی موعود بهشت ياد به را

 در كدام هر كه زيبايی هایآالچيق كنار در خورد،می چشم به استخر گوشه چهار در

 نصراهای طاق و داشت قرار قيمت گران و تزئينی هایگل از خاصی نوع مقابلشان

 .بود فردوس آور ياد راستی به آن روی هایپيچك و كننده خيره

 دوتای جز به كه بود خواب اتاق هفت دارای و بود شده بنا طبقه سه در عمارت، آن

 هك داشت تهی و سر بی نشيمن هایسالن طبقه هر و بودند باال طبقات در بقيه آن

 مفروش قيمتی گران ابريشمی هایقاليچه با كه آنتيك اشياء و لوكس لوازم از بود پر

 برای حد آن به تا سابقمان شرايط تحمل چرا فهميدم كه بود آنجا تازه. بودند شده

 حد از بيش زندگی از تا بود شده سبب او اشرافی خوی و خلق. بود دشوار بهنام

 .باشد داشته انتظار معقول
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 با كه ورودی رنگ سياه و چوبی در اطراف در. كردم نگاه اطرافم به بيشتری دقت با

 فاصله كمی با رسيديم،می آن به براق و رنگ يشمی مرمری پله چهار از عبور

. بودند گرفته درميان را شكلی گنبدی طاق كه شدمی ديده بلندی بری گچ هایستون

 ابتدا از ورودی مسير طرف دور در قامت و بلند و تناور درختان باغ، چپ و راست در

 اما خوردمی چشم به داشت، ایشده فرش سنگ باريك جاده كه عمارت جلوی تا

 فلك به سر سپيدارهای درختان بيشتر شديم،می ترنزديك عمارت به هرچه

 و عمارت روی به رو. بودند گرفته قرار هم از متناسب هایفاصله با كه بودند ایكشيده

 به نظيریبی جلوه كه داشت قرار بزرگی بسيار استخر آن، از زيادی بتانس فاصله با

 .بود بخشيده باغ

 بود مقابلمان شطرنجی چوبی پوش كف با وسيع سالن يك شديم، كه عمارت داخل

 بلند هایپايه با آباژورهايی مابينشان كه بود شده چيده مبل دست چهار آن در كه

 كه داشت وجود بزرگی بسيار پذيرايی ميز سالن، یانتها. ميشد ديده اینقره و برنزی

 سالن اين دور تا دور. داشت قرار نفيس نقره شمعدان شش انتها تا ابتدا از آن روی

 اليه منتهی در. شدندمی باز باغ به رو همگی كه بود پوشانده بلند هایپنجره را بزرگ

 متصل بهم را پايين و باال طبقات كه داشت وجود مارپيچ مرمری پله رديف دو سالن،

 بود شده طراحی خدمه استراحت برای مخصوصی كوچك   اتاق آن، زير در و كردمی

. ميشد باز نشيمن سمت به ديگری و آشپزخانه به يكی كه بود در دو دارای كه كه

 نشيمن يك به ابتدا هاپله از عبور از بعد كه بودند هم شبيه تقريبا سوم و دوم طبقه

 .میشد متصل هااتاق به وسيعی راهروی با بعد و رسيدمی بزرگ

 محسوب اتاق دومين چپ سمت از و بود شده واقع دوم طبقه در ما خواب اتاق

 كه بلند پنجره چهار با داشت بزرگی لنگه دو در كه متری پنجاه حدودا اتاقی. ميشد

 هاآن هایلبه كه ميشد ديده كوچكی هایايوان. بود باغ به رو كه آنها دوتای روی به رو
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 با رنگی سفيد خواب سرويس اتاق، باالی. بود شده پوشيده بزرگ زينتی هایگلدان با

 فاصله با رويش، به رو و كردمی خودنمايی قرمزش مخمل تختی رو و بالشت شش

 خوابتخت راست، سمت. بودند قرارداده رنگ و سبك همان با توالتی ميز زياد

 مينياتوری هاینقاشی كه خوردمی چشم به يكیبار  درهای با چوبی ديواری كمدهای

 .كردمی جلب خودشان به را نظرم آنها روی

 به فقط و شديم ساكن مجلل و اشرافی خانه آن در ما كه نپاييد ديری حال هر به

 خاک عمارت و نامرتب باغ بود، نكرده استفاده عمارت آن از كسی مدتی آنكه علت

 يك طی باغبان، دو و خدمه چند توسط توانست بهنام اما بود شده كثيف و گرفته

 اوضاع بر زود خيلی و گرداند باز عمارت و باغ به را سرزندگی و شادابی دوباره هفته

 مانده برايم كه آشنايی تنها با خود، ديار و شهر از دوری هامدت از بعد. شود مسلط

 آن از. شتمگذا قرارمالقات نبود محبوبم و داشتنی دوست ژيالی جز كسی كه بود

. بس و بود او فقط گرفت،می هايمتنهايی از سراغی گهگاهی كه كسی تنها پس،

 با بسيار برايش كه شد اشكارخانه امور به دادن سامان و سر مشغول شتاب با بهنام

 كارخانه ناهماهنگ اوضاع به دادن سامان و سر وقف را روزش و شب. بود اهميت

 كه چه هر به ديگر گويی كه كردمی رضايت اساحس بابت اين از چنان و كردمی

 بود، او آرزوی منهی كه زندگی اين ادامه برای او شوق اما. است رسيده میدخواست،

 بود ایفاصله حاصلش كه بود شده تبديل بزرگ خالئی و بزرگ حسرتی به من برای

 .كردمی دورتر هم از را ما روز هر كه

 باز زمانی بهنام ولی نشستممی بازگشتش ارانتظ به دم، سپيده نزديكی تا هاشب

 اتاق به راست يك و نداشت بدن در نيرويی هيچ ديگر خستگی شدت از كه گشتمی

 كوشيدممی وجود تمام با. بردمی خوابش كالمی، و حرف هر از قبل و رفتمی خواب

 و شد تمام طاقتم عاقبت شب آن اما باشم نداشته اعتراضی و كنم درك را شرايط
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 شدت به ته و سر بی خانه آن در تنهايی از. بگيرم را خودم جلوی نتوانستم يگرد

 همه كه ميشد مستولی من بر ترس آنقدر رسيد،می نيمه به شب وقتی و ترسيدممی

 ساعت هایعقربه. دارند را آزارم قصد كه ديدممی سرگردانی اشباح و ارواح از پر را جا

 و گذشتمی هاقرن مانند برايم دقايق. دادمی نشان را بامداد 3 ديوار گوشه قدی

 .بودم داده كف از توان و تاب كه بود كرده امدرمانده چنان انتظار

 آنكه با. شد خانه وارد صدا و سر بی و آرام او كه بود نمانده باقی دم سپيده به چيزی

 انداخت رختكن سمت را كيفش تفاوتبی ديد، خودش انتظار در شام ميز پشت مرا

 كشداری پف كردمی نگاهم چپ چپ كه طور همان و كرد نازك برايم چشمی گوشه و

 جا از غضب با كه شد لبريز چنان صبرم كاسه. رفت آشپزخانه سمت و كشيد

 خشم با و ايستادم در آستانه در. شدم آشپزخانه وارد سرش پشت و برخواستم

 مشغول و ريخت انليو در آب كمی و برداشت يخچال از آبی شيشه. كردم نگاهش

 و گرفت طرفم به را ليوان كرد تالقی خشمم از پر نگاه با كه نگاهش. شد نوشيدن

 :گفت

 كنی؟ امتحان خواینمی! خوبه اعصاب آرامش برای سرد آب شنيدم-

 .كشيدم پفی كالفه

 زندگيت و خونه ياد بالخره شد چی خونه؛ نمياری تشريف ديگه امشب البد گفتم-

 افتادی؟ هم

 .گرفت طرفم به را ليوان دوباره و زد تلخی لبخند تگی،خس با

 نه؟ بخوری، آب اين از بايد واقعا اينكه مثل! خير نه-

 .فشردم عصبانيت با را انگشتانم و كردم مشت بود، پهلويم كنار كه را دستم
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 برم تا بود منتظرم صبح سپيده تا يكی اگه منم... داری حق كنی؟می مسخره منو-

 !بشه آروم اعصابش تا كردممی تعارف سرد آب بهش ورم،بخ شام باهاش

 از ديگر جرعه چند و زد كمرش به دستی و فشرد هم روی را هايشچشم كالفگی با

 پشت و كشيد بيرون آشپزخانه ميز پشت از صندلی بعد و نوشيد را ليوانش محتوی

 ندیت نگاه چشمی زير و گذاشت پيشانيش روی سايبانی مثل را دستش. نشست آن

 .انداخت من به

 بهت داره خيلی مدته يه كه فهمممی هم هاكنايه و نيش اين اين بدون خودم-

 10 از ساعت اگه بودم گفته بهت كه من بكنم؟ تونممی كار چی اما گذرهمی سخت

 ميز يه با شب هر تو ولی بخواب برو و بخور رو شامت نمون؛ من منتظر ديگه گذشت

 داغون و خسته انقدر من دونیمی اينكه با بشه؟ چی كه نشستی من منتظر آماده

 كه كنیمی تكرار رو كار همين هرشب ولی ندارم خوردن تكون حال كه خونه ميام

 نظيری؟بی و فداكار زن يه من برای اينجوری كنیمی خيال بدی؟ عذابم

 :داد ادامه و زد دهانش به پياپی و آهسته مشت چند كالفه و عصبی مشت، با

 وقت اين تا تو بينممی وقتی من ميدی؛ زجر منو فقط كارهات اين با شاهد خدا-

 فهمی؟می كشم؛می عذاب نشستی، ميز اون پشت گرسنه

 .گذاشتم دستش روی را دستم و نشستم ميز پشت مقابلش صندلی روی

 بهم نبودی، كار سر باالی خودت كه مدتی خاطر به كارخونه اوضاع كه فهمممی من-

 همه ترس كنهمی غروب آفتاب وقتي شده تموم طاقتم ديگه كن باور ولی شده ريخته

 وقتی. كوره و سوت جا همه... نيست سكوت جرز صدايی هيچ گيره؛می رو وجودم

 مونممی منتظر و كنممی تحمل تو خاطر به اما بهنام ترسممی تو بدون نيستی اينجا
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 داری چی برای رو من تو قتو اون بگيره آروم دلم و هستی كنم خيال اينجوری تا

 كنی؟می مؤاخذه

 .كرد نگاهم معصومانه و چسباند پيشانيم به را پيشانيش

 به باشم، كه هم دنيا هرجای من دونیمی كه تو ميگم؟ چی من فهمینمی خدا به-

 چرا؟ دونیمی خونه، رسونممی رو خودم نرسيده صبح به شب تا شده، كه قيمتی هر

 .دادم تكان ار  سرم منفی، نشانه به

 دارم، آرامش تو كنار فقط چون بره،نمی خوابم نخوره، تو نفس به نفسم اگر چون-

 دلم منم. بدم جون و باشم تو آغوش توی ميرممی هم اگر حتی خواممی چون

 اين كم يه فعال مجبوريم كرد؟ ميشد كار چی خب ولی باشم كنارت دائم خوادمی

 اين الاقل كنممی خواهش پس بگيره، رونق رخونهكا دوباره تا كنيم تحمل رو اوضاع

 !نكن جهنمش اينجوری برام هستم پيشت صبح تا كه ساعتی چند

 .كشيدم بلندی آه

 خستگی از فورا و نداری منو حوصله كه ایخسته انقدر هم ساعت چند همين تو-

 .شدم خسته كن باور كنم،نمی حس رو بودنت ديگه چيه؟ دونیمی بره،می خوابت

 خارج داشت كه طور همان و شد بلند جا از و انداخت سراپايم به غضبناكی گاهن

 :گفت و برگرداند رو طرفم به و خورد چرخی پاشنه روی در آستانه در ميشد،

 فردا ريزه،می بهم رو اعصابم بدجوری كه نيار زبون به رو جمله اين هرگز ديگه-

 باغ به كه خوايممی هم باغبون يه... كنن پيدا خدمتكار چندتا خونه برای سپرممی

 !بترسی هاشب كه نيستی تنها اينجا ديگه توهم اينجوری كنه، رسيدگی

 .زدم پوزخندی
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 بشم؟ همدم باغبون و خدمه با بايد تو جای به يعنی-

 بدن انجام رو كارها هم كه باشن خونه توی گفتم شو؟ همدم باهاشون گفتم كی من-

 بياد ژيال بگو روزها اصال نداره، برت خوف دونممی چه كه نكنی تنهايی احساس هم

 ...كن سرگرم و خودت جوری يه بيرون برو باهاش يا پيشت

 و خونه سر بايد هم شب كنه سرگرم منو كه نيست كار بی كار؛ سر ميره روزها ژيال-

 باشه؟ خدمتم در سره يك كه منه دايه مگه. باشه زندگيش

 :گفت بلندی صدای با و كوبيد در یآهن چهارچوب به مشتی عصبانيت، با

 !بكن داری دوست هركاری دونم،می چه-

 تخت روی و گذاشته پیشانی بر را آرنجش که دیدم را بهنام رفتم، که خواب اتاق به

 کرد وانمود و فشرد هم بر محکم را هایشچشم گشودم، را در وقتی. بود کشیده دراز

 او به نگاهی و برداشتم را ام ملحفه و بالشت کنارش، از آهسته. است خوابیده که

 :گفتم ب**ل زیر و انداختم

 هم پلک درضمن. دهنمی فشار محکم رو چشماش انقدر باشه خواب که کسی-

 !زنهنمی

 همان و زد رختخواب در غلتی او که رفتممی ورودی در سمت به پاورچین، پاورچین

 :گفت جوابم در بود، بسته هایشچشم که طور

 .زنهنمی مفت حرف خودیبی بره،نمی خوابش اون بدون شوهرش دونهمی که کسی-

 هاپله روی کشان کشان را محلفه و زدم بغلم زبر را بالشت حرفش، به توجهبی

 قالب سرم زیر را هایمدست. کشیدم دراز هاکاناپه از یکی روی و رفتم پایین و کشیدم

 .رفتم فرو فکر به و کردم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

195 

 

 آتش به را وجودم دیدارشان، حسرت. بود شده تنگ ادرمم و پدر برای دلم چقدر

 هاسال. کنم پناهیبی و تنهایی احساس حد از بیش شد،می باعث و بود کشیده

 آن همه مقابل در من اما نکردند دریغ من از را محبتشان هرگز و بودند کنارم

 کاشانه و خانه از آبرویشان، حفظ بخاطر شدم باعث و بودم کرده ناسپاسی ها،محبت

 چهره تا کردم جمع را حواسم تمام و بستم را هایمچشم. شوند غربت دیار آواره خود،

 در زیبا تصویر این تصور از چقدر و کنم مجسم هایمپلک پشت را مادرم زیبای

 با ترسیدممی اما بگیرم آغوش در را او خواستمی دلم. نشست غم قلبم بر ذهنم،

 گوشه از اشکی قطره و لرزید ام چانه. ریزد فرو مه در رویایم حرکتی، کوچکترین

 که گریستم آنقدر و کشیدم دراز پهلو به. ریخت گوشم حفره در و خورد سر چشمم

 .شد خیس خیس هایم،اشک از بالشتم

 پدرم استخر، سوی آن. رفتم باغ سوی به دوان دوان و پریدم جا از در، زنگ صدای با

. داد تکان دست برایم من دیدن با و ایستاده درمما کنار دست به چمدان که دیدم را

 دویدممی هرچه و بود شده طوالنی انقدر مسافت این چرا اما کردم بیشتر را سرعتم

 به را خودش مادرم ناگهان که کردم بیشتر را سرعتم رسیدم؟نمی استخر سوی آن به

. ردمک نگاهش زده وحشت. کرد زدن پا و دست به شروع و انداخت استخر داخل

 بلند بلند و دادمی نشان من به را او دست با و بود ایستاده استخر لبه پدرم

 او از کردم،می شنا بیشتر هرچه اما انداختم آب به نجاتش برای را خودم. خندیدمی

 از. ایستاد حرکتبی و ساکن آب روی جانشبی جسم بعد، ایلحظه. شدممی دورتر

 .کردم سقوط مرتفع برجی باالی از انگار باره یک به. زدم فریاد را نامش دل ته

 مقابلم دیواری ساعت به نگاهی. بود آسمان وسط خورشید. پریدم خواب از هراسان

 به شروع. بود شده کرخ سرم زیر دستم. دادمی نشان را ظهر دوازده که انداختم

 و بود تهانداخ پتویی کاناپه پایین که افتاد بهنام به چشمم که کردم آن دادن ماساژ
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 را بالشتش. کرده قنداق را خودش انگار بود پیچیده خودش دور چنان را اشملحفه

 متعجب روز، از ساعت آن و آنجا دیدنش از. بود خواب در غرق و بود گرفته بغل در

 راحت خیال با باشد، سرکارش آنکه جای به که مانده خواب حتما کردم گمان و شدم

 .است خوابیده

 .کردم صدا را اسمش و دادم تکانش بار چند آهسته و گذاشتم فشکت روی را دستم

 :گفت گرفته، و آلود خواب صدایی و کرده پف چشمانی با حوصله،بی

 هوم؟-

 کارخونه؟ بری خواینمی مگه. موندی خواب که پاشو ظهره؛ دوازده ساعت-

 :داد جواب بسته، چشمان همان با

 خانم؟ شیمی احممز  چی برای پس نیستی؟ قهر من با تو مگه-

 .آمد در حرصم

 چیه؟ قهر موندی؛ خواب میگم-

 :گفت کنان، غرغر و کشید سرش روی را ملحفه

 مگه شده؟ دیرم من که مربوطه چه تو به! دانند خسروان خویش مملکت صالح-

 فضولی؟

 .گرفت امخنده

 چرا جسارتا اما شدم استراحتتان مزاحم ببخشید سرورم اینجوریه؟ پس آهان-

 بندگان که زمینی بر روند، خواب به خود اریکه در آنکه جای به کیخسرو جناب

 اند؟ آمده فرود خوابندمی
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 :گفت خندید،می که طور همان و زد کنار صورتش روی از را ملحفه

 دلم که هرجا و است من سرای ملک این همه که باش آگاه و بدان! ضعیفه ای-

 !موقوف فضولی... خوابممی بخواهد

 :گفتم و آوردم در شکلکی برایش و کردم راست و کج را دهانم و ب**ل

 رختخواب در نتوانسته خسرو که پیداست کامال اما است کوه چون ما خسرو اراده-

 !بخوابد تنهایی

 :گفت و پوشاند هایشدست با را صورتش

 !نامرد کشهنمی رخش به اینجوری رو شوهرش ضعف نقطه آدم! نامردی خیلی-

 .دمخندی کودکانه

 .خوادمی دلم و دارم دوست خودمه، خونه نگی باشی تو تا-

 نیم روی و زد چرخی فورا. آمدم فرود کنارش، درست و کشید کاناپه روی از را پایم

 آرام بعد، ایلحظه و دوخت هایمب**ل به را هایشب**ل و شد خیز نیم امتنه

 :پرسیدم و اشتمگذ اشسینه روی را سرم. انداخت کنارش متکای روی را خودش

 کار؟ سر نرفتی امروز چرا جدی حاال-

 .کرد جمع را هایشب**ل و کرد حلقه کمرم دور را دستش

 خواستی؟نمی رو همین تو مگه برم؛ خواستنمی دلم-

 .سرکار نری دیگه که نگفتم ولی چرا-

 که طور همان و کشید آن انتهای تا ابتدا از را انگشتانش و انداخت موهایم در پنجه

 :گفت کرد،می نگاهم
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 خودم جوری بد مدته یه من توعه با حق دیدم. کردم فکر هاتحرف به خیلی دیشب-

 تصمیم همین برای شدم غافل خیلی زندگیمون و تو از کردم کارخونه کارهای درگیر رو

 .باشم عشقم کنار و بدم استراحت خودم به مدتی یه گرفتم

 جا از بعد کمی. فشردم بغل در ترممحک را او و کشیدم کوتاهی جیغ شادی از

 بودم نشده دور زیاد هنوز. بروم آشپزخانه به صبحانه، کردن آماده برای تا برخواستم

 :گفت گذاشت،می بالشتش روی و کردمی تا را اشملحفه که طور همان بهنام که

 پایین میایی داریبرمی رو خوابترخت که آخریه دفعه این باشه یادت فقط-

 !کنی کاری همچین شرایطی هیچ تحت نداری حق دیگه بی؛خوامی

 من از او خوردیم هم کنار را صبحانه اینکه از بعد. شدم دور او از و زدم چشمکی

 چیزی تا داشت قصد زیرا. برویم باال طبقه های اتاق از یکی به همراهش تا خواست

 و قفل خانه آن یهااتاق بیشتر در که چرا آمد عجیب کمی نظرم به. بدهد نشانم را

 چیزی چه دانستمنمی حاال و باشند خالی کردممی گمان من و بود استفاده بدون

 به دهد؟ نشان من به بخواهد بهنام که باشد داشته وجود اتاق آن در است ممکن

 آن لوالی جیر جیر صدای با در و چرخاند قفل در را کلید بهنام رسیدیم، که در پشت

 .شدیم داخل ما و شد باز

 که بود معلوم شد،می دیده اتاق وسایل روی که ایگرفته خاک و سفید هایملحفه از

 .است نکرده استفاده اتاق این از کسی هاستمدت

 روی. بود شده پوشیده براقی سبز سنگ با آن کف و داشت کاری آیینه اتاق، سقف

 و خوردمی چشم به ایهنرمندانه و ظریف بسیار مینیاتورهای دیوارها، تمامی

 یکی روی سوتر آن کمی. بود شده هاپنجره بخش آذین رنگ یشمی مخملی هایپرده

 .بودند پوشانده هاپرده جنس هم و رنگ هم ایپارچه با را دیوارها از
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 وقتی. برد دیوار همان سمت به مرا کردم حس و پوشاند دست با را هایمچشم بهنام

 چیزی زیرا. گشتم حیرت در غرق دمدی آنچه از برداشت چشمانم روی از را دستش

 کشیده روغن رنگ با که بود صورتم از متبحرانه نقاشی دیدم،می خود مقابل که

 رویم به رو همزادم کردم، حس که آمدمی نظر به واقعی و نظیر بی چنان و بودند

 چند که کردم حیرت چنان. کندمی تماشا مرا نور جنس از لبخندی با و ایستاده

 خود به بهنام، صدای با بعد اندکی و کردممی نگاه آن به خیره یرهخ فقط لحظه

 .آمدم

 .بشی متعجب انقدر دیدنش از کردمنمی فکر اصال اومده؟ خوشت ازش خیلی انگار-

 :گفتم حیرت، و شادمانی حالت همان با و برگشتم بود، سرم پشت که او سمت به

 این هنرمندی استاد کدوم نستمدومی کاش نظیره، بی واقعا نقاشی این بهنام وای-

 .کشیده رو نقاشی

 .داد تکان تاسف روی از سری و زد تلخی لبخند بهنام

 به نقاشی، این کشیدن از بعد ماه چند متاسفانه که بود جوون پسر یه نقاشش-

 .کرد فوت رانندگی تصادف یه خاطر

. باشد خاک اسیر که هنرمند چنین دستانی از حیف. سوخت برایش دلم چقدر

 :گفت دوباره و گرفت بغل در مرا سر پشت از بهنام

 داری؟ حسی چه نقاشی این دیدن از ببینم بگو حاال-

 .نشست لبم گوشه رضایت، روی از لبخندی. خوردم تابی بازوهایش بین

 شده؟ کشیده اینجا کی نقاشی این اما خوشگله واقعا... شدم غافلگیر خیلی-
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 .چسباند صورتم هب و آورد جلو سرم پشت از را صورتش

 هم موقع اون. افتاد سرم به نقاشی این کشیدن فکر دیدمت، که اولی دفعه همون-

 .بود کار این برای زمان بهترین همین برای کردنمی زندگی اینجا کسی

 .پرسیدم و کردم نگاهش خاصی شیطنت با

 بکشه؟ منو عکس تونسته چطوری نقاش پس نبودم، اینجا موقع اون که من-

 .کرد نوازش انگشت، با را امگونه و خندید کشدار و آرام بهنام

 .بکشه رو نقاشی این تا داد بهش و گرفتم ژیال از رو هاتعکس از یکی من-

 :گفتم کنایه با و ورچیدم ب**ل

 اومده وسایلم سر بالیی چه دیگه دونهمی خدا رو؛ کفشم بعد برداشتی و عکسم اول-

 !ندارم خبر من که

 شوم، خارج اتاق از همراهش تا گرفتمی را دستم درحالیکه و داد سر بلندی خنده

 :گفت

 !دزدیدمت صدا و سر بی که بودی خودت دیگه آخریش-

 :دادم جواب دلبرانه و گرفتم قاب را صورتش هایمدست با و ایستادم اتاق وسط

 خوابتخت روی به رو درست رو من عکس هم همین برای بوده تو اتاق اینجا پس-

 آره؟ ی،کشید

 حالت با و رفت هم در اشچهره. پرید رنگش و شد دستپاچه کمی حرفم، شنیدن از

 :گفت خاصی،
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 از بعد خواستنمی دلم راستش کنیم؛نمی استفاده عمارت این از که وقته خیلی ما-

 یه خاطر به اما خوابمون اتاق بشه هم اتاق این و کنیم زندگی اینجا تو و من ازدواج

 تصمیمم گذاشت، جا برام که بدی العادهفوق خاطرات و افتاد که تیاتفاقا از سری

 قفل بعد، به روز اون از هااتاق بقیه مثل رو اتاق این در هم همین برای شد عوض

 .کردم

 :داد ادامه و کشید خروجی در سمت به را را دستم دوباره کالفه

 .بریم دیگه بهتره-

 :گفتم شد،می کشیده دنبالش به پاهایم که طور همان

. ببینم رو چیز همه تا بردارم وسایل روی از رو هاروکش این داشتم دوست من ولی-

 !قشنگه خیلی نظرم به اینجا

 و رفت پلکان سوی به و کرد قفل را در فورا و آورد بیرون کتانش شلوار جیب از را کلید

 :گفت جوابم، در ب**ل زیر

 که نقاشی جز به اینجا باش مطمئن یول کردم رو کار این دیگه فرصت یه توی شاید-

 .باشه داشته دیدن ارزش که نداره وجود خاصی چیز دیدی،

 که بود چیزهایی بودم، دیده که تصویری و آنجا اما شدم روانه سرش پشت ناچار، به

 معمای طریقی به تا کردممی سعی و بود ساخته مشغول خود به را ذهنم ها مدت تا

 .کنم حل خود برای را آن

 شبها اكثر. كرديم سپری هم كنار را اوقاتمان و نرفت كار سر هفته يك حدود هنامب

 بهنام. رفتيممی آنها منزل نشينی شب به ما يا و آمدندمی ديدنمان به ژيال و افشين

 در و كرد استخدام خانه و باغ امور به رسيدگی برای را باغبان حيدر اوستا خانواده
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 به ساله پنج و سه دختر   دو كه آنها آمدن با. شدند اكنس باغ انتهای سرايداری خانه

 يك آن از بعد. آمد مان غمزده خانه به نشاط و شور داشتند، شيرين و ليال هاینام

 و بازی و ايستادممی ايوان باالی روزها هم من. شد كار مشغول دوباره بهنام هفته،

 از ومراقبت كاشتن به رش،همس و حيدر اوستا با يا كردممی تماشا را دخترها خنده

 .شدممی سرگرم گرم باغ هایگل

 گرفته حيدر اوستا از كه ایبنفشه هایگل. بودم حوصله بی و كالفه حسابی روز، آن

 را باغبانی هایدستكش كاشتم، ايوان دور تا دور هایباكس گل در او كمك به را بودم

 كه شيرين و ليال تماشای ولمشغ و نشستم ايوان پله دومين روی آوردم، در دستم از

 هياهوی ديدن. شدم كردند،می بازی و دويدندمی هم دنبال زياد صدای و سر با

 شوم، همبازی هاآن با كودكی در تا نداشتم برادری و خواهر هرگز كه من برای هابچه

 باز اما كردم سرگرم هاآن تماشای با را خودم مدتی. بود بخش لذت بسيار

 دست كاری خودم برای خانه سوی آن و سو اين كردم سعی. آمد مسراغ حوصلگیبی

 حوصلگی،بی آن با كه نداشت وجود كاری هيچ تقريبا. بود بيهوده تالشم اما كنم پا و

 ذهنم در فكری ناگهان، كه كشيدم صورتم به دستی كالفه. كند سرگرم مرا بتواند

 آن از را خودم و ببينم را او هم تا بزنم بهنام كارخانه به سری گرفتم تصميم. زد جرقه

 و كنم غافلگير را او توانممی بروم خبربی اگر انديشيدم خود با. دهم نجات كسالت

 او نزد به خوش، خيال همين با. شد خواهد زده هيجان ام،ناگهانی ديدار از حتما

 ندهد اطالع را ورودم تا خواستم نگهبان از شدم،می رد كه نگهبانی در جلوی از. رفتم

 .رساندم اتاقش در پشت به را خودم هماهنگی هيچبی و

 باشند خوری ناهار در بايد همه ساعت، آن در كه دانستممی و بود ظهر نزديك

 آن در چون شدم هم خوشحال حتی نكردم تعجب چندان منشيش نبود از بنابراين

 با. ذرانمبگ شوهرم كنار در مزاحمی هيچ بدون را ساعتی دو يكی توانستممی صورت
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 بدون و اطالعبی حضور از است ممكن دانستممی و بودم آشنا بهنام اخالق

 موقع كه كه چرا بود؛ نفعم به شرايط باز هم، صورت اين در شود ناراحت ام،هماهنگی

 .باشد ماناحتمالی مگوی و بگو شاهد تا نيست كسی عصبانيتش،

 شتاب با را در ميزد، موج صورتم از كه هيجانی با و نشست لبانم روی شيرينی لبخند

 فراموش را آن هرگز كه شدم مواجه ایصحنه با در، گشودن محض به اما كردم باز

 .كرد نخواهم

 در دنيا همه از فارغ كتايون، و بهنام. كنم باور توانستمنمی ديدم،می چشم با را آنچه

 ناگهان، كه بودم آور چندش صحنه آن تماشاگر گيج، و مات من و بودند هم آغوش

 را او و كوبيد كتايون سينه به محكم دست با بالفاصله و شد من حضور متوجه بهنام

 :زد فرياد و كرد پرت ترطرف آن كمی به

 وضع اين تونینمی اگه كردم؛ ازدواج ديگه من بگم بهتون بايد بار چند! محترم خانم-

 ...سالمت به كنی تحمل رو

 اشريخته بهم هایلباس پاچگی دست با بود، شده ماجرا متوجه تازه گويی كه كتايون

 جور و جمع را خودش بدزدد، من از را نگاهش كردمی سعی حاليكه در و كرد مرتب را

 شد رد عجله با بود، زده خشكم در گوشه كه من كنار از ببخشيد، يك گفتن با و كرد

 صورت به گمسردر  و مات و بودم ايستاده جا همان همچنان. رفت بيرون شركت از و

 با و گرفت را دستم و بوسيد را پيشانيم و و آمد طرفم به او كه بودم زده زل بهنام

 را خودم و شدم مرتعش سردم دست با دستش برخورد از. برد اتاق داخل به خودش

 از و كردم باز را در كنم، نگاهش آنكه بی و بود ابروهايم به عميقی گره. كشيدم كنار

 .شدم خارج آن

 :گفت و كشيد اشچانه هب دستی
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 ميری؟ داری كجا جان سوگند-

 راه بغض،. دادممی فرو را آن وقفهبی و چكيدمی گلويم در قطره قطره تلخ زهری گويی

 اما بست حلقه چشمانم در اشك. كشيدمی پنجه قلبم بر و بود بسته را گلويم

 .شتمبرگ طرفش به. شد هايماشك سيالب شدن جاری از مانع عجيب، نيرويی

 !ندارم؟ تو خونه جز رو جايی هيچ من رفته يادت انگار-

 دور را دستش يك بعد و كرد نگاهم كمی. ايستاد مقابلم شد، نزديك من به آهسته

 از مرا زحمتی، هيچبی و انداخت زانوهايم زير را ديگرش دست و كرد حلقه كمرم

 روی و برد اتاق به ارهدوب خودش با مرا و كرد بغلم محكم كودكی مثل. كرد بلند زمين

 روی صندلی همان جلوی و آمد سمتم به. كرد قفل را در و گذاشت هاصندلی از يكی

 چشمان در اشك حاليكه در و گرفت دستش در را هايمدست و نشست زمين بر زانو

 :گفت بود، كرده آلود بغض را صدايش و بود زده حلقه براقش و فريبنده

 حاال بود ما هردوی مال اونم كه نداشتيم بيشتر خونه يه ما يادمه كه جايی اون تا-

 تو؟ خونه ميگه بهش و كرده جدا هم از رو ما خونه من خوشگل عروسك كه شده چی

 !بهتره بشه خراب سرم روی باشه نداشته رو تو كه ایخونه سقف

 پا بر دلم در كه آتشی روی تاثيری نتوانست و دادمی ریا بوی عشق، جای به جمالتش

 با. بودم كالمی و حرف هر گفتن از ناتوان و چرخيدنمی دهان در زبانم. بگذارد د،بو

 بردار دست او اما كردم تحقيرش سكوتم، با. كردم نگاهش بيگانه، و سنگين نگاهی

 :داد ادامه لحن، همان با و گذاشت زانوهايم روی را سرش. نبود

 مجازاتش بايد كه نهسنگي انقدر من گناه يعنی بزنی؟ حرف من با خواینمی-

 ایشكنجه هر از نشنوم رو صدات اگر من دونیمی كه تو باشه؟ تو صدای نشنيدن

 زنی؟نمی حرف باهام چرا. نكن داغونم انصاف بی زجرآورتره؛ برام
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 دلم. لرزاند را عاشقم قلب كه راندمی زبان بر را سخنان اين ملتمسانه آنقدر او

 به چنان بودم، ديده آنچه از دلم ولی كنم نوازش را رنگش شب موهای خواستمی

 :گفت و آورد باال كمی را سرش. كنم حركتی هيچ نتوانستم كه بود آمده درد

 بزنی؟ حرف من با خواینمی واقعا يعنی-

 .شدم خيره پايم زير زمين به

 رو خودت چرا. همين فقط سوءتفاهمه يه فقط اين نازنينم كنیمی اشتباه داری-

 منو اصال سوگند؛ بگو چيزی يه بزن؛ حرف خدا خاطر به كنی؟می اذيت خودیبی

 بيرون در اين از ذارمنمی نزنی حرف تا خدا به نكن نگاهم اينجوری ولی بده فحش

 .بری

. كردمی التماس و بود زده زانو جلويم من، غرور كوه. نداشتم را هايشالتماس تحمل

 كه همانطور و زدم كنار را او دست با .كردم جمع بود، مانده باقی بدنم در نيرو هرچه

 :گفتم فقط شدم،می پا جا از

 .دارم كار خيلی خونه، برم خواممی-

 و خورد سر بينيش گوشه از و فروريخت چشمانش در نشسته انتظار به اشك بالخره

 :گفت تلخ، و سرد لبخندی با و شد بلند و بوسيد را صورتم. نشست زمين بر صدابی

 .زيزمع بری تونیمی-

 :گفت كه بودم نگرفته فاصله او از بيشتر قدم چند

 اينجا؟ بودی اومده هماهنگی بدون امروز چرا نگفتی من به هنوز اما-

 :داد ادامه كه چرخاندم قفل در حرفش، شنيدن از تفاوت بی را كليد
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 خبر كه ميارم در رو نگهبان اون پدر من البته بودی؛ اومده چرا نگفتی من به كه تو-

 كنی؛ گوشت آويزه هميشه تا بگم بهت رو چيزی يه بذار ولي نداده من به رو مدنتاو

 !ببينم كارم محيط توی دليلی هر بنابر رو همسرم ندارم دوست اصال من

 نه بودم ايستاده او به پشت طور، همان و بود شده خشك در دستگيره روی دستم

. بودم مانده حركتبی چوب تكه يك مثل. گشتمبرمی داخل به نه و رفتممی بيرون

 و گذاشت امشانه روی را دستش پشت، از. برداشت من سمت به كوتاه قدم چند

 .داد فشار

 دونیمی كنن؛می كار توش واجوری و جور هایآدم كه ست مردونه محيط يه اينجا-

 من همين برای نيست خودمون دست هامونچشم اختيار اوقات بيشتر مردها ما

 فهمیمی بشه، پيداش كارم محيط توی وضع و سر اين با اونم زنم مندار  دوست اصال

 ميگم؟ چی كه

 خودم به نگاهی اختيار،بی كه كردمی بيان متعصبانه و جدی را جمالت اين انقدر او

 شلوار روی براقی و باريك كمربند و بود تنم به ایساده الجوردی بلوز روز آن. انداختم

 حوصله چون و بودم زده سنجاق سرم باالی را ايمموه و بودم بسته سفيدم كتان

 در كه چيزی تنها شايد. كردم بسنده كمرنگی صورتی رژ زدن به فقط نداشتم، آرايش

 زياد بهنام كه بود امسانتی پنج پاشنه ورنی هایكفش كرد،می توجه جلب هايملباس

 نبود، ركد قابل برايم كه چيزی اما آمدنمی خوشش دار پاشنه كفش پوشيدن از

 !كردمی حفظ را آن شرايطی هر و حال همه در كه بود جسارتش

 :گفتم جوابش در عصبانيت با

 اينجا چون كنهنمی صدق كارمندهات و تو مورد در هاچرونی چشم جور اين البته-

 !نيست نگرانی برای دليلی ديگه پس اندمقدس و پاك خودت مثل همه
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 :فتگ و نشست كارش ميز پشت خونسردی، با

 كن سعی و بسپار خاطرت به زدم كه رو حرفی بندازی، متلك من به اينكه جای به-

 .نكنی تكرارش ديگه

 .دادم بيرون خشم با را نفسم

 خاطر به نكنه زنی؟می حرف باهام اينجوری داری كه چيه من گناه بگی ميشه-

 بدم؟ هم جايزه بهت بايد كارتشاه

 :داد جواب و كرد مشغول ميزش روی هایرقو با را خودش كند، نگاهم اينكه بدون

 كنم جمع رو حواسم خيلی بايد من همين برای! خوشگلی زيادی كه اينه گناهت-

 !ست معركه پس كالهم وگرنه

 .کردم او به آلودی غضب نگاه

 .ببازم ارزشیبی آدم هر به رو خودم كه نيستم تو مثل من نترس-

 .كردم ترك را آنجا سرعت به و نشدم جواب منتظر

 دريايی مرغان خسته نگاه كز هازمان آن"

 تنهايی هایشب ظلمت سكوت وز

 ميشد، اندوه از موجی چون من جان او بی كه هنگامی و

 بود من درد دوای اشكی قطره

 گرفته پايان هم اشك آن زمان اين

 هم درمان بی درد دوای وان
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 گرفته ديگر ماتمی

 امشب گريدمی آسمان

 "بامش نالدمی من ساز

 شودمی مگر كنم؟ باور چگونه خدايا. زدم پرسه هاخيابان در هدف بی ساعتی چند

 و بود من به متعلق فقط من بهنام! باشد؟ ديگری آغوش در من محبوب و دلداده

 برای تنها و تنها جا همه و هميشه قلبش تا بودم بخشيده او به داشتم هرچه. بس

 كه مغرورم و خودخواه عشق در چنان. بودم گذاشته فراتر هم اين از پا من! بتپد من

 قلبم نقطه دورترين به را او و امبريده ابد حبس بخششی، هيچبی قلبم زندانی برای

 ديده آنچه با حاال اما نيست راهی آنجا به او جز را كس هيچ كه جايی كردم، تبعيد

 پرستيدمش،می عاشقانه كه من بزرگ بت. ريخت فرو باورهايم تمام يكباره به بودم،

 !ريخت فرو و شكست ديدگان مقابل

. بودم ايستاده عمارت بزرگ در جلوی. كرد غروب خورشيد تا رفتم راه آنقدر هدف،بی

 جيغ با در. انداختم قفل در و آوردم بيرون كيفم از را كليد. نداشت رفتن يارای پاهايم

 به رو آالچيق زير بیچو نيمكت روی. گذاشتم باغ به قدم و شد باز انتها تا آن لوالی

 جلو به را سرم. نشستم بود كاشته ظرافت با رحيم اوستا كه هايیعباسی الله روی

 و كردندمی كار سوتر آن كمی زنش و اوستا. گرفتم هايمدست ميان در را آن و بردم

 .بودند نشده من حضور متوجه هنوز

 هایعلف. كردیم كار شوهرش دوشادوش و بود بسته كمر به چادر خانم، معصومه

. كردمی خشك چادرش، گوشه با را پيشانيش عرق تند تند و كندمی باغچه از را هرز

 با را هايشتيغ يكی يكی دقت، با و كرد جدا شاخه از را رنگی سرخ رز گل اوستا

 را گل برد،می پشت به را هايشدست كه طور همان و كرد جدا باغبانيش قيچی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

209 

 

 ديگری باغچه در كه معصومه سمت آهسته، هآهست و كرد قايم كمرش پشت

 معصومه. گرفت مقابلش را گل شوق، با و ايستاد رويش به رو. رفت بود، كار مشغول

 .گرفت او دست از را گل شيرين، لبخندی با و آورد باال سر

 فرو را بغضم نتوانستم ديگر. كرد عبور ديدگانم جلوی از آور چندش صحنه آن دوباره

 و آمدمی فرد پاهايم جلوی زمين بر و غلتيدمی هايمگونه روی از پله پله اشك،. ببرم

 كوشيدم هرچه. كردممی بدبختی احساس چقدر! كردمی سيراب را پايم زير هایچمن

 معصومه، كه بروم عمارت سوی به تا برخواستم جا از. نتوانستم شوم، مسلط خود بر

 كشيد سر بر را چادرش زده تخجال. شد حضورم متوجه تازه و برگشت من سوی به

 .داد سالمی ب**ل زير و

 تنها كه هميشه خالف بر. رفتم باال هاپله از و دادم را جوابش سر دادن تكان با

 خواب اتاق سمت به چيز، همه به توجهبی بود، بهنام بازگشت انتظار دلخوشيم،

 .كشيدم دراز تخت روی و خوردم بخش آرام قرص يك. رفتم

 سراغم به سستی شد، باعث قرص تاثير اما جنگيدم مسمومم افكار با زيادی مدت

 .شد سنگين هايمپلك كم كم و بياید

 چشم در، شدن بسته صدای شنيدن با. آمد خانه زودبه بهنام ها،شب همه خالف بر

 ميشد، ترنزديك اتاق به آن هر كه هايشگام صدای. نخوردم تكان جايم از اما گشودم

 لحظه برای چرا دانمنمی. كردمی حبس امسينه در را نفس و يختر می فرو را قلبم

 طناب با گويی اما هستم ديدارش مشتاق هم باز كه كردم حس درونم، در كوتاهی

 !بشتابم او سوی به توانستمنمی و بودم شده بسته خواب تخت به محكمی

 اندكی اما ستمب را هايمچشم فورا. شد باز اتاق در و آمد پايين آهسته در دستگيره

 .است نشسته كنارم كه فهميدم خوشخواب، تشك رفتن پايين با بعد،
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 صورتم روی را اشسايه. بود كرده پر را فضا همه داد،می ترش سيب بوی كه عطرش

 گوشم به هم هايشنفس صدای حتی نداشت؛ العملیعكس هيچ ولی كردممی حس

 تخت چون. امخوابيده كه كردم وانمود همچنان و نكردم حركتی هم باز. رسيدنمی

 نجوا و كرد گوشم نزديگ را سرش اندكی. بودم شده حركتبی و روحبی سرد سنگی

 :گفت كنان،

 !معرفت؟بی نموندی من منتظر امشب ديگه پس-

 و طوفانی هایچشم آن به چشمم هم باز! خدايا و كردم باز را هايمچشم آهسته

 و معصوم نگاه با كه نگاهم! درخشيدمی تاق،ا روشنای و تاريك در كه افتاد وحشی

. كنم تالفی خواستممی! شد قاصر پاسخی هر از زبانم آميخت، هم در خواستنيش

 در را زبان هاچشم آن اما متنفرم كردی كه كاری از بگويم و بزنم فرياد خواستممی

 افتاده، دام به ایبره چون كه كرد فروكش چنان را درونم آتش و كردمی قفل دهانم

 :دادم پاسخ

 برگشتی؟ كی تو كنم؛ استراحت خواستممی. بودم خسته-

 كه بخشی آرام هایقرص بسته به نگاهی و كرد روشن را پاتختي روی خواب چراغ

 در كه طور همان و گرفت هايشچشم جلوی و برداشت را آن. انداخت بود، آن نزديك

 آرام بود فهميده كه را قرص ماس بار چند ب**ل زير چرخاند،می را آن هايشدست

 .كرد تكرار را، است بخش

 خوابيدی؟ آشغال اين خوردن با-

 :پرسيدم سؤالش، به اعتنابی. كشيدم دراز پهلو به و زدم چرخی

 خوردی؟ شام-
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 .زد فرياد خشم با

 پا هروقت كه ببره رو زندگی اين شور مرده! بخورم كوفت چيكار؟ خواممی شام-

 !موند تنم به خستگی اينجا گذاشتم

 :گفتم لرزان صدای با

 كنی؟می فرياد و داد چرا شده؟ چی مگه-

 :گفت و گرفت هايمچشم جلوی عصبانيت با را هاقرص شيشه

 لجبازی من با اينجوری داری مثال خوری؟می تو كه چيه هاآشغال اين شده؟ چی-

 آره؟ كنی؟می

 سفيد حرير خواب لباس همان اب عجله، با. رفت بيرون و شد بلند جا از عصبانيت با

 متوجه ديگر ميشد، عصبانی وقتی هميشه دانستممی. دويدم دنبالش به نازك و

 بياورد، خودش سر باليی ترسيدم. آمدمی بر دستش از كاری هر و نبود چيز هيچ

 محتوی شيشه و رفت آشپزخانه سمت به راست يك. دويدم او پی شتابان، بنابراين

 و بودم ايستاده در جلوی كه من به ایغره چشم و كرد خالی بالهز سطل در را هاقرص

 .رفت زدم،می نفس نفس

 از ديدی چی هر ببينم، دستت چيزها اين از ديگه بار يه اگه سوگند قسم خدا به-

 !ديدی خودت چشم

 جا نفسم هنوز. گذاشتم ميزد، تند تند هنوز دويدن خاطر به كه قلبم روی را دستم

 فرط از كه چشمانی با. رفت اتاق سمت به دوباره و شد و رد كنارم از كه بود نيامده

 او كه انديشيدممی اين به و نگريستممی زباله سطل به بود، شده گشاد تعجب
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 و ياغی چنين ثانيه، چند عرض در و دهد روحيه تغيير تواندمی سرعت اين به چطور

 شود؟ سركش

 هم روی را پاهايش هميشه مثل. دبو كشيده دراز پشت به. برگشتم كه اتاق به

 ضربه دو دست، كف با. می،داد تكان را شستش انگشت عصبانيت، با و بود انداخته

 :گفتم و نشستم كنارش! بخوابم آنجا و بروم آنكه معنای به زد كنارش خالی جای به

 ديوونه؟ چته معلومه هيچ تو-

 :گفت و گذاشت قلمیش و ظريف بينی روی سكوت نشانه به را انگشتش

 !هيــــــــــش-

 .داد جای خودش كنار را تنم و كشيد را دستم

 !بشنوم چيزی خوامنمی ديگه... بخواب بيا فقط نگو؛ هيچی-

 .بودم گرفته جا آغوشش در آمدم، خود به تا اما كنم مقاومت خواستم

 ...من ولی... ولی-

 .كرد نگاهم غيض با

 ميگم؟ چی فهمیمی بخواب؛ بگير گفتم؟ چی نشنيدی مگه-

 تمام با هم هنوز اما نداشتم تسليم جز ایچاره كه بود محكم و جدی آنقدر لحنش

 تاچشم. شوم بالين هم او با و باشم كنارش خواهمنمی كه كردممی حس وجود

 كردممی گمان. رفتمی رژه چشمانم جلوی بودم، ديده كه را ایصحنه بستم،می

 ساخته من از كاری هيچ ديگر حاال و امكرده بهنام هوس بازيچه را سرنوشتم و خودم

 !شدم او تسليم مايوس و شكسته نهايت در و نيست
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 آرام آرام، رسدمی ره از شب"

 انگشت شيشه بر زندمی نسيمی

 آواز به خواندمی نوشیدنی غريبی

 تنهايی، درد خدايا

 !"كُشت مرا

 كنارم بگيرد، آرام مادرش آغوش در كه طفلی مثل بهنام، و بود گذشته نيمه از شب

 .بود بسته قهر پيمان من، بارغم چشمان با خواب گويی ولی بود آرميده

 بيرون اتاق از و شدم بلند بهنام كنار از صدا، و سر بی و آهسته. نداشتم قرار و آرام

 قبال بهنام كه افتاد اتاقی به چشمم كه بودم نشده دور آنجا از قدمی چند هنوز. رفتم

 اما برداشتم جلو به قدم چند. بود داده نشانم ديوارش، روی را امدهش نقاشی تصوير

 برای خوبی بهانه اتاق، آن ديدن وسوسه و دادمي آزارم خوابیبی. برگشتم دوباره

 .بود افكارم كردن مشغول

 متوجه اينكه بدون بار چندين. كرده مخفی كجا را اتاق كليد بهنام كه دانستممی

 كجا را كليدها بود، قفل هاآن در كه هايیاتاق به سركشی از پس كه بودم ديده شود،

 چند. يافتم را هاآن راحتی به و رفتم سراغشان به راست يك بنابراين،. گذاشتمی

 باز صدا، با در و چرخيد قفل در كليد باالخره، تا كردم امتحان اتاق قفل در را كليد

 چلوار پارچه با كه شيئ سمت هب. بستم سرم پشت از را در و شدم وارد سريع. شد

 كه زدممی حدس آن زير در شكلش از و بود شده پوشيده كامال بزرگی، سفيد

 .برداشتم را آن ملحفه و رفتم باشد، خوابتخت
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 آن روی كه رنگی سبز ساتن روتختی كه نفره دو تختخواب يك. بود درست حدسم

 و زيبا تزئينی هایسنگ با ندبود چسبانده بهم را هايشاننوك كه زيبا قوی دو تصوير

 تصوير همان و جنس همان با بزرگ بالشت دو همراه به. بود شده دوخته رنگی،

 بود خوابتخت خود شكل كرد، جلب خود به را توجهم آنچه اما كردمی خودنمايی

 به. بود شده ساخته پهنی S حرف شكل به ازدواجم، حلقه نگين مانند درست كه

 .برداشتم ديگر وسايل روی از را هاپارچه بقيه سرعت،

 به كه نبود اتاق اين در چيزی هيچ. كردممی تعجب بيشتر ديدم،می بيشتر هرچه

 و ميزتوالت آيینه، چوبی، هایصندلی حتی چيز همه! نباشد من نام اول حرف شكل

 جز به البته بود شكل همان به دقيقا خورد،می چشم به آنجا كه هرچه خالصه

 .بود شده پهن تخت پايين كه كوچكی میابريش قاليچه

 خود به را ذهنم سوال يك اما بودم آمده وجد به خالقيت، و سليقه همه اين از

 از بود، او ذوق و عشق نمايانگر كه را اتاق اين اينكه وجود با بهنام چرا كرد؛ مشغول

 هشد حكاكی جعبه به چشمم و چرخاندم اتاق پيرامون را نگاهم كرد؟می پنهان من

 شده سفيدی هایپارچه از پر اتاق كف. داشت قرار توالت ميز روی كه افتاد كوچكی

 پايم جلوی از را هاآن از چندتا و شدم خم. بودم برداشته اثاثيه روی از كه بود

 روی و رساندم سو آن به اتاق سوی اين از را خودم و گذاشتم تخت روی و برداشتم

 داخل از. كردم باز را آن در درنگ بی و رداشتمب را جعبه. نشستم توالت ميز صندلی

 آن، شدن تمام از پس بالفاصله و برخاست انگيزی دل موسيقي صداي جعبه،

 غرق مرا ديدم، آنچه. شد باز ایتقه صدای با بود، شده مخفی جعبه زير كه كشويی

 ازدواجم حلقه مشابه درست بلريان سرويس يك محفظه آن در. كرد حيرت در

 در كه ایحلقه جز به بود كامل نظير بی جواهر سرويس، چيز همه. بود دهش جاسازی

 هاینگين تماشای غرق و گرفتم صورتم نزديك را انگشتانم. درخشيدمی من، انگشت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

215 

 

 با اتاق در ناگهان، كه بود شده مار انگشتر روی ظرافت با كه شدم آن براق و درشت

 آن شنيدن با. كرد برخورد ديوار به محكم مهيبی، صدای با و شد باز فراوان شتاب

 بهنام مقابل درست را خودم و آمدم بيرون بودم، آن در كه جهانی از هولناك، صدای

 آشكارا هايشدست و بود شده متورم گردنش هایرگ عصبانيت، شدت از كه ديدم

 .لرزيدمی

 خشم با و كشيد خودش سوی به مرا و گرفت محكم دست با را خوابم لباس يقه

 :زد يادفر 

 كردم؟ بهت كه اعتماديه نتيجه اين-

 جايی به تالشم اما بياورم بيرون محكمش هایمشت از را پيراهنم يقه كردم سعی

 :گفتم جوابش، در ایسرفه تك با و كردم پيدا خفگی حالت. نرسيد

 داره؟ اشكالی مگه كردم؛می نگاه رو اتاق اثاثيه داشتم فقط من-

 :تگف عصبانيت، حالت همان با

 با شب وقت اين كه هست لعنتی اتاق اين توی چی آخه ببينی؟ خواستیمی رو چی-

 كشونده؟ اينجا تورو لباس اين

 :گفتم كنان، من من بود؛ آمده بند زبانم

 رو اتاق اين من نبود حيف گذاشتی؛ تموم سنگ من برای اينجا كه تو. هيچی خدا به-

 نبينم؟

 .نشست لبش گوشه آميزی كنايه پوزخند

 .بيرون شو گم برو شدی راضی اگه ديدی، رو جا همه خوب كه حاال-
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 و مغموم خودش، و شدم زمين روی نقش كه كرد پرت عقب به محكم مرا چنان

 توالت ميز كنار صندلی روی بود، شده سرخ عصبانيت شدت از كه صورتی با افسرده

 ايشهب**ل روی بار چندين را دستش شست عصبی، كامال حالتی با و نشست

 آن در را ناراحتيش ديدن تحمل اما بودم رنجيده او از بسيار روز آن آنكه با. كشيد

 و نشستم مقابلش و و كردم جور و جمع زمين روی از را خودم. نداشتم وضعيت

 :گفتم

 .خواممی معذرت ميشی؛ ناراحت انقدر دونستمنمی. نداشتم منظوری خدا به-

 و داد بيرون سينه از بلندی آه و كشيد شاشده پريشان موهای الی به ال دستی

 :داد جواب بود، زده زل صورتم به درحاليكه

 جادو رو آدم زيباييت كه مونیمی زيبايی و وحشی ماديون مثل درست تو دونیمی-

 اين فهمیمی تازه شدی، نزديك وقتی ولی كشونهمی خودش طرف به و كنهمی

 !كنی تسخيرش بتونی كه اونه از ترسركش زيبا، ماديون

 چيه؟ حرف اين از منظورت-

 .كشيد آه هم باز

 سوء يه فقط قضيه اون كه فهميدی و كردی فراموش رو امروز موضوع كردممی خيال-

 لعنتی اتاق اين به وگرنه داشتی تالفی قصد كه فهميدم حاال ولی بود تفاهم

 !اومدینمی

 را غمگينم چشمان. بود نزده سرم به هم تالفی فكر حتی. نداشتم قصدی چنين اصال

 .دوختم زمين به
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 كه روز اون از ببينم؛ رو اينجا داشتم دوست فقط من كنی؟می فكر اينجوری واقعا-

 !همين فقط بود، كرده مشغول رو فكرم ديدم رو نقاشی

 .داد تكان سری

 برای چون كردم مخفی تو از جارو اين من گشتی؟می چی دنبال اتاق اين توی آخه-

 ديدنش با كشم؛می عذاب اون توی كه جايیه اينجا مونهمی جهنم ثلم درست من

 فهمی؟می. كشممی زجر لحظه هر

 :داد ادامه و گذاشت پيشانيش روی را دستش

 توی كه هوسه يه گورستان من برای اما باشه قشنگ خيلی اينجا تو نظر به شايد-

. ميشم داغون دارم ادی؛د امشكنجه اينجا، به اومدنت با تو اما شد دفن اتاق همين

 باشه؟ تو و من خواب اتاق اينجا كه خوایمی واقعا

 آن ديدن. نشست جذابش و درشت چشمان در اشك. كردم نگاهش متحيرانه

 داشت، قرار زانوانش روی كه اشمردانه هایدست بر. لرزاند را پودم و تار منظره،

 جاری مهابابی چشمانم از اشك حاليكه در و گذاشتم قلبم روی را آن و زدم ه*س*بو

 :گفتم بود،

 ديگه خوامنمی اصال نداشتم؛ قصدی همچين اصال من. نكن گريه بهنام خدا تورو-

 اينجوری تونمنمی... نكن گريه اينجوری كنممی خواهش فقط بدونم درموردش هيچی

 .ببينمت

 از رحاليكهد و داد فرو را بغضش و كرد پاك امگونه روی از را هايماشك انگشتش، با

 :گفت شوم، بلند زمين از تا گرفتمی را دستم و شدمی بلند جا

 !ببينم نحس اتاق اين توی لباس اين با رو تو ندارم طاقت ديگه بريم؛ اينجا از پاشو-
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 صبح. بودم كرده آماده عزيز مهمانی رسيدن برای را چيز همه من و بود ظهر نزديك

. گذاشتيم مالقات قرار هم با و گرفت تماس من با ژيال شد، خارج خانه از بهنام كه

 دارالترجمه يك در درسش، اتمام از بعد بالفاصله او. بود شده تنگ برايش خيلی دلم

 خانه به سابق، مثل كه ميشد اين از مانع زيادش، مشغله و بود شده كار به مشغول

 و گذشتمی ماهی چهار سه حدودا ديدارمان آخرين از. باشد داشته آمد و رفت ما

 .بودم شده دلتنگ برايش حسابی من

 به شادی از لبخندی كرد،می تعارف را ژيال بلند، بلند كه خانم معصومه صدای از

 كه گشتم مسرور ديدنش از آنقدر. گشودم رويش به را در شادمانی، با. نشست لبانم

 هچهر  نداشتم، تهران را كس هيچ ديگر كه من برای. كشيدم آغوش در را او فورا

 !ميشد محسوب خداوند هديه بزرگترين ژيال، آشنای

 كردی؟ ما ياد عجب چه ها خانم خانم سالم-

 كف با. بود پرحوصله و سرحال هميشه، مثل. فشرد آغوشش در مرا محكم ژيال،

 .زد كمرم به آهسته و كوتاه ضربه دو دست

 اتسايه خيلی ديگه تهرون برگشتی دوباره وقتی از كال! پررويی خيلي كه واقعا-

 !شده سنگين

 كردم،می همراهيش كه طور همان و گرفتم نشيمن سمت به تعارف نشانه به را دستم

 :گفتم

 پر وقتش خيلی افشين مثل هم بهنام فقط نيست؛ اينجوری... خودت جون به نه-

 .كنممی گرم خونه كارهای به رو سرم منم نداريم؛ رو كاری هيچ فرصت اصال شده
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 ناگهان، كه بودند باغ در بازی مشغول زياد صدای و سر با معصومه، دخترهای

 ضربه شدت و صدا. كرد برخورد نشيمن اتاق پنجره آهنی حفاظ با محكم توپشان

 ناخوداگاه بود، نشسته پنجره زير درست كه ژيال. شد پنجره شيشه لرزش باعث آن،

 و كرد نازك چشمی پشت ديد، مرا لبخند وقتی و دزديد را سرش صدا، آن شنيدن از

 :گفت ای،مزه با حالت با

 دره جهنم كدوم از صدارو سرو پر جونورهای اين ای؟خونه اين خانم مثال تو! مرض-

 اين به نميگی هيچی چرا تو گرفتم؛ درد سر صداشون و سر از كه من كرديد؟ پيدا

 ها؟وروجك

 .نشستم كنارش و انداختم باال شانه

 سوت انقدر اينجا وگرنه هست خونه اين توی چهب دوتا اين صدای الاقل خداروشكر-

 !كنهمی وحشت آدم كه ميشه كور و

 طور همان و كردمی ورانداز را خانه جای همه كنجكاوانه او زدم،می حرف ژيال با وقتی

 جوابم، در و داد گردنش و سر به تابی چرخاند،می سو آن و سو اين به را سرش كه

 :گفت

 .گفتممی رو همين داشتم ایخونه چينهم اگه منم البته خب بله-

 .زدم رويش به لبخندی مهر، با

 كنگر ديگه اومديم، وقتي از اما كنيم زندگی اينجا ما نبود قرار اصال! جون ژيال بابا ای-

 !انداختيم لنگر و خورديم

 :داد جواب لبخند با و زد پايم ران روی آرام
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 داشته هاساحل اين از اگر ديونیم خدا به! انداختی لنگر هم صفايی با جای عجب-

 !ندي خبر ما به و باشی

 .خنديديم دو هر

 كنی؟می باور شده؛ تنگ خودمون خونه برای دلم ژيال خدا به-

 .كشيد كوتاهی آه

 هست، كنارت هميشه كه داری خوبی شوهر خداروشكر اما ميگی چی فهمممی-

 .دلم عزيز ميره بين از كم كم هم هاتدلتنگی

 روز چند كه چيزهايی همه دوباره انگار. كردم بغض حرف، اين شنيدن با چرا دانمنمی

 :پرسيد تعجب، با ژيال. گذشت خاطرم از بود، گذشته سرم بر و بودم ديده قبل

 كردی؟ بغض برم؟چرا قربونت شده چيزی چيه؟-

 .كرد النه چشمانم در غم. انداختم پايين را سرم

 !گرفته دلم خيلی ژيال، دونمنمی-

 :آورد باال را سرم و كرد پايه امچانه زير را نگشتانشا

 .ديگه داره دليل هم دلتنگی چرا؟ آخه-

 .كردم اش،زده الك و بلند هایناخن به نگاهی

 چرا؟ دونمنمی اما گرفته دلم! دونمنمی-

 .گذاشت اشسينه روی را سرم و كشيد موهايم روی دستی

 شيطون؟ آره كرده، رو بابات و مامان هوای دلت نكنه-
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 .زدم محوی لبخند

 بگم؟ چی-

 خالی جای برايم هميشه. كردممی امنيت احساس آغوشش در چقدر. بوسيد را سرم

 مادرم جای به حتی خواستمی دلم حاال اما كردمی پر نداشتم، هرگز كه را خواهری

 .گذاشت سرم روی را سرش. بگيرم آرام مهرش پر آغوش در و كند نوازشم

 .كنی دلتنگی كه داری حق دلم، يزعز  داری حق-

 لبخند. زدودم ناخن با بود، آمدن پايين حال در چشمم گوشه از كه را اشكی قطره

 .زدم كجی

 برات رو خودم اومد خوشم كردی بغلم كرده، نازك دل منو جور بد تنهايی انگار -

 .كنم لوس

 :گفت زه،م با حالت همان با. آورد در شكلكی برايم و كرد جدا آغوشش از مرا

 باشم گفته بهت ولی بكشه تورو ناز بايد كه بهنام بيچاره سوگند، لوسی تو چقدر-

 اينجا اومدم امروز ضمن در! نكن شير منو الكی نيستم ها حرف اين اهل من

 كه رو خوشگل عمارت اين هرجای بايد هم كنی پذيرايی حسابی ازم بايد هم مهمونی؛

 .بدی نشونم نديدم حاال تا

 شيرينی ظرف يك و بود ريخته آلبالو شربت ليوان دو آن در كه سينی با معصومه

 .گرفت ژيال سمت به را سينی پذيرايی، برای و شد وارد خودش، پخت دست

 آهسته ميز روی و بود گذاشته آن در را شيرينيش كه دستی پيش با همزمان ژيال

 :تگف آرام گوشم زير و كرد نزديك من به هم را خودش داد،می هلش
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 داری؟ مشكلی بهنام با تو سوگند-

 نوشيدم بود، آورده معصومه كه را شربتی از ایجرعه. خوردم يكه ناگهانيش، سوال از

 :دادم جواب بودم، ليوان لبه با كردن بازی مشغول انگشت نوك با كه طور همان و

 كنی؟می فكر اينجوری چرا... نه-

 .زد كتفم به ایطعنه اش،باشانه

 حاال تا نيست؛ الكی ميگی كه دلتنگی اين. شناسممی خوب رو تو هاينك برای-

 شدی؟ نازك دل خودت قول به كه شده چيزی يه حتما پس بودم نديده رو اشكت

 .كشيدم آهی و دادم تكان سری

 مياد سركار از وقتی كرده؛ دماغ و دل بی منم بهنام حوصلگیبی و خستگی راستش-

 .نداريم بودن هم با برای وقتی هيچ بخوابه، خوادمی فقط كه است خسته انقدر

 .نكرده باور را حرفم كه بود معلوم. انداخت باال ابرويی

 اونم كارهای مدتی يه از بعد حال هر به چون ميگی تو كه باشه همين واقعا كنه خدا-

 .ميشه حل هم مشكل اين يواش يواش و گيرهمی سامون و سر

 بود آمده پيش آنچه تا دادنمی اجازه هم رورمغ اما بگم دروغ بهش خواستنمی دلم

 :گفتم ساختگی، لبخند با و گرفتم دست در را دستش. كنم بازگو برايش را

 خيالبی و بگذرونيم خوش حسابی رو امروز يه بيا كن؛ ولش رو هاحرف اين اصال-

 .بشيم چيز همه

 كه گاهی از هر اما نپرسيد مشتركمان زندگی از چيز هيچ ديگر روز پايان تا ژيال گرچه

 را هايمحرف از هيچ كه خواندممی چشمانش عمق از كرد،می تالقی نگاهم با نگاهش
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 را آن تا كنممی سعی و برممی رنج چيزی از من كه بود كرده حس كامال و نكرده باور

 .سازم پنهان او از

 انديشی؟می چه به

 ؟ نگهت پرستوی به

 گرفت؟ هخست من قلب در النه بارانی شبی كه

 انديشی؟می چه به

 من؟ پريشانی به

 خود؟ پشيمانی به

 انديشی؟می چه به بگو تو ندانم من

*** 

 شود قبل از سردتر روز هر بهنام و من بین رابطه تا شد باعث بود، افتاده که اتفاقاتی

 .کند حفظ شده که زحمتی هر به را زندگیمان تا کوشیدمی او حال هر به اما

 به را كتايون خيالم، شدن راحت خودش قول به يا و من كردن راضی برای حتی

 زيادی آمد و رفت بهنام و بود محصوالت فروش واحد كه شركت از ديگری ساختمان

 مرا تا نبود چيزی اين اما نباشند هم نزديك ديگر تا كرد منتقل نداشت، آنجا به

 فقط من كه چرا دش مشاجره ميانمان بار چندين موضوع اين اثر بر حتی كند؛ راضی

 وضع بهنام ولی نباشد او كارخانه در دختر آن از اثری ديگر كه شدممی راضی وقتی

 خوش را خدا و است اشخانواده آور نان تنها كه گفتمی و كردمی بهانه را او مالی بد

 هم نهايت در و بيوفتند خوردن نان از شده، مرتكب كه اشتباهی خاطر به آيدنمی
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 قبول را حرفش و كنم اعتماد او به شدم مجبور نكرد، تاثيری او در هايمحرف چون

 .نمايم

 تفاهم سوء يك فقط اين كه كنم باور و بسپارم فراموشی به را موضوع خواستمی دلم

 در را حس اين رفتارهايش با پيوسته و زد می دامن آتش اين به خود بهنام ولی بوده

 و زنان با معاشرت و باری و بندبی و یباز  هوس عاشق او كه ساختمی ترقوی من

 اشزندگی افتخارات جزء را اين و كنندمی عالقه ابراز او به كه است دخترانی

 مسائل، گونه اين كردن پنهان جای به ديگر كه رسيد جايی به كار حتی و دانستمی

 دفاع شدت به پوچش، عقايد از و كردمی عنوان جسارت، و وقاحت با را هاآن

 كامال ديگر و كردمی قبل از محدودتر روز به روز مرا مقابل، در اينكه جالب و مودنمی

 .بودم شده محبوس عمارت آن در

 و مستی حالت در دوستانش از يكی مهمانی از بعد كه را هايینشان و خط هم هنوز

 از و آمد خانه به سرحال و خوشحال شب آن. دارم خاطر به كشيد،می برايم غرور با

 تنها خانه در كه بود هامدت. برويم مهمانی به هم با كه شوم حاضر تا خواست من

 هایبهانه با ميشد، دعوت كه هايیمهمانی به من بردن همراه از اكثرا و ماندممی

 بايد دانستممی اما كردم استقبال بسيار پيشنهادش از. كردمی امتناع مختلف،

 .ندهم دستش به مرافعه و دعوا برای ایانهبه كه باشم داشته آرايشی و بپوشم لباسی

 شلوار و جليقه يك با بود سفيدی كرواتی يقه بلوز كه را هايملباس ترينساده از يكی

 هاآن و دادم مدل موهايم به داشتم، كه تزئينی سر گل با. پوشيدم رنگ سدری كتان

 بزرگی یويال جلوی اتومبيل. شدم راهی او با و كردم مختصری آرايش و بستم را

 دو. افتاديم راه به و كردم حلقه بهنام بازوی دور را دستم شديم، كه پياده. شد متوقف
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 را سرم. گفتندمی آمد خوش مهمانان به و بودند ايستاده ويال در جلوی جوان پسر

 .انداختم ساختمان به نگاهی و كردم كج

 و زدم بهنام به لبخندی. آمد خوشم ميشد، پخش كه تندی موزيك صدای از

 اصلی سالن به را خودمان و كرديم عبور ويال مانند باغ حياط از دوشادوشش،

. چرخيد طرفمان به سرها همه كردم حس گذاشتيم، سالن به كه قدم. رسانديم

 همه داشتم،برمی قدم كه طور همان. كرد خوش جا بهنام ب**ل كنج مرموزی لبخند

 سالن. شد خاص ایدلشوره به مبدل امشادی زود خيلی و گذراندم نظر از را چيز

 چيده صندلی زيادی تعداد سو، يك در. نداشت زيادی نور و بود تاريك نيمه تقريبا

 موسيقی گروه يك تر،طرف آن كمی. داشت قرار بار ميز ديگر، سوی در و بودند

 دو روی سالن، ته. بودند آهنگ آن با رقصيدن مشغول هم ایعده و نواختمی

 از روشن ایقهوه موهای با باريك و قامت بلند پسری. نشستيم هم هب نزديك صندلی

 به مشروب، از پر هايیگيالس همراه و داد تكان دست بهنام برای بار ميز كنار

 از يكی كرد،می ایقهوه مو پسر با كه گرمی احوالپرسی ضمن بهنام،. آمد سمتمان

 :گفت او به و گرفت او از را هاگيالس

 كرده ممنوع برايم را مشروب خوردن معالجم پزشك دارم كه بيماری رخاط به من كه-

 !است

 .بشونم را صدايش بتوانم هياهو آن در تا كرد گوشم نزديك را دهانش

 كه فهمیمی باشه؛ سرجاش حواسش و هوش ما از يكی بهتره عزيزم؛ نشو ناراحت-

 عزيزم؟ ميگم چی

 .زدم پوزخندی
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 دكترم آخه خوردمنمی مشروب من هم باز بود ناسبم هم شرايط اگر... فهمممی آره-

 كه بياييم مهمونی همچين به ما داشت لزومی چه فهممنمی اما كرده ممنوع برام

 نيست؟ خانوادگی اصال

 .انداخت صورتم به سردی نگاه

 معرفی دوستام به رو همسرم خواستممی كنم؛می دارم كار چی دونممی خودم من-

 اما كرده ازدواج پرنيان بهنام باشم؛ كرده ازدواج من كنهنمي باور كس هيچ هنوز كنم

 هم با بودم ايتاليا وقتی گفتم همه به كنه؟می باور كی نداشته؟ مراسمی و جشن هيچ

 تو پرسيد، چيزی كسی اگر باشه حواست لطفا كرديم ازدواج جا همون و شديم آشنا

 .بگو رو همين هم

 .دادم تكان تاسف سر و انداختم باال شانه

 .نمياد خوشم جاها جور اين از اصال-

 .كرد نازك چشمی پشت

 يادت انگار لطفا؛ نزن حرف قجر عهد هایپيرزن اين عين! خدا تورو سوگند كن بس-

 بودی، ترامروزی و برخوردتر خوش خيلی هاوقت اون ديديم؟ رو همديگه كجا ما رفته

 خوش بقيه مثل توهم كه ينجاا آوردمت باشی، خونه توی تنها اينكه جای به امشب

 كردم؟ كاری بد بگذرونی؛

. نداشتم را رسيدنمی صدا به صدا كه شلوغی آن در هم آن جدل، و بحث حوصله

. ماند ثابت داشت، غليظی آرايش كه دختری روی و چرخيد سالن دور تا دور نگاهم

 شروبشم ليوان معطوف را نگاهش بالفاصله و كرد او به آميزی شيطنت نگاه بهنام

 :گفت من، به رو و كرد
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 بينم؟می نوشیدنی جام توی رو تو من كه گفتم بهت شب يه كه مياد يادت سوگند-

 .است چينی مقدمه مشغول كه دارد گفتن برای حرفی حتما كه دانستممی

 !گفتیمی هذيون مستی توی نبود خوش حالت االن مثل هم شب اون يادمه، آره-

 :گفت كرد،می نگاه را آن داخل حاليكه در و گرفت صورتم سمت را ليوان

 نوشیدنی جام توی از ميشه مستی خمار آدم وقتی كن باور كن؛ نگاه رو تو اين بيا-

 .ببينه تونهمی رو چيزها خيلی

 :كرد نجوا گوشم زير. انداختم نگاهی و كردم خم ليوان روي را سرم

 .كن نگاه خوب-

 هم شايد! بينمنمی هم چيزی تمنيس مستی خمار من چون البد نيست؛ هيچی-

 .كنیمی اممسخره داری

 كه ديگری دختر دو و دختر همان به چشم با و زد ایگره ابرويش به و ورچيد ب**ل

 :داد جواب و كرد اشاره بودند، ايستاده او كنار

 بينی؟نمی بينممی تو اين من كه رو زيبا دلبر چندتا اون تو یعنی چيه؟ مسخره-

 .چيست منظورش فهميدم تازه. دادم بيرون شمخ با را نفسم

 كشی؟نمی خجالت-

 .داد باال حرفم، بودن معنیبی مفهوم به را پایينش ب**ل

 كنی؟می حسودی-

 .كردم نگاهش چپ چپ
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 چشم من، چشم   جلوی كشینمی خجالت بهنام؟ شوهرمی تو كنم؟می حسودی-

 كنی؟می چرونی

 .وردخ تكان هايش،شانه كه زد پوزخندی چنان

 نگاهشون كه شناسمشونمی هستم؟ بديد نديد من مگه چيه؟ چرونی چشم-

 .كنممی

 سمت به و گرفت او سمت به را اشاشاره انگشت و زد چشمكی هاآن از يكی به

 دو همراه به دلبرانه خنده با بود، اشاره همين منتظر گويی كه دختر. كرد خم خودش

 كم نور آن در توانستم تازه شدند، كنزدي وقتی آمدند سمتمان به ديگر، دختر

 پيراهن و بود ريخته شانه روی را بلوندش و صاف موهای دخترك. كنم وراندازشان

 چپ در باديگارد دو مثل كه هم ديگر دختر دو و داشت تن به كوتاهی و تنگ سفيد

 دختر. نيامد خوشم هيچ كه داشتند ایزننده آرايش و لباس. بودند ايستاده راستش و

 سر همزمان و داد حركت خاصی گری عشوه با را لبش رژ از سرخ هایب**ل بور، مو

 گونه به ایه*س*بو شد، كه ترنزديك. گرداندمی بهنام برای لوندی با را گردنش و

 ایثانيه برای. كشيد آتش به را جانم كه زد بود، ايستاده جلويش قد تمام كه بهنام

 را او باريك انگشتان و ظريف هایدست بهنام .نبينم را صحنه آن تا بستم را چشمم

 چقدر فهميدم ايستاد، كه بهنام كنار. شد متمايل من سمت به و گرفت دست در

 بهنام. رسدمی نظر به تركوتاه او از باريكش سانتي ده پاشنه هایكفش آن با قدش

 مه با تا كرد دعوت او مقابل ايستادن به مرا و كرد دراز من سوی به را دستش

 شوهرم با حد اين تا كه كسی با خواستمنمی. نبود مهم برايم. كند آشنايمان

 .برخاستم ناچار، به. نداشتم هم ایچاره اما شوم آشنا كند،می راحتی احساس

 :گفت و كرد دراز سويم به را دستش لوندی همان با موبور، دختر
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 .هستم پريناز من-

 :پرسيد و كرد باريك را هايشچشم

 هستيد؟ جون بهنام سرهم شما-

 .ساييدممی هم به را هايمدندان خشم از. زدم گره به را ابروهايم

 !شما اجازه با بله،-

 به نگاهی و گرفت باال را سرش دلبری با و زد بهنام سينه به را كتفش پشت، از

 :گفت و انداخت بهنام صورت

 خيلی كه گفتیمی راست ببينمش؛ كه بياريش و كنی عمل قولت به كردمنمی فكر-

 .ميگم تبريك بهت خوشگله؛

 جمع را هايشب**ل و انداخت بود، هم در هايمسگرمه هنوز كه من به ناز با نگاهی

 :گفت و كرد

 تور رو ایتيكه همچين تونستی چطور پس بداخالقي خيلی كه تو خوشگله، خانم-

 !كنی؟

 به ایه*س*بو و دكر  بلند را او چانه دست، با و داد سر ایمستانه خنده بهنام

 .زد اشگونه

 شد؟ ثابت بهت حاال نميشه، پيدا دنيا تو من سوگند   از ترخوشگل كه گفتم-

 كندمی سنگينی امسينه در ایوزنه چون قلبم كردم حس. شد حبس سينه در نفسم

 اين به مرا او. ايستاد خواهد درد از ديگر كمی كه فشاردمی چنان را او كسی يا

 با مرا خواستمی بلكه نمانم، تنها خانه در اينكه برای نه بود آورده مهمانی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

230 

 

 غرور احساس آنها، مقابل در من زيبايی كشيدن رخ به از. كند آشنا هايشمعشوقه

 حاال كه طاليی مو دختر. بود نمايان موضوع اين به افتخار حس صورتش در. كردمی

 با يك گفتن با بهنام و دكر  دعوت رقص به را او است، پريناز نامش بودم، فهميده

 به گويی! من سر دور دنيا و رقصيدمی او آغوش در وقيحانه! كرد ترك مرا" اجازه"

 نگاه چشمانشان پليد برق به روشنا و تاريك آن در خيره خيره. امآمده تئآتر تماشای

 فشار و گذاشتم قلبم روی را دستم. سوختمی درد همه آن هجوم از قلبم. كردممی

 !نشدم آرام اما. دادم

 توانستمنمی ديگر. رفتم حياط طرف به و شدم بلند جا از. كردم خفگی احساس

 .باشم غرورم شدن كوب لگد شاهد آن از بيش

 دارم غم تنهايم، و هستی اينكه/  زتنهايی نيست غمی نيستی، گربدانم

 فهميده تازه. كشيدم عميقی نفس و ايستادم ورودی در نزديك حياط، انتهای در

 به عصمتت كردیمی غفلت ایذره اگر كه جايی امگذاشته قدم جايی چطور به بودم

 به مستی حالت در مردان و زنان رز*ه و سنگين هاینگاه. ميشد دار لكه راحتی

 نشست افرادی چنين با بهنام كه نميشد باورم. كردمی بيزار خود از را انسان يكديگر

 چنين شب يك تا كردندمی خرج تومن صدها كه كسانی. باشد داشته برخاست و

 چنين به مرا او كه بود باور قابل غير برايم. بپردازند عياشی و مستی به بال فارغ

 با بازی عشق و رانی هوس به چشمانم، مقابل در و باشد آورده مهمانی

 !بپردازد هايشمعشوقه

 مرا كه شنيدم سرم پشت از را كسی صدای كه بودم ور غوطه آزاردهنده، افكار اين در

 در كه ديدم را ایقهوه مو جوان همان و برگشتم او طرف به. كردمی صدا كوچك نام به

 و موزون اندام. آمد جلوتر. آورد نوشیدنی برايش بهنام، از پذيرايی برای ورودمان بدو
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 را بلوزش بلند يقه. برنزه پوستی و رنگ ميشی چشمانی با داشت ایكشيده صورت

 و بود باز بلوزش باالی دكمه سه دو و بود كرده پهن اشطوسی كت سیانگلي يقه روی

 كه ساختگی لبخند با و آمد جلوتر. كردمی خودنمايی اش،سينه روی طالييش گرنبند

 :گفت بود، لبش روی

 دونی؟نمی قابل رو ما مجلس اينجا؟ اومدی چرا جان سوگند-

 .رمبخو تازه هوای كم يه خواستم فقط... كنممی خواهش-

 :پرسيد خاص، حالتی با و آرام. ايستاد كنارم و كرد نزديك من به را خودش

 ؟...يا بهنامی همسر تو ببينم-

 بداند، بهنام معشوقه مرا كسی اينكه تصور از حتي. شود كامل اشجمله نگذاشتم

 :گفتم اخم، با و دويدم حرفش ميان به. آمد بدم

 .آقا هستم همسرش من-

 .كرد تر را هايشب**ل زبانش، با

 زن كه بودم شنيده البته! اومدنمی مهمونی به همسرش با وقت هيچ بهنام عجيبه،-

 .باشه زيبا حد اين تا كردمنمی فكر خب ولی داره زيبايی

 .كرد آميزی، رضايت كوتاه یخنده

 .هستی هامهمون جزء امشب كه خوشحالم-

 .انداخت من به نگاهی نيم. كرد صاف را صدايش

 ...هستی خاصی جور يه-
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 كنم، نگاهش اينكه بدون. گرفتم فاصله او از كمی و كردم ترمحكم را ابروهايم گره

 :گفتم

 !نميشم منظورتون متوجه-

 :گفت و دوخت سراپايم به را بارش حسرت نگاه

 با نيست عجيب البته تری؛خوشگل خيلی خيلی زدم،می حدس كه چيزی اون از-

 زيبايی دلبر همچين باشه تونسته فريبش، دختر يافهق و تيپ و داره بهنام كه ثروتی

 .بكنه خودش گرفتار رو

 كمرش به را دستش يك. كرد پا آن و پا اين كمی بزند، خواستمی كه حرفی برای

 ضرب به بود كرده شروع قبل مدتی از كه راستش پای روی را نگاهش و داد تكيه

 .كرد متمركز زمين، روی گرفتن

 ؟...يا وفاداری بهش تو-

. بگيرم را خشمم جلوی نتوانستم. برگرفت در را وجودم سراسر انگيزی نفرت احساس

 صورتش به محكمی سيلی بجنبد، خودش به آمد تا و كردم او به آلودی غضب نگاه

 صورتش روی انگشتانم رد. شد سوزن سوزن دستم كف آن، شدت از كه زدم

 :گفتم تندی با. كردمی خودنمايی

 خوب انقدر كه هستيد دوست شوهرم با حتما ولی هستيد كی شما دونمنمی من-

 صحبت طوری اين رفيقت ناموس با ميدی اجازه خودت به چطور پس شناسيدشمی

 كنی؟

 بود سرخ هنوز سيلی ضرب از كه جايی همان درست صورتش روی را دستش

 .شد ديگرش دست كوچك انگشت ناخن جويدن مشغول عصبی، و گذاشت
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 :گفت و زد دیپوزخن بعد اندكی

 .نكردی خوبی كار اصال ولی! داری زوری عجب دختر، مريضاد دست-

 :داد ادامه بار حسرت و گرفت صورتم سمت را سرش

 من نيست؛ وفادار بهت شوهرت وقتی باشی؟ بهنام زن كه نيست تو حيف واقعا-

 !بفهمم تونمنمی رو وفاداری همه اين معنی

 از كردم، حس صورتم با بود، دار خس خمیز  حيوانی مثل كه را هايشنفس برخود

 كامال و خورده زيادی مشروب كه فهميدم آمد،می دهانش از كه الكل تند بوی

 فاصله او از كند؛ پيدا ادامه بحث آن خواستمنمی. گرفتم فاصله او از. است نوشیدنی

 هوف. ماند پاسخ منتظر سرسختانه و كرد تكرار را سوالش دوباره. گرفتم بيشتری

 :دادم جواب اخم همان با و كشيدم كوتاهی و محكم

 نباشم؛ وفادار شوهرم به من كه نداره وجود دليلی هيچ من نظر از!  آقا حضرت-

 موضوع كنن؛ دخالت امخصوصی زندگی توی هاغريبه كه نمياد خوشم اصال درضمن

 شد؟ روشن

 .آورد جلو دادن دست برای را دستش. كرد بلندی خنده

 .كنی صدام ايمان تونیمي ايمانه من اسم رسميه؛ خيلی كه آقا حضرت-

 كه حالتی به را هايمب**ل شد؟ پيدا كجا از ديگر آور چندش موجود اين خدايا

 به را او و زدم اشسينه تخت دست با كردم جمع زده، بهم را حالم حركتش از بفهمد

 :گفتم نفرت، از پر نگاهی و دادم هل عقب

 .شم رد خواممی كنار برو نيست؛ مهم برام الاص هست، كه هرچی اسمت-
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 .انداخت را دستش نااميدانه، و شد ميخكوب جايش سر جا همان

 نيست مهم من اسم اگه كردی؛ شروع خودت اما بگم چيزی خواستمنمی من باشه؛-

 به وفاداری و عشق از اينجا داری تو درحاليكه بدونی كه نيست مهم واست اينم

 خوش و بازی عشق مشغول كنارها و گوشه همين اون يزنیم دم تيپت خوش شوهر

 .گذرونه

 .كرد پر را هايمگوش زشتش، خنده صدای

 ...خوشگله خانم زياده خيلی شوهرت اشتهای. بودن دوتا يكی حداقل كاش-

 .گرفتم صورتش جلوی تهدید نشانه به را اماشاره انگشت. شد دار جريحه غرورم

 !كيه با و كجاست اون كه نداره یربط هيچ تو به! احمق شو خفه-

 .نشست لبش گوشه پوزخندی. شد ثابت صورتم روی ملتهبش نگاه

! احمقی زيادی تو نيست؛ عشق كه اين... نه نه! عاشقی؟ خيلی انگار تو دختر-

 .كنی رفتار باهاش خودش مثل بايد... باش خودت فكر به كم يه! احمق

 .مكشيد عقب را سرم. آورد صورتم سمت را دستش

 .دختر كن مدارا من با-

 يك من ميشد، ترنزديك من به هرچه او. شد مستولی وجودم همه بر خاص ترسی

 كه رفتم عقب عقب، سرم پشت باغچه سمت به انقدر. رفتممی عقب به بيشتر گام

 فهميدم و كردم برخورد بود، گريزگاهم قسمت آخرين كه درختی به محكم پشت، از

 اندامم بر مو وقيحش، و زشت نگاه از. ندارم رفتن عقب برای جايی هيچ ديگر كه

 آخرين و زدم چنگ را باغچه خاك از مشت يك و شدم خم زانو روی كمی. شد راست
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 سمت را دستش تا و پاچيدم شهوتش از باز چشمان در درست را رهايی برای امحربه

 .گذاشتم فرار به پا خورد، بهم تعادلش و گرفت صورتش

 .زد يادفر  بلند خشم با

 كردی؟ كار چی سگ پدر-

 نشسته كه صندلی روی. رساندم سالن به را خودم دوان دوان و زنان نفس نفس

 هيچ بود، انداخته صندلی دسته روی كه رنگش استخوانی اسپرت كت جز به بوديم،

 مردانی و زنان ميان در. كردم اطراف به نگاهی و برداشتم را كيفم. نبود بهنام از اثری

 به گويی اما گشتم دنباش به بودند، هوس در غرق و بودند شده ولو هم غوشآ در كه

 روی را كيفم. بزنم سر هاخواب اتاق به نكردم جرات! هستم كاه انبار در سوزنی دنبال

 .شدم خارج در از و انداختم دوشم

 زا كامال شدم مطمئن تا دويدم انقدر ببينم، راهم سر را ايمان باز مبادا اينكه ترس از

 .شدم دور آنجا

 گهواره صندلی روی اتاق پنجره روی روبه. رساندم خانه به را خودم بدبختی هزار با

 جهنم آن از آنكه با. شدم خيره آسمان به و زدم كنار را پرده. نشستم چوبی مانند

 دو معصومه. ديدممی سرم باالی را وحشت سايه هنوز اما بودم كرده پيدا نجات

 .زد در به تانگش با كوتاه ضربه

 .تو بيايی تونیمی معصومه؛ تنهام من-

 نور دلم ماه، نور جز. بزند را برق كليد تا گرفت اجازه معصومه. شد باز آهسته در

 و مهتابی صورت به ماه پرتو زير. بيايد ترنزديك خواستم ازش. خواستنمی ديگری
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 زد ورتشص به و انداخت دارش چين دامن به چنگی. كردم نگاه درشتش چشمان

 :وگفت

 اتفاقی الل زبونم برگشتيد؟ تنها شب وقت اين چرا شما جانم خانم بده مرگم خدا-

 افتاده؟

 .دادم تكيه صندلی به را سرم و كشيدم عميقی نفس

 .نيست چيزی نه،-

 بمونم؟ پيشتون من خواييدمی تنهايی؟ امشب كجاست؟ آقا پس خانم جسارته-

 .زدم تلخی لبخند

 و شوهر پيش برو وقته دير نباش؛ نگران مياد ديگه ساعت دو يكی آقا ممنون؛-

 .هاتبچه

 بيرون اتاق از ناچار به ديد، كه را ام حالیبی و تفاوتی بی اما بود مردد رفتن برای هنوز

 ابرها، غرش صدای با. شد روشن اتاق نورش از و درخشيد آسمان در رعدی. رفت

 و بود جاری اشكم خورد،می پنجره هب كه باران با همزمان. شكست سينه در بغضم

 .هايمب**ل زمزمه فروغ شعر

 كنی؟می چه من سوی به دگر نگه"

 ای؟نشسته من رقيب بر در چو

 هافريب آن از بعد كه حيرتم به

 اینشسته من فريب پی هم تو

 خدا ای شب آن ديدم خويش چشم به
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 زدی ديگری جام به خود جام كه

 دش باز ميانه آن حافظ فال چو

 زدی ديگری نام به خود فال تو

 غم؟ چه مرا او؛ سوی به... برو... برو

 آسمان من... زمين او... آفتابی تو

 كندمی گريه زانكه بتاب برو

 او حال به من قلب ميانه اين در

 هاگذشت اين باشد عشق كمال

 "او مال تو تن من، مال تو دل

 كردم باز داشت، راه هاپنجره مقابل ایدايره نيم و كوچك ايوان به كه را پنجره كنار در  

 گذاشتم اشتزئينی شكل قوسی نيمه ديوار لبه روی را دستم و ايستادم ايوان جلوی و

 رفت،می اصلی در سمت به كه طور همان حيدر اوستا. شدم خم باغ سمت به كمی و

 .بود بلند غرغرش صدای

 آقا چرا آخه شبی نصف ه؟خبر  چه خونه اين توی امشب تو؛ به برممی پناه خدايا-

 در؟ پشت از ميزنه بوق انقدر

 .كردم صدايش

 .حيدر اوستا حيدر، اوستا-
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 هوا در است، خبر چه اينكه نشانه به را دستم. برگشت من سمت به و ايستاد

 مسيرش به كه طور همان و داد تكان عقب و جلو به را چپش دست دوبار. چرخاندم

 :گفت داد،می ادامه

 نكرده؛ خدايی خوريدمی سرما مياد بارون خونه تو برو شما جان، خانم نيست خبری-

 بوق انقدر سرش روی گذاشت رو كوچه ماشاهللا كنم؛ باز آقا برای رو باغ در ميرم من

 .زد

 پر را باغ تمام هايشالستيك جيغ صدای شد، قطع كه بهنام هایزدن بوق صدای

 به و داشتبرمی قدم صدا با و ينسنگ. كرد پارك عمارت در جلوی را ماشين. كرد

 از قبل. شد رحيم اوستا با كردن فرياد و داد مشغول اتومبيلش، از شدن پياده محض

. نشستم در به پشت و صندلی همان روی دوباره و برگشتم اتاق به ببيند، مرا اينكه

 و تند نفس. شد داخل و كوبيد را اتاق در عصبانيت با و آمد باال هاپله از تند تند

 :گفت بلند، صدای با و داد بيرون غيظ با را كشدارش

 داريد؟ تشريف خونه جنابعالی پس-

 فورا. زد را چشمم چراغ نور. كرد روشن را المپ و زد را برق كليد. برنگشتم سمتش به

. آمد جلو قدم چند. گرفتم چشمانم جلوی نقاب مثل را دستم و بستم را هاآن

 :زد فرياد. نشدم بلند جا از اما كردم باز را چشمم

 زدی؟ غمبرك خونه اومدی پايين انداختی رو سرت جوری همين توام؟ با-

 :گفتم بلندش، صدای به تفاوتبی

 باشم؟ كجا خواستیمی-
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 جواب كند،می دندان با را لبش پوست عصبانيت روی از كه همانطور و زد پوزخند

 :داد

 خونه؟ اومدی پايين داختیان رو سرت شب وقت اون كی اجازه با! من قبر سر-

 كردم؟می كار چی بايد پس-

 .چرخاند خود سمت به خشم با بود، نشسته رويش كه را صندلی

 گورت بعد دادیمی من به خبر يه مردیمی المذهب د كردی؟می كار چی بايد! هه-

 عين. نداشت خبر ازت كس هيچ گرفتم، رو سراغت ناكسی و كس هر از كنی؟ گم رو

 گشتم؛می دنبالت پيكر و در بی شهر اين توی هاديوونه مثل االن تا پاسوخته سگ

 كردم؟می بايد كار چی ميگه خانم تازه

 .شدم بلند جا از ناراحتي، و اخم با

 كنی؟ بيدار رو همه خوایمی انداختی؟ راه فرياد و داد خبرته چه-

 :زدن فرياد به كرد شروع و ايستاد جا همان. رفت ايوان سمت به عصبی و تند تند

 فريادم به خدايا... شدم ديوونه زن اين هایخودسری دست از من مردم آهای-

 بدبختم؟ انقدر چرا من آخه خدا ای... برس

 سعی. كشيدم خودم سمت و زدم چنگ را بلوزش سر، پشت از و ايوان سمت رفتم

 اتاق به نشده، فريادهايش و داد متوجه كسی تا و بدهم هولش در طرف به كردم

 سمت باغ ته از سراسيمه كه ديدم را حيدر اوستا و معصومه جا همان از اما برگرديم

 .ايستادند پنجره زير هم دوشادوش. دويدندمی پنجره

 :زد فرياد بهنام، هوارهای و آشفتگی ديدن از هراسان اوستا
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 بيداد و داد اينجوری شب وقت اين چرا شده؟ خبر چه بگردم، دورتان جان آقا-

 ...نداره خوبيت خدا به د؟كنيمی

 ملتمسانه كه ديد را امزدهغم صورت باغ، روشنی و تاريك آن در انگار معصومه

 چيزی بهنام آنكه از قبل و كشيد عقب سمت به را شوهرش دست. كردممی نگاهش

 :گفت او به بگوييد،

 .بهتره نكنيم دخالت ما شوهریه و زن دعوای مرد، بريم بيا-

 و نشد بهنام جواب منتظر ديگر. كشيدپوفی و داد تكان تاسف روی از سری اوستا

. بود كشيده فرياد و داد از دست بهنام. برگشتند شان خانه سمت معصومه همراه

 اتاق به و انداخت پايين را سرش. كشيد خجالت معصومه حرف از اينكه مثل

 بهنام موهای نوك از آب. بود شده باران از خيس هردويمان صورت و سر. برگشت

 آنكه وبدون گرفت را آن. گرفتم مقابلش و آوردم در ایحوله كمد، از. چكيدمی

 را اششقيقه اشاره، و شست انگشت با. كرد پرت تخت روی كند، خشك را موهايش

 و بودم ايستاده رويش به رو كه انداخت من به نگاهی چشمی زير. داد فشار

 خشم از را دنداهايش. بودم داده تكيه كمد وبه كرده قالب بهم پشت از را هايمدست

 .ساييد بهم

 متنفرم؛ اتمسخره رفتارهای اين از چقدر بفهمی تا دهنت توی بزنم خوادمی دلم-

 !بشی آدم و برداری دست اتگانهبچه هایكردن قهر اين از ديگه وقت اون شايد

 سری. كنم كنترل را احساساتم و باشم خوددار كردم سعی. رفتم سمتش به قدم چند

 .دادم تكان تاسف از

 تو؟ يا بشم آدم بايد من-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

241 

 

 :غريد ب**ل زير. لرزيدمی خشم از اشچانه

 ...كنممی آدمت-

 .بود نكرده فروكش خشمش هنوز

 نداری، لياقت تو نباشی؛ تنها كه مهمونی برممی خودم با تورو كه بگو رو احمق من-

 ...نداری لياقت فهمی؟می

 :زدم فرياد

 ول خودت از ترعوضی آدم مشت يه وسط منو كه داشتم اگه ندارم؛ ياقتل من آره-

 ...خودت كاری كثافت دنبال بری كردینمی

 داغ خورد، صورتم به كه سيلی سوزش از بدنم تمام كه بود نشده تمام حرفم هنوز

. كردم حس هايمب**ل روی هم با همزمان را اشک شوری و خون گس طعم. شد

 سيلی خدايا. شكستم يكباره به كردم احساس. بودم شده گيج. تمانداخ پايين را سرم

 موی تكه. آمد سمتم به نگران و زده وحشت است؟ آور درد چقدر عشق از خوردن

 نگاه بود، جاری خون آن از كه لبم زخم به درد با و زد كنار صورتم روی از را خيسم

 را هايماشك خواستنمی دلم. زدم پس بود، آورده لبم سمت به كه را دستش. كرد

 سيل جلوی توانستمنمی اما ببيند كرد،می او مقابل در ضعفم از حكايت كه

 و رفتم پنجره سمت. كوبيد شيشه به تندتر باران، و غريد آسمان. بگيرم را امانشانبی

 خرد هايشنگاه سنگينی زير آن از بيش و باشد او به پشتم تا ايستادم آن مقابل

 .نشوم

 يك. نشست همانجا و كشيد زمين سمت به را كمرش و زد تكيه هالباس كمد به

 معلق زانويش روی ساعد از را دستش و كشيد شكم به را ديگری و كرد دراز را پايش
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 از سردی آه و و كشيد باال سمت به دست با را خيسش موهای بار چند. گذاشت

 .داد بيرون سينه

 ديدم وقتی دونینمی. كنم نترلك رو خودم نتونستم نبود؛ خودم دست. ببخشيد-

 شدم؟ حالی چه نيستی سالن توی

 :داد ادامه حال همان با. ندادم جوابی

 تا امكله توی اومد مزخرف فكر هزارتا خدا؛ به شدم ديوونه. من جای بذار رو خودت-

 .اينجايی ديدم و خونه اومدم بالخره

 مال لگد پا زير را غرورم .نبود مهم برايم هايشحرف. چسباندم شيشه به را پيشانيم

 .نداشت مرهم بود نشسته دلم بر كه زخمی گويی. بود كرده

 :كرد ترملتمسانه را لحنش

 !بخشی؟نمی منو يعنی... سوگند-

 مانده باقی برايم دلی هنوز دانستمنمی اصال. نلرزيد دلم ديگر قبل، دفعه برعكس

 هاپاتختی از يكی یرو كه كاغذی دستمال جعبه از. شد ساكت لحظه چند است؟

 باال را سرم و گرفت امچانه زير را دستش. آمد سمتم به و كشيد بيرون دستمالی بود،

 .گذاشت زخمش بر ایه*س*بو و كرد پاك را لبم خون بگويد، چيزی آنكه بی و آورد

 امشانه روی را سرش. داد تكیه مقابلم ديوار به را دستش و ايستاد سرم پشت

 بر خفيفی لرزش. شد خيس پيراهنم ريخت، امشانه روی كه شاشك نم از. گذاشت

 :گفت ای،نجواگونه صدای با گوشم زير. افتاد اندامم

 از زنم خواستمی دلم باشم؛ داشته تو مثل زنی داشتم آرزو هميشه من سوگند-

 خاطر به بينهمی رو اون هركس كه باشه طوری يه داشتم دوست باشه؛ زيبا نظر همه
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 اين رسيدم آرزوم به باالخره گفتم خودم به ديدمت وقتی بكنه؛ تحسين ومن انتخابم

 هر بعدش و شد خالي دلم ته دفعه يه. گشتممی دنبالش عمر همه كه كسيه همون

 آرزوم به و دارم رو تو كه حاال... حاال اما باشی من مال تو تا كردم تونستم كه كاری

 .رسيدم

 !كنممی درماندگی احساس

 تنها سكوت. نداشتم گفتن برای حرفی هيچ. كردمی هق هق و بود بغض از پر صداش

 :داد ادامه كنان هق هق! بود پاسخم

 من از تورو نگاهش با كسي حتی كه نكنه تا باشم مواظبت روز و شب خوادمی دلم-

 قشنگ لباس وقتی ترسممی... سوگند ترسممی من نيست خودم دست بگيره؛

 زير يكی نكنه ميگم خودم به همش لرزه؛می دلم رسییم خودت به وقتی... پوشیمی

 .بگيره من از تورو و بشينه پات

 .كوبيد ديوار به با چند را مُشتش

 شونه روی كه طالئيت موهای هایحلقه اين فهمینمی خدا به. سوگند فهمینمی تو-

 و كنیمی نگاه آدم چشم توی مستقيم كه وقتی درياييت و خمار چشمای ريزه،می

 زجری چه من فهمینمی خدا به... كنهمی كار چی مرد يه دل با موزونت اندام اين

 .دارم نگه خودم برای فقط رو تو تا كشممی

 ميان در و داد سر گريه بلند، بلند و كرد پنهان هايشدست پشت را صورتش

 :گفت محزون، نوايی با اشگريه
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 چی بفهم باشی؛ من مال وجود متما با خواممی عاشقتم؛ من... سوگند بده حق بهم-

 هم كشممی رو تو هم ببينم ایديگه كس با تورو روزی يه اگه خدا خداوندی به. ميگم

 !باشی ایديگه كس مال ذارمنمی اما رو خودم

 منظره آن تماشای و ايستادن توان ديگر. است ريخته بهم روانيش تعادل كردم حس

 .رفتم بيرون اتاق، از آهسته و دمكر  عبور جلويش از. نداشتم را انگيز رقت

 مبل لبه تا را خودم. سوختمی هنوز لبم زخم. نشستم پذيرايی هایمبل از يكی روی

 مرور ذهنم در بهنام هایحرف. دادم تكيه مبل پشتی به را سرم و كشيدم پايين

 زندگی برای او مالك تنها آيا كه كردممی فكر اين به. كشيدممی آه هم پشت و ميشد

 مرا او شوم، محروم زيبايی اين از ایسانحه اثر در روزی اگر و بود؟ ظاهرم زيبايی من اب

 او برای اشكس همه و چيز همه از كه زنی با توانستمی چطور كرد؟ خواهد ترك

 زخم قلب تسكين برای ایكننده قانع جواب هيچ باشد؟ رحمبی چنين بود گذشته

 چرا خدايا. دادم فشار را گلويم. يافتممین خودم، دادن تسلی برای و امخورده

 حالم به دلش هم او شايد. باريدمی وقفهبی آسمان بكشم؟ نفس توانمنمی

 آوای با تا رفتم بيرون خانه از! ريختمی اشك برايم امانبی چنين كه سوختمی

 كف. گرفتم باال آسمان به رو را هايمدست. شوم نوا هم زيبا، باغ آن در باران

. زدم صدا را خدا ناله، با و بلند بلند. شد باران دشت قطرات از پر امخالی هایدست

 به. كردممی سبكی احساس اما سوختمی گريه فرط از چشمانم كه گريستم آنقدر

 روی خيسم پاهای رد جای سرم پشت كه بودم شده خيس آنقدر برگشتم، كه خانه

 روشن برق متوجه گرفتم، باال كه را سرم. انداختمی نقش نشيمن كف هایسنگ

 شبانه، هایخوابیبی اين به ديگر. دادمی بهنام خوابیبی خبر كه شدم خواب اتاق

 اتاق به. رفتمی صبح استقبال به رفته رفته و بود ميش و گرگ هوا. بودم كرده عادت

 پايش روی پا و بود كشيده دراز خوابتخت روی بهنام. كنم عوض لباس تا رفتم
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 العملی عكس هيچ. داشت قرار پيشانيش روی دستش پشت هميشه مثل و هانداخت

 خوردن هوس. بست را هايشچشم و انداخت من به نگاهی نيم فقط. نداد نشان

 .كشاند آشپزخانه به مرا داغ چای

 به منتظر و گذاشتم تستر در نان تكه چند. زدم برق به را آن و ريختم آب كتری در

 بود پنجره نزديك كه كابينتی سمت چای كردن دم برای وقتی. شدم آب آمدن جوش

 شاداب و سرمست هميشه مثل هاگل. شد متمركز باغ سمت نگاهم ناخوداگاه رفتم،

 و قامت راست درختان و بود آمده بند باران. كردندمی تقديم صبحگاهی سالم

 چيز همه گويی! دارد لذت خورده باران باغ تماشای چقدر خدايا آه. بودند برافراشته

 استكان تازه. بود گرفته خود به ديگری رنگ زندگی من چشم در اما بود سابق مثل

 ديشب خوابیبی از نشان كه ایكرده پف هایچشم با بهنام كه بودم كرده پر را چايم

 .شد آشپزخانه وارد ماليد،می آنها حاليكه در داشت،

 چی صبحانه حاال كنه،می بخوابی رو ایگرسنه آدم هر چائيت عطر بوی... دختر-

 داريم؟

 از خالی نگاهم. پيچيد گوشم در باز خوردم، او از ديشب كه سيلی صدای كردم گمان

 .انداختم باال شانه تفاوتیبی با. بود حسی هر

 .بردار يخچال توی از خوایمی هرچی-

 .ورچيد ب**ل دلخوری با

... بودی بارون زير هالچ و خل عين شوهرت بغل جای به خوابيدم؛ تنها كه ديشب-

 خودت از ترگرم چاييت شايد نخورم صبحانه تنها كه كنارم بشين بريز چايی يه الاقل

 !زندگی و كار دنبال برم بشه قرص دلم باشه؛
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 .دادم تكان هوا در دستی تفاوتی،بی با

 .بريز خودت خوای،می چايی اگر ندارم حوصله-

 :زد دفريا و كوبيد ميز روی محكم رو دستش كف

 .ديروزه از بدتر روزش هر كه زندگی اين به لعنت... خوامنمی هيچی خوامنمی! نه-

 كفشی جا روی از را كيفش. شد خارج آشپزخانه از سرعت به و گفت را اين او

 پريشان و آشفته را او چقدر رفتارم كه دانستممی. رفت بيرون خانه از فورا و برداشت

 را او تا كنم كاری قبل دفعه مثل امبهانهبی هایبخشش با خواستمنمی اما است كرده

 برای اينكه جز نداشتم ایچاره بنابراين. شود پرواتربی زشتش رفتارهای انجام در

 همين به مدتي. نمايم ادب را او خودم خيال به و كنم تحمل را هايشخلقی كج مدتی

 دست غرورش از او نه و نشد ايجاد مان رابطه در تغييری هيچ اما گذشت منوال

 در ژيال با را موضوع اينكه جز نديدم چاره عاقبت. آمدممی كوتاه من نه و كشيدمی

 كه بخواهم او از و سازم مطلع را او بود افتاده كه اتفاقاتی از حدودی تا و بگذرام ميان

 و كند گریميانجی بينمان او معروف قول به و كنند صحبت بهنام با افشين توسط

 همراه بهنام عصر، روز يك باالخره و شد واقع مؤثر ترفندم اتفاقا. شود راربرق صلح

 !كردن آشتی برای شد ایبهانه آنها حضور و آمد خانه به افشين و ژيال

 به بهنام رفتار اما بود شده بدل و رد هايیحرف چه بهنام و افشين بين دانمنمی

 خدا. رفتمی پيش ميل قمطاب چيز همه مدتی تا پس آن از و كرد تغيير وضوح

 داشتم، خود كنار در را بهنام و بود گرفته سامانی و سر باز امزندگی اينكه از داندمی

 معاون هایحرف با طوفان از قبل آرامش اين كه افسوس اما بودم خوشحال چقدر

 .ريخت فرو هم در بهنام كارخانه مالی
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 و كشيدم دراز عادت طبق من و بود رفته كارخانه به بهنام هميشه مثل روز آن

 بعد هميشه كه حيدر اوستا دهنی ساز صدای و بود هاپنجره. شدم مطالعه مشغول

 گوش به ميزد دهنی ساز برايشان و نشستمی باغچه كنار هاگل به دادن آب از

 كردن دنبال از كه چشمم. بود كرده ايجاد من در خوشايندی حس و رسيدمی

 صفحات گذاری نشانه برای را كتاب باالی لبه. شد خسته كتاب سياه هایخط

 بلند جا از خواستم. گذاشتم امسينه روی و بستم را آن و كردم تا كمی شده خوانده

 .كشاند او سوی به مرا تلفنم زنگ صدای كه شوم

 .بفرماييد بله-

 شما با رو مهمی مطلب بايد من راستش. شدم مزاحم ببخشيد پرنيان، خانم سالم-

 .رمبذا درمیون

 :پرسيدم متعجب،

 .نميارم جا به رو جنابعالی من ببخشيد-

 شهناز من كنم؛ معرفی رو خودم رفت يادم كه شدم هول انقدر خواممی معذرت اوه-

 .پرنيان جناب شركت مالی معاون هستم

 زبان از را نامش بار چندين كه آمد خاطرم به و كردم مرور ذهنم در بار چند را نامش

 جانم بر شوره دل باشد؟ داشته من با توانستمی كاری چه او اما .امشنيده بهنام

 :گفتم ترديد، با زد چنگ

 شهناز؟ آقای افتاده بدی اتفاق كارخونه توی نكرده خدايی-

 .كردم نگرانتون من انگار خواممی معذرت نه؛ نه-

 زديد؟ زنگ خونه به چی براي پس بپرسم ميشه... ببخشيد-
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 صحبت كردی مثل ایلهجه با داشت كلفتی و مب صدای. كشيد عميقی نفس

 .كردمی

 بايد كه هست مهمی مطلب ولی ببخشيد منو جسارت بايد بگم، چطوری دونمنمی-

 فقط منم ندارند خبر موضوع اين از اصال مهندس البته بشيد خبر با ازش شما حتما

 كردم داپي رو منزل شماره زحمت هزار با كنممی وظيفه احساس شما مقابل در چون

 .بگيرم تماس باهاتون بتونم تا

 .شد بيشتر نگرانيم

 اگه كنممی خواهش كنيد،می نگران منو بيشتر داريد اينجوری شما ولی ببخشيد-

 .بفرماييد زودتر هست مطلبی

 صحبت شما با حضوری خواممی ممكنه اگر بگم چيزی تونمنمی تلفنی راستش-

 .كنم

 :دادم جواب مَردَدُ و دادم قورت را دهانم آب

 اين در دخالتی هيچ من متاسفانه ميشه مربوط شركت يا كارخونه به مسئله اگر-

 .كنمنمی زمينه

 .شد هويداتر كالمش در خاصش لهجه

 به هاحرف اين گفتن از قصدم من كنيد باور نداره كارخونه به ربطی هيچ... نه نه-

 شنيدن برای كنمیم خواهش. شدمنمی مزاحم هرگز وگرنه خيرخواهيه فقط شما

 .نگيرم رو وقتتون زياد كه ميدم قول بياريد تشريف ميدم كه آدرسی به بنده عرايض

 كه بود عجيب برايم اما داشتم ترديد كالمش صداقت در كنم؟ چه بايد دانستمنمی

رانه چنين اين ایغريبه  هایحرف حتما پس.  كند مالقات من با تا كوشيدمی مْص 
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 طرفی از اما بود گرفته تماس من با و بود زده دريا به دل كه اشتد گفتن برای مهمی

 بهنام گوش به بودم نديده را او هرگز كه ایغريبه مرد با پنهانی قرار اين ترسيدممی

 كمی تازه كه را سامانم به نا زندگی هایپايه دوباره و شود او خشم باعث و برسد

 چه از مرد آن بدانم خواستمی دلم هم ديگر طرف از. بلرزاند بود، گرفته سامان

 بر نتوانستم كوشيدم هرچه. هستم اطالع بی آن از من كه كه است خبر با موضوعی

 كنجكاويم حس بر نتوانستم عاقبت و نروم او ديدار به و كنم غلبه كنجكاويم حس

 .شدم روانه بود داده كه آدرسی سوی به و كنم غلبه

 بود، داده را آدرسش او كه ایكافه از ترطرف آن كمی پهلوی خيابان در را اتومبيلم

 كه شوم مطمئن تا انداختم فشردممی دست در كه كاغذی تكه به نگاهی كردم پارك

 :گفتم خود با. برگرفت در را وجودم همه ترس ایلحظه برای. امآمده درست را آدرس

 بايد باشد كرده نامتحا مرا وسيله اين به باشد خواسته اگر چه؟ باشد آنجا بهنام اگر

 كنم؟ چه

 آن با مالقات و رفتن برای هم هنوز! عقب به گاميك و داشتممی بر جلو به قدم يك

 به را كارم عواقب تمام و بزنم دريا به دل يا. گرفتممی تصميم بايد. داشتم ترديد مرد

 باز و زدممی را مرد آن هایحرف تمام قيد يا و شوم كافه داخل و بگيرم عهده

 .گشتممی

. شدم كافه وارد نتيجه در گردم باز كه كنم راضی را خودم نتوانستم كردم سعی هرچه

. نكردم توجهی اما شد جلب من سوی به ایعده توجه گذاشتم داخل به كه قدم

 داده خودش از او كه مشخصاتی به توجه با اما انداختم كافه كل به اجمالی نگاهی

 از يكی پشت و كردم انتخاب كافه ته در را دنجی وشهگ. نيافتم را نظرم مورد فرد بود،

 ساعت تا دقيقه ده هنوز انداختم مچيم ساعت به نگاهی. نشستم انتظار به ميزها
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 و شد باز صدا با كافه در بعد، دقيقه چند. نداشتم انتظار جز ایچاره. بود مانده مقرر

 طور همان. تگذاش كافه داخل به قدم بودم منتظرش كه كسی مشخصات با مردی

 كيف يك راستش دست به و داشت تن به نخودی شلوار و كت بود، گفته خودش كه

 آهسته كنم، توجه جلب اينكه بدون و شدم بلند جا از. بود گرفته مشكی چرمی

 و سوخته آفتاب پوست با بود ایفربه و قد كوتاه مرد. دادم تكان دست برايش

 پرپشتش هایسبيل پشت را وشتالودشگ هایب**ل كه بزرگ بينی و تيره چشمانی

 طرف يك به و بود زده براقی روغن را مجعدش و رنگ سياه موهای. بود كرده پنهان

 .كردمی صحبت ایمؤدبانه بسيار لحن با و بود كرده شانه

 از بعد و. نشست پشتش و كشيد بيرون را بود من مقابل يكه صندل ميز پشت از

 :گفت احوالپرسی،

 .آورديد تشريف و كرديد اعتماد من به كه ممنونم واقعا-

 .دادم تكان سری

 و دارم عجله من چون مطلب اصل سر بريد زودتر ممكنه اگر فقط كنم،می خواهش-

 .خونه برگردم بايد زودتر

 تميز را اششيشه و آورد بيرون داشت ایتيره فريم كه را عينكش كتش، بغل جيب از

 هر. كرد نگاه صورتم وبه كرد باريك عينك پشت از را هايشچشم. زد چشم به و كرد

 انگار كه مرد. كند آب بر نقش را چيز همه و بيايد بهنام تا داشتم انتظار لحظه

 :گفت بود، شده امنگرانی متوجه

 ولی بشن خبر با مالقات اين از پرنيان مهندس مبادا كه هستيد نگران حتما-

 يه هم امروز و نداره مالقات اين زا اطالعی هيچ ايشون خانم باشه راحت خيالتون

 .بيرون بيام شركت از تونستم من كه داشتند قراداد يه بستن برا مهم جلسه
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 .شد آسوده خيالم كمی

 .بزنيد زودتر رو حرفتون ممكنه اگه ولی خب بسيار-

 .كرد جا به جا بينی روی را عينكش كمی

 ديگه بار چيزی هر از قبل خواممی فقط كنم شروع بايد كجا از دونمنمی من راستش-

 باعث هاحرف اين خوادنمی دلم اصال و دارم كمك قصد فقط من كه بگم بهتون

 ...بشه تفاهم سوء ايجاد

 :دويدم حرفش ميان به كالفه

 بدون وگرنه بگيد زودتر خواهيدمی هرچی و نريد طفره اينقدر كنممی خواهش آقا-

 .خونه برگردم مجبورم هاتونحرف شنيدن

 هایحرف به خوب و باشيد صبور بهتره نزدم، حرفی هنوز كه من شديد؟ ناراحت چرا-

 .بديد گوش بنده

 .كرد هاآن چالندن به شروع و كرد قالب دهم را انگشتانش

 چه تا شما زده؟ حرفی شما با صارمی خانم مورد در حاال تا پرنيان آقای دونمنمی-

 داريد؟ خبر هم با هااون رابط از حد

 صارمی كتايون با هم هنوز بهنام يعنی. شد كنده جا از قلبم صارمی، نام نشنيد از

 .شد آوار سرم بر آنجا سقف گويی داشت؟ رابطه

 خواستمنمی. گرفتم تصميم دادم،می شهناز به بايد كه پاسخی برای لحظه يك در

 او به تندی نگاه. باشم غرورم شكستن شاهد غريبه، يك چشمان مقابل در الاقل

 :گفتم و كردم
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 خودتون حد از داريد بايد، اونكه از بيشتر اينكه مثل اما شهناز آقای ببخشيد-

 .بينمنمی شما هایحرف شنيدن برای دليلی ديگه من كنيد؛می ز*تجاو

 و گذاشت كيف روی را دستش او كه كردم رفتن آهنگ و برداشتم ميز روی از را كيفم

 :گفت ملتمسانه،

 يا شما به ادبی بی قصد من كنيد باور. بنشينيد كنممی هشخوا ازتون پرنيان خانم-

 كنم مطلع خانم، اين با شوهرتون روابط از رو شما خواستممی فقط ندارم؛ پرنيان آقای

 .نشه خراب نكرده خدايی زندگيتون و بكنيد كاری بتونيد نشده دير تا كه

 .كردم نگاهش متعجب، چشمان با

 و هستيد من شوهر كارمند شما مهمه؟ شما برای هقضي اين انقدر چرا بپرسم ميشه-

 به ربطی هيچ خصوصيش زندگی و گيريدمی حقوق اون از چون باشيد رازدارش بايد

 باشيد؟ زندگيم نگران كه شناسيدمی منو چقدر مگه اصال نداره؛ شما

 .داد فشار كيفم روی ترمحكم را دستش

 و بنشينيد لحظه يه اگه هندسم خانم. كنيد گوش و بمونيد خانم كنممی خواهش-

 .شيدمی متوجه رو چيز همه خودتون كنيد، گوش من هایحرف به

 دستم و گذاشتم ایشيشه ميز روی آرنج و نشستم صندلی روی دوباره چرا دانمنمی

 .شدم هايشحرف شنيدن منتظر و كردم گاه تكيه چانه زير را

 .كرد زدن حرف به شروع معطلی بدون

 شما با آشناييم نحوه مورد در باشم مجبور من كه بكشه اينجا به ركا خواستمنمی-

 رو حقيقت اينكه جز ندارم ایچاره شما اعتماد جلب برای ظاهرا ولی كنم صحبت

 اجرا حال در كارخونه اوليه هایطرح كه زمانی يعنی قبل سال چند راستش. بگم
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 گشتممی دار آب و نون كار يه دنبال روزها اون كه منو و كردن لطف پدرتون بود، شدن

 پرنيان جناب با اينكه از قبل من آخه كرد معرفی بهنام آقا پدر يعنی پرنيان آقای به

 مالی مسائل همه و كردممی كار باهاشون عمرانی پروژه چندتا توی كنم همكاری بزرگ

 به منو بودند راضی من داری امانت و صداقت از چون هم ايشون بود بنده عهده به

 .كنممی كار پسر و پدر اين با دارم حاال تا روز همون از و كردند معرفی پرنيان یآقا

 :داد ادامه و كشيد پرپشتش هایسبيل به دستی

 رو محبتشون اين هرگز و دونممی شميم آقای مديون رو خودم بابت اين از من-

 ديدن يدبود اومده كه وقتی اونم بار يك فقط رو شما من كه هرچند نمی،كنم فراموش

. شناختم فورا ديدم، كارخونه توی رو شما دوباره اينكه محض به اما ديدم ايشون

 خواستمنمی من كردم؛ تعجب خيلی هستيد بهنام مهندس همسر كه فهميدم وقتی

 عالقه ايشون دونممی شميم آقای مديون رو خودم انقدر اما بكنم دخالتی هيچ

 فقط اصرارم دليل كردممی دين ساساح بابت اين از هم من دارن شما به خاصی

 بنده نداريد من هایحرف شنيدن به ميلی هم باز شما وجود اين با اگر اما بود همين

 .شمنمی شريفتون فقط مزاحم اين از بيشتر

 برايم مرد اين زبان از پدرم نام شنيدن حتی ام،خانواده از دوری مدت همه اين از بعد

 زندگی كنارشان در دنيا هایغم تمام از فارغ كه فتادما روزهايی ياد به. بود دلنشين

 سرازير حال در چشمم گوشه از كه را اشكی قطره و كردم خم را انگشتم. كردممی

 :گفتم ب**ل زير و نمودم پاك بود، شدن

 !آقا هستم هاتونحرف شنيدن آماده من-

 .داد تكان تاسف روی از سری

 .نداشتم رو نكردنتو ناراحت قصد من خواممی معذرت-
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 .بگيد بهم دونيدمی هرچی خواممی كنم؛می خواهش-

 :گفت كرد،می صاف را صدايش كه طور همان و كرد ایسرفه تك

 بهنام آقا كارهای ولی نمياد خوشم ديگران كار توی فضولی از من مهندس خانم-

 ناي مهندس شد چطور كه دونمنمی نيست؛ هاحرف اين به نيازی كه واضحه اونقدر

 بهش معموال كه ساختمون يكی اون به رو بود كارش دفتر توی سوگليش كه رو خانم

 .كرد منتقل نداره آمدی و رفت

 فقط زدهغم چشمانی با اما چيست دليلش دانممی كامال من اما بگويم خواستم

 .بودم دوخته دهانش به چشم

 !اداری خشب مدير شد صارمی گذشت، كه مدتی يه اما ندادم اهميت اصال اولش-

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 كرده كنجكاو رو همه قضيه اين! بگيره منم جای فردا و امروز شايد هابچه قول به-

 از كه حقوقی به و نداشت مناسبی مالی وضع خانم اين دونممی من كه اونجا تا بود

 از پولی هيچ كه ميشه ماهی چند االن اما داشت احتياج شديدا گرفت،می شركت

 به ايشون خود و كردم صحبت مهندس با مورد اين در من نكرده؛ دريافت سابداریح

 وقت هيچ ما ولی گیرهمی مهندس از شخصا رو حقوقش خانم اين كه گفت من

 !نداشتيم كس هيچ برای قانونی همچين

 :گفت و كرد ترآهسته را صدايش و شد ترنزديك من به و كرد خم جلو به را سرش

 ميگن كرده؛ ازدواج خانم اين با مهندس كه شده پر شركت كل توی خانم دونيدمی-

 ...كه دارن هم مشترك خونه يه
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 را دستم. شدم خورد بارش تاسف نگاه زير در كردم حس. كند تمام را حرفش نذاشتم

 امحنجره به خاری بوته چون كه را بغضم. آوردم باال كالمش كردن قطع نشانه به

 به ورود بدو در كه چايی فنجان دو. برداشتم ميز روی از را كيفم. بلعيدم ميزد، چنگ

 فنجانم كنار اسكناسی. بودند ميز روی نخورده دست بود، داده سفارش گارسون

 به سر حاليكه در او كه دهم نجات جهنم آن از را خودم تا شدم بلند جا از و گذاشتم

 :گفت بود، انداخته زير

 رو چيز همه خودتون خواستممی من. بود هیخيرخوا فقط من قصد خانم كنيد باور-

 دروغه هم اگر بديد نجات رو زندگيتون داره صحت هاحرف اين اگر و كنيد بررسی

 حتی نداره خوشی عاقبت قضيه اين بشه بسته مردم دهن در كه كنيد كاری بايد

 هركاری كنممی خواهش اما نداره؛ خوبيت هاحديث و حرف اين مهندس خود برای

 .نبريد مهندس پيش من از اسمی فقط دكنيمی

 و شور آن با كه كسی كردمنمی باور. بود زده يخ بدنم تمام. دادم قول و خنديدم تلخ

 من به باشد توانسته ريخت،می اشك و ميزد حرف من به نسبت عشقش از اشتياق

 به طوفان گيرد،می خود به آرامش رنگ زندگيم تا چرا خدا ای آه. كند خيانت

 بهانه و هاسختگيری تمام وجود با زندگی اين طول تمام در زند؟می امهكاشان

 عشقم به و بودم داشته دوستش شكايتی هيچ بی هميشه نامعقولش، هایجويی

 مزد انگار كه شنيدم چيزهايی بودم، نديده هرگز كه ایبيگانه از اينك اما بودم وفادار

 جنون سرحد تا كه را كسی كنم اورب چطور خدايا. بود امكودكانه هایباوری خوش

 برای كه منی كردم؟می بايد چه باشد؟ كرده پشت عشقمم و من به دارم دوست

 ببرم؟ پناه او به كه داشتم را كسی چه ديگر بودم؟ كرده فدا را كس همه او به رسيدن

 به را خودم! كنم زندگی را زندگی آن در كه دارم بهنام خانه جز به را مآوا و مآمن كدام

 !نيست بلد را پرواز اما دارد رهايی شوق كه ديدممی قفس در ایپرنده سان
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 فهميدم و كردم نگاه لرزانم هایدست به و نشستم اتومبيلم فرمان پشت كمی

 و شدم پياده ماشين از. كنم رانندگی را خانه مسير بتوانم كه هستم آن از ترناتوان

 درد شدت به سرم. افتادم راه به پياده هاری،ب باران نم نم زير و كردم قفل را درهایش

 را خانه تا كافه طوالنی مسافت كنم، حس پاهايم در خستگی آنكه بی. كردمی

 بود باران نم نم. كشيدپرمی بهنام سوی باز چرخيد،می هرچه حول افكارم. پيمودممی

 خدا. دكر می غريبگی من با اشكس همه و چيز همه كه هايیخيابان در رفتن راه و

 او توانمنمی هرگز نكرده، تركم كه همين هست، كنارم هم هنوز بهنام كه همين شكر

 را وجودم زمستان دستانش گرمی با شب هر كه همين اما كنم قسمت كسی با را

 نگاهش پنجره به رو چشمانم صبح هر و روم خواب به هايشنوازش با تا كردمی بهار

 و كن خدايی و بيا! خوشم؟ دل چيزهايی چه به ينبب خدايا آه. بودم راضی شود، باز

 محض دروغ هاحرف اين همه تا كن كاری خودت خدايا بشكند؟ قلبم ديگر بار نگذار

 .باشد كرده ديگری سهم را عشقش من، بهنام ندارد امكان نه نه! باشد

. شدم هاآن ماليدن مشغول و آوردم در پايم از كفش و نشستم ایخانه دوم پله روی

 جز نداشتم ایچاره! كجا پا درد و كجا دل درد اما كردمی ذوق ذوق درد از پاهايم فك

 اوستا به را سوئيچ رسيدم، كه خانه به. كنم حفظ دندان و چنگ با را زندگيم آنكه

 همراه را ماشين و برود آنجا تا خواستم او از و خواندم برايش را آدرس و دادم حيدر

 و انداخت بود، باران نم و عرق از خيس كه صورتم به نگاهی تعجب با. بياورد خود

 عقلم. ديدممی مسموم و مغموم را خانه فضای. رفت و گفت چشمی ب**ل زير

. كردمی دعوت مقاومت و ماندن به مرا هنوز احساسم اما كنم تركش كه كردمی حكم

 هم زا زندگی شالوده تا گذاشتمنمی نشدم، مطمئن چيزی از تا و ماندممی بايد

 .بپاچد
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 دادم، شهناز به كه قولی خاطر به بودم مجبور اما نداشتم را بهنام با رويارويی توانايی

 و تعريف به شروع من، ديدن با. آمد خانه به وقتی شب. ببرد بويی ماجرا از تا نگذارم

 با. باشد افتاده بايد اتفاقی حتما كه فهميدم حاالتش و خوشحالی از. كرد تمجيد

 .زدم محوی لبخند و كردم نگاهش قطف خونسردی

 قهوه فنجان يك كه بود آن كردن وارسی مشغول و بود زمين روی جلويش پوشه چند

 به سرش كه طور همان. گذاشتم داشت، قرار كنارش كه عسلی ميز روی و بردم برايش

 .بنشينم كنارش تا خواست من از و كشيد را دستم بود، گرم كارش

 نميره؟ سر خونه توی اتحوصله كه ديگه كردی؟ ركا چی امروز ببينم بگو-

 :دادم جواب اعتنايی، بی با

 .کنممی سرگرم رو خودم جوری يه-

 :گفت رفت،می ور جلويش كاغذهای به كه طور همان

 !بياره درت تنهايی از تا پيشت مياد داشتنی دوست و خوشگل خانم يه فردا از-

 به كار شد؟ تمام يعنی گفتم خود با. شد منجمد هايمرگ در خون ایلحظه برای

 مثل سينه درون دلم بياورد؟ خانه اين به را كتايون خواهدمی كه رسيده جايی

 :گفت و كرد داری معنا خنده. شد حالم متوجه انگار. كوبيدمی قفس به ایديوانه

 هوو راحت خيالت پريد؟ رنگت چرا خودت؛ مال شوهرت بابا ترسيدی؟ چيه؟-

 بياد؟ قراره كی بزن حدس باختی، رو روت و رنگ اينجوری كه بيارم برات خوامنمی

 .برود لو موضوع نگذاشتم اما شد آسوده كمی خيالم

 بكنی؟ كارها اين از داری جرات مگه تو تازه بكنم؟ فكرها اين از بايد چرا من؟-
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 :گفت جدی، لحن با و زد زل چشمانم به و كرد تنگ را چشمانش

 ندارم؟ جرات چرا-

 :گفتم محكم، و عانهقاط

 !بينینمی رو من وقت هيچ ديگه بكنی غلطی همچين اگه چون-

 در مستقيم و گرفت باال را امچانه دست، با و كرد ترنزديك صورتم به را صورتش

 :گفت و كرد نگاه هايمچشم

 هرگز رو اين ضمن در نمياد؛ خوشم هيچ كنه، تهديدم كسی اينكه از من باشه يادت-

 كوتاه ازت دستم ديگه كه اونوقته و بميری اينكه مگر منی مال ابد تا تو نكن فراموش

 !ميشه

 :گفتم جدی، خيلی و زدم كنار را دستش ترسيدم؛ نه و آمد خوشم نه تهديش از

 شدم خفه. نگفتم هيچی كردی غلطی هر حاال تا گفتم؛ چی باشه يادت هم تو پس-

 پدرم و مادر مرگ به گرمه ديگه جای سرت بفهمم اگر خدا به اما كردم اعتماد بهت و

 !كنممی گفتم كه رو كاری همون

 :گفت و كرد صدايم كه رفتم هاپله سمت غيظ، با

! ايران مياد شب فردا بهدخت خواهرم باش؛ مهمونت فكر به هاحرف اين جای به-

 !بگير تحويل رو شوهرت و كن داری آبرو كم يه اون جلوی الاقل

 .آمدم پايين بودم، فتهر  باال كه ایپله يك از
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 بقيه و پدرت به حتما ببينه اينجا مارو اون اگه ميگی؟ چی فهمیمی هيچ خواهرت؟-

 شده خراب اين توی اومديم يواشكی و كرديم فرار هم با ما رفته يادت نكنه ميده؛ خبر

 !نزنه شاخمون گربه كه مياييم آسته و ريممی آسته داريم و

 :داد جواب و كرد ایخنده. بود ايستاده كمر به دست تر،طرف آن كمی

 اينقدر من يعنی دونست؛می رو چيز همه اول همون از بهدخت اما نرفته يادم نخير-

 خاندان اخالق بد عروس خوادمی و شده مشتاق اونم كه كردم تعريف براش تو از

 ...مداري خوبی خيلی رابطه هم با دوتا ما بودم گفته كه بهت كنه؛ مالقات رو پرنيان

 مرور ذهنم در را يوفسكی داستا جمله همزمان، و رفتم باال هاپله از و كشيدم آهی

 .كردم

 

 "است رنج خاستگاه" آگاهی" زيرا شد نخواهيم خالص واقعی رنج از گاه هيچ ما"

 بودم، شنيده كه موضوعی ازپيگيری مدتی برای بهدخت، حضور خاطر به بودم مجبور

 .بيفتد تالطم از كمی زندگيم بهدخت، آمدن با كه باشم اميد اين به و كنم نظرصرف

 طور همان را صورتش ذهنم در بودم، رفته فرودگاه به استقبالش برای بهنام با وقتی

 متكبر دختر بايد كه آمد نظرم به كردم تصور دوباره بودم، ديده پروين مهمانی در كه

 مان دوباره ديدار از كه رمیگ استقبال و اشدوباره ديدن محض به اما باشد مغروری و

 .شود عوض او مورد در تصوراتم همه تا شد باعث كرد،

 خواهر بود معلوم كامال كه ميشد بارز او به شباهتش آنقدر رفت،می راه كه بهنام كنار

 ماركدار كتانی هایكفش وجود با و بود انداخته بهنام گردن در دست. هستند برادر و

 به كامال اندامش، بودن موزون و قامتش بلندی هم هنوز بود، كرده پا به كه سفيدی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

260 

 

 و دودی بلوزی يك روی مشكی، رنگ به كوتاهی و اسپرت كتان كت. آمدمی چشم

 مشكی موهای و داشت زيپ هايش،دست سر و هاجيب روی كه بود پوشيده جذب

 كنار در اشبادامی و مشكی چشمان. كردمی خودنمايی آن، روی مواجش و براق

 پديد زيبايی تركيب اش،قلمی بينی و كوچك رنگ سرخ هایب**ل و سفيد ستپو

 زد بهنام گونه به عشق با ایه*س*بو شويم، اتومبيل سوار خواستيم وقتی. بود آورده

 :گفت ناز، با و

 .بود شده تنگ برات دلم چقدر خدا وای-

 .زد شيرينی لبخند و انداخت من به نگاهی

 احساس آدم چقدر وای نه؟ مگه بره راه برادرش كنار آدم داره خوبی حال خيلس-

 .داره امنيت

 جدا آغوشش از را او كه طور همان و ريخت بهم را موهايش و كرد بلغش بهنام

 من به مختصری نگاه و كرد تنك را هايشچشم بنشيند، فرمان پشت تا كردمی

 :گفت او به رو بعد و انداخت

 من خواب رگ دقيقا كنه؟می لوس من برای رو خودش جوری چه سوخته پدر ببين -

 ...دستشه

 با را موهايش خنديد،می بود شنيده كه حرفی از راضی و بلند كه طور همان بهدخت

 جلوی در بالفاصله و داد تكان راست و چپ به را سرش همزمان و زد عقب دست،

 غرق چنان! نديد مرا اصال كه انگار. نشست بهنام كنار تعارف بي و كرد باز را ماشين

 و كوتاه بوق دو بهنام! بود رفته يادم را حضورم هم خودم كه بودم شاديشان تماشای

 خودم در پنجره كنار و گرفتم جای عقب صندلی در. شوم سوار تا زد هم سر پشت

 من و بودند هم با خنده و شوخی مشغول را خانه تا فرودگاه مسير تمام. رفتم فرو
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 اما بردممی لذت ها صحنه اين دين از ناخواسته داشتم،ن خواهری و برادر هرگز چون

 :پرسيد لحظه، چند از بعد و كرد سكوت يكباره به بهنام شديم، كه عمارت نزديك

 ريم؟می داريم كجا بهنام-

 :داد جواب لبخند، با و زد چشمكی برايم و انداخت من به نگاهی آينه از بهنام

 داداشت زن كه ريممي داريم كجا سیپر می همچين داداشت؟ خونه نيومدی مگه-

 !هاخنگی كنهمي خيال

 گوش الله. برگشت دوباره و زد من به مهر با لبخندی و شد متمايل عقب سمت به

 :گفت و كشيد آهسته را بهنام

 جانم داداش اين منزل اينكه منظورم. داداشم خونه ميرم دارم كه دونممی خودم-

 كجاست؟

 برنداشتی؟ رفتاريت خشونت اين از دست هنوز تو! ديوونه كن ول... آخ آخ-

 انداخت بيرون به نگاهی نيم شيشه، از و كرد آزاد بهنام گوش از را دستش و خنديد

 :گفت خاصی، تعجب با و

 ميری؟ قديمی عمارت سمت دارآباد؟ سمت ميری داری-

 :داد جواب كند، نگاهش اينكه بدون بهنام

 .بله-

 عقب صندلی سمت كامال بار اين. بيوفتد سپ تعجب، از مانده كم كردم حس

 :گفت متعجبانه، حالت همان با و برگشت
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 اشكله توی چيزی ساله يه اين! حد اين تا نه ديگه ولی بود ديوونه شوهرت اين ببين-

 .آخر سيم به زده اينكه مثل نخورده؟

 :گفت و كشيد سر پشت از را كتش پايين بهنام

 .كنممی رانندگی دارم بشين درست بهدخت-

 .گرفت امخنده شيطنتش از

 معلوم بالخره اومدی شد خوب چه كنهمی تعريف خودش از كلی هميشه اين واال-

 !نداشتم خبر من و بوده خل شد

 شوخی، به و خنده با جوابم در و خنديد بلند بلند و زد بهم دوبار را هايشدست

 :گفت

 !دادمنمی لو رو موضوع نگفته بهت دونستممي اگر وای ای-

 :گفت آميزی، اعتراض حالت به و چرخاند هوا در دستي بهنام

 يار خودش واسه نيومده هنوز خانم بهدخت ديگه هيچی دوتا؟ شما گيدمی چی-

 طرف بذار بده خرج به چيزي خشونتی يه شوهری خواهر مثال تو بابا كرد؛ كشي

 بخندی روش به نديده خودش به شوهر قوم حاال تا اين بكنه؛ رو خودش كار حساب

 .كنهمی بيچارمون

 را بهنام لپ انداخت؛ باريكش بينی به چينی و كرد تنگ را هايشچشم بهدخت

 :گفت و كشيد

 !بياريم سرت باليی چه حاال ببين كن صبر اولشه تازه-
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 نام و برد بيرون شيشه از را سرش بهدخت پيچيد، كوچه سمت بهنام كه همزمان

 :گفت متعجب، باز و خواند بود شده پرچ ديواری نبش به فلزی تكه روی كه را كوچه

 ...چهار عمار ت ريممی داريم. نكردم اشتباه پس-

" هيس" گفتن با و گذاشت بينی روی را دستس. كند تمام را حرفش نگذاشت بهنام

 .كرد دعوت سكوت به را او

 تااوس بعد، لحظه چند. زد پياپی بوق چند و ايستاد عمارت بزرگ در جلوی بهنام

 و كرد باز انتها تا زمين روی عمودی محافظ قفل شدن كشيده صدای با را در حيدر

 و كرد طی دويدن حالت به بهنام، اتومبيل سر پشت عمارت جلوی تا را باغ مسير

 صندوق از بهدخت هایچمدان كردن خارج مشغول اتومبيل، پارك از بعد بالفاصله

 بهدخت. رفت عمارت سمت زنان تلو تلو ها،آن سنگينی شدت از و شد عقب

 به مستقيم آفتاب آنكه برای و ايستاد عمارت روی به رو شد، پياده ماشين از همينكه

 مشغول و گرفت پيشانی روی نقاب حالت به را دستش تابيد،مي هايشچشم

 و داد بيرون سينه از سردی آه ايستاديم، كنارش كه بهنام و من. شد عمارت تماشای

 .داد تكان فتاس روی از سری

 ...جاشه سر محكم و قرص صاحبش عين... نكرده روزها اون با فرقی هيچ-

. شديم روانه بهدخت و من سرش، پشت و رفت در سمت و كرد مختصری اخم بهنام

 هم من كه طوری و كرد نزديك بهنام گوش به را دهانش سر، پشت از بهدخت

 :گفت بشنوم،

 "خان بهنام تومنه صد اشزنده و مرده شير"-

 .انداخت باال شانه بهنام
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 !دمنمی كفتار به باج من كه دليله همين به دقيقا-

 آماده بهدخت براي را عمارت اتاق ترينبزرگ آنكه با. نفهميدم هايشانحرف از چيزی

 به و داد ترجيح را سابقش اتاق اصرار، با و شود ساكن آنجا نكرد قبول اما بوديم، كرده

 !شد ما مشترك زندگی نمهما اولين ترتيب اين

 بيشتر را سرش بهنام. پريدم خواب از بهدخت صدای با كه بودم ناز خواب در صبح،

 صدايی با و كرد باز را چشمش يك ندارد، ایفايده ديد وقتی اما برد فرو متكا در

 :گفت بودم، خواب گيج هنوز و بودم نشسته كنارش كه من به آلوده خواب و گرفته

 !كشه؟می هوار صبحی سر هدار  بهدخته اين-

 :گفتمي و زدمي داد كه شد بلندتر بهدخت صدای. دادم تكان سر تاييد نشانه به

 !باال ميام خودم نيومديد اگر شمرممی پنج تا... ظهره لنگ! هاتنبل پاشيد-

 در و داد خودش به قوسی و كش و ماليد را هايشچشم دست، پشت با بهنام

 من به نگاهی. نشست تخت لبه و شد بلند جا از شيد،كمي خميازه هنوز حاليكه

 را هايمشانه. بودم نشسته كنارش سفيدم، و كوتاه حرير خواب لباس با كه انداخت

 :گفت و زد پيشانيم به ایه*س*بو و كشيد خودش سمت مرا و گرفت

 ! باال نيومده ديوونه اين تا پايين بريم كن عوض لباس پاشو-

 بهدخت. آمديم پايين هاپله از هم با بود كرده قفل هايمگشتان بين را هايشانگشت

 حواله مشتی شديم، كه نزديكش. بود ايستاده هاپله پايين آويزان، لوچه و ب**ل با

 :گفت و كرد بهنام شكم

 كار؟ سر بری خواینمي مگه تو پسر-
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 :داد جواب و كشيد آغوشش سمت به را او ديگرش دست با بهنام

 بهدخت؟ ميسيز شدی سحرخيز اينقدر كی از تو حاال-

 :گفت و زد برايم چشمكي و كرد من به دار معنی نگاه بهدخت

 و كار دنبال بره تا بيرون بندازش خونه از زود صبح شنويمي من از جون سوگند-

 .دادی رو بهش زيادی انگار زندگيش؛

 دختر، اين حضور با تا داشتم دوست. انداختم هردو به كوتاهی نگاه و كردم تبسمي

 گفتممي خود با. است تغيير حال در چيز همه زندگيم در تا كنم حس شاد و سرزنده

 به زندگي كاش. نباشد بيش دروغی شنيدم، شهناز زبان از كه چيزهايی تمام كاش ای

 .نمايد كشم پيش را خوشبختي تقدير دست و بزند لبخند رويت

 داغ شير از پر را هايمليوان يكی يكی خانم، معصومه. نشستيم صبحانه ميز پشت

 هر كنار را يك وهر داد جاي مخصوص هایظرف در را پز آب هایمرغ تخم و كرد

 .گذاشت ليوان

 :گفت بهنام، به رو و كرد ورانداز را او چشمي زير بهدخت

 .بخير يادش! بود شده تنگ روزهامون اون هايصبحانه براي دلم-

 :داد ادامه و كشيد كوتاهی آه

 خدمتكارهايي از پر خونه اين هاوقت اون چيد؟مي ایسفره چه خانم طاهره يادته-

 .كردندمي كار طاهره نظر زير كه بود

 :گفت بهنام، به دلخوری با و خزيد آشپزخانه كنج به معصومه

 نداريد؟ كسری و كم چيزی آقا-
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 ای،محترمانه لحن با و زد رويش به لبخندی بود، شده او دلخوری متوجه كه بهنام

 :داد جواب

 خوایمی اگر باهات نداريم كاری فعال من عاليه؛ هميشه مثل چيز همه ممنون... نه-

 به لطفا داريم مهمون روزی چند يه ما فقط شوهرت، كمك باغ توی بری تونیمي

 .نمياد خوشش صدا و سر از بهدخت نكنن؛ بازی عمارت سمت زياد بگو هابچه

 .شد روانه و گفت"  چشمی" ب**ل زير

 به رو بهنام كه بود مرغش تخم پوست شكستن مشغول و بود پايين سرش بهدخت

 :گفت ب،**ل زير او

 بود؟ كم ميز سر چيزي-

 :داد جواب كند، نگاه بهنام به اينكه بدون

 .نه-

 خجالتش و كشيدی پيش رو خانم طاهره حرف بيچاره، زن اون جلوی چرا پس-

 دادی؟

 .زد پوزخندی

 وگرنه حساسی نوكر و كلفت به نسبت هاوقت همون مثل هم زهنو تو جان بهنام-

 .نزدم بدی حرف من

 :داد ادامه تفاوت، بی او اما گزيدم را انگشتم بدش لحن از اختيار، بی

 .خير به خانم طاهره ياد گفتم فقط من-

 :داد جواب برد،مي مربا ظرف سمت را دستش كه طور همان بهنام
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 جايی يه بره بدبخت زن كه كرد كاری يه باباجونت كه حيف فقط خير به يادش آره-

 !نرسه بهش هم هاموننتيجه و نوه دست ديگه كه

 .درخشيد خشم برق بهدخت، چشمان در

 بشه؛ تموم خوادمي كی بابا و تو بين جنگ اين دونمنمي من بهنام؛ بكش خجالت-

 كه تیداش اعتراض وقتی فقط تو كردی؟ سكوت چرا پس بودی مخالفش واقعا اگه

 .افتادمی خطر به منافعت

 :گفت و كشيد درهم چهره و گذاشت بينی روی سكوت نشانه به را انگشتش بهنام

 بابا اسم آوردن و گذشته ياد با هستی اينجا كه روزی چند اين نشد قرار دلم عزيز-

 .بگذره خوش همه به وقته چند اين بذار كنممي خواهش كنی؛ كوفتمون

 محزونی، آوای با و كرد متمركز اشصبحانه ظرف روی ار  غمگينش نگاه بهدخت

 :داد جواب

 چقدر! نپرسيدی مادرت و برادر از هيچی اما زديممي حرف هم با وقت دير تا ديشب-

 .بهنام شدی عوض

 :داد جواب تفاوتبی بهنام

 .بپرسم من نبود الزم گفتیمي خودت بود، خاصی حرف اگر-

 .كرد تلخي خنده

 مامان خونه؛ درس و راه به سر و پَخم ه جوری همون بهزاد يست،ن خبری هيچ آره-

 دوری كه نيست مهم هم كس هيچ براي و شهمي ديروز از بدتر حالش روز هر كه هم

 بپرسی؟ ازش بخوای كه مونهمي چی ديگه... شده اضافه دردهاش به هم تو
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 هل جلو به را آن و گذاشت ميز روي بود، خورده نيمه تا كه را اشميوه آب ليوان بهنام

 روش به رو كه بهدخت صندلی سمت. شد بلند ميز پشت از اعتنايي،بي با و داد

 به بهدخت سر پشت از. كرد گاه تكيه صندلي باالی لبه به را دستش و رفت بود،

 :گفت آهسته و كرد نزديك او صورت به را صورتش شد، خم او سمت

 نه... كس هيچ ديگه كشيدم يرونب شما بين از رو زندگيم و خودم من بهدخت-

 گذشته اون به خوامنمي ديگه ندارن؛ اهميتی برام بهناز و بهزاد نه و بابا نه مامان

 منو خوایمي گفتی وقتی كه عزيزی برام چقدر دونیمي خودت. كنم فكر لعنتی

 حرفی هستی اينجا زمانيكه تا كنممي خواهش ازت پس نكردم؛ اعتراضی هيچ ببينی

 .بشم پشيمون تصميمم از كه نزنی

 از اينقدر بهنام چرا. كردم تماشا را بهدخت غم از پر صورت و بهنام رفتن تعجب، با

 بود؟ گريزان اشگذشته

. بود انداخته زير به را سرش و بود نشسته صبحانه ميز پشت هم هنوز بهدخت

 :گفت و زد تلخي لبخند افتاد، من به چشمش تا و آورد باال را سرش بعد كمي

 ...ولي باشه كرده فرق خيلي ازدواج از بعد كردممي فكر-

 .گرفتم دندان زير را پايينم ب**ل

 خب ولي ميده نشون حساسیت خيلي مسائل از بعضي روي هاوقت گاهي خب-

 ... نيست اينجوري اينجوري كه هميشه

 .زد پوزخندي

 اينجوري يزچ همه سر قبال چون كرده گذشته با فرقي يه پس ها؟وقت بعضي فقط-

 !بود
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 .نشستم كنارش و ريختم بود، كرده درست معصومه كه ايقهوه از كوچك فنجان دو

 رو بهنام كه خودت ولي مياد پيش هادلخوري جور اين هاوقت يعضي باالخره خب-

 دلش ته هيچي ولي تلخه خيلي زبونش شهمي عصباني وقتي شناسيمي بهتر

 .عزيزم نگير دل به نيست؛

 .داد تكيه صندلي پشتي به و كشيد پوفي

 همين خاندان اين كل جان؟ سوگند چيه دونيمي اصال شناسمش؛مي خوب... آره-

 .اند دماغ گَن ده جوري

 روي اشسبابه انگشت نوك با مرتب زدن، حرف هنگام عصبانيت، شدت از بهدخت

 من به زد، صورتم به كه تلخي لبخند با و كشيد سردي آه بعد، كمي و زدمي ميز

 دلم كه هم من و كنيم صحبت موضوع، اين مورد در ندارد دوست ديگر كه فهماند

 از بتوانم و باشم دور گريز و جدال از بود، امخانه در او زمانيكه تا الاقل خواستمي

 كه سؤالي هزاران براي هم و بشناسم بهتر را اشخانواده هم تا كنم استفاده او وجود

 را هاآن به دادن جواب حوصله بهنام و ميزد موج هنمذ در خانه اين جاي جاي از

 .كردم عوض را بحث موضوع و نمودم استقبال تصميمش از بيابم، پاسخي نداشت،

 چيزي درگير رو فكرت هستي ما پيش كه مدتي يه اين بهتره گهمي راست بهنام-

 .باشي راحت اينجا و بگذره خوش بهت خوادمي دلم منم نكني

 .شد بلند جا از و داد تحويلم پوزخندي

 نباشه؟ راحت خودش خونه توي آدم شهمي مگه... نگير سخت زياد-

 بي. بود ديگران كردن تحقير عاشق انگار دختر اين. نيامد خوشم اصال تندش، لحن از

 :داد ادامه حسم، به توجه
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 هايآدم از من چون خوبه خيلي اين هستي؛ ايسرزنده دختر بودم شنيده بهنام از-

 بزنم دوستام به سري يه خواممي امروز من. نمياد خوشم اصال منزوي و گير شهگو

 هم با بتونيم نكنم فكر متاسفانه امروز براي. خواهرم خونه رممي احتماال هم بعد

 به كه ذاريممي ايبرنامه يه داشتي وقت هم تو اگر ندارم كاري احتماال فردا اما باشيم

 ...بگذره خوش بهمون خودت قول

 بودم مجبور باز و تنهايي دنيا يك و مرموز خانه آن و ماندم من دوباره و رفت بهدخت

 بهنام بزرگ خواهر كه دانستممي. كنم سرگرم را خودم گردند،مي باز هاآن كه شب تا

 اما كندمي زندگي تهران در و شده ترد خانواده از داشته، كه ازدواجي خاطر به هم

 اينكه از گرفتنمي ازش سراغي و زدنمي حرفي او ردمو در وقت هيچ بهنام چون

 همين در. نشدم ناراحت نكرد، دعوت خواهرش خانه به رفتن براي من از بهدخت

 خط، سوي آن از افشين صداي شنيدن با. شد بلند تلفن زنگ صداي كه بودم افكار

 ما به او نبود، خانه بهنام كه روز طول در نداشت سابقه زمان آن تا. كردم تعجب كمي

 .بزند تلفن

 خوبي؟ جان سوگند سالم-

 .است پنهان خاصي نگراني صدايش، در كردم حس

 نيوفتاده؟ كه اتفاقي نكرده خدايي خوبه؟ حالش ژيال خوبيد؟ شما ممنون؟-

 دوستاي به ما كه بيوفته اتفاقي بايد مگه كردي؟ هول چرا تو... ان خوب همه-

 نداريد؟ قبول مارو ديگه ها باال باال اون رفتيد نكنه بزنيم؟ زنگ قديميمون

 زنيمي زنگ وقتي هميشه تو آخه نداريم؛ رو كسي شما جز كه ما حرفيه؟ چه اين-

 .كردم تعجب همين براي نيست االن كه اونم داري كار بهنام با فقط
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 :گفت و داد بيرون تند را نفسش

 !داشتم كار خودت با دفعه اين اتفاقا ندارم كاري بهنام با نه-

 :دادم جواب نگراني با. است راه در طوفاني چه باز خدايا. لرزيد تنم

 شده؟ چي-

 .كرد مرتب ذهنش در بگويد، خواستمي كه را جمالتي گويي. كرد مكث كمي

 خبر بهنام با اختالفت موضوع از بيش و كم من دونيمي كه خودت جان سوگند -

 .بشه حل مشكلتون تا نكردم يغدر  اومده، بر دستم از كمكي هر هم حاال تا و دارم

 :داد ادامه و كشيد هوفي

 پيش روزي چند يه تا ايران اومده آمريكا از بهدخت كه شنيدم بهنام از ديروز-

 دونيمي كه خودت ولي كنم خراب كسي به نسبت رو ذهنت خوامنمي باشه؛ شماها

 كرديد؟ ازدواج هم با شرايطي چه تو بهنام و تو

 :پرسيدم ميزد، موج يمصدا در كه نگراني با

 چيه؟ احتياط همه اين معني بگي؟ بهدخت مورد در خوايمي چي تو-

 نشي؛ نزديك بهدخت به زياد خواممي ازت اما بگم چيزي بهدخت از خوامنمي من-

 شما. نيست اعتماد قابل هم خيلي من نظر به ميگه، بهنام که چیزی اون برخالف

 اشوكله سر دفعه يه اينكه ولي خوبيه دختر ناو. كنيد اعتماد كسي به فعال نبايد

 من بگم چطور! باشه داشته خوبي دلیل زياد تونهنمی شده، پيدا شما زندگي وسط

 !نيست خوب موضوع اين به حسم
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 دل به ايدلشوره ناخواسته، اما كنم درك توانستمنمي را نگرانيش و هاحرف معني

 .نشست هم من

 ولي نيومده خوشم اخالقش از زياد راستش. دمنش صميمي باهاش خيلي هنوز من-

 .كنم احتياط بيشتر كنممي سعي كني،مي فكر اينجوري تو كه حاال

 هر به ولي نشي ناراحت دستم از اميدوارم شناسم؛مي رو خانواده اين تو، از بهتر من-

 ".عقله شرط احتياط" حال

 .هستيد برادرم و خواهر مثل شما شم،نمي ناراحت ژيال و تو از وقت هيچ من-

 :گفت خوشحالي، با و آمد خوشش حرفم، از

 تونمنمي اين از بيشتر ديگه كن؛ خبرم اومد، پيش مشكلي يا داشتي كاري اگر پس-

 .خداحافظ فعال... كارم سر برگردم بايد كنم صحبت

. كرد درگير را فكرم مدتي تا افشين، غريب و عجيب هايحرف اما گذاشتم را گوشي

 افشين حتما اما ندارم خبر آن از من كه است خانواده اين در رازي بودم نمطمئ ديگر

 سعي ذهنم در. باشد ربط بي مساله آن با توانستنمي هشدارش و دانستمي را آن

 اشخانواده مخالفت مورد در بهنام دهان از سهوا   گاهي كه هاييحرف ميان كردممي

 و بود بيهوده تالشم اما بيابم ايابطهر  افشين، سخنان و شدمي خارج ازدواجمان با

 به بهنام دست از ازدواج اين از هم هنوز شوهرم پدر كه رسيدم مي نتيجه يك به فقط

 و برنداشته جويي كينه از دست هم باز زمان، گذشت وجود با و است عصباني شدت

 !باشد داشته هم انتقام قصد بود ممكن حتي

 

*** 
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 پنهان البرز، كشيده فلك به سر هايكوه شتپ را خودش كم كم داشت خورشيد

. برگشتند خانه به بهدخت و بهنام كه شدمي تاريك رفته رفته هوا، و كردمي

 بايد رفته، خواهرش خانه به كه مدت همه اين از بعد بهدخت حتما كه دانستممي

 راحتي به نتواند من حضور در كه باشد داشته برادرش با زيادي خصوصي هاي حرف

 كردن مهيا تماشاي مشغول و رفتم آشپزخانه به همين براي. كند صحبت بهنام با

 روي بهنام و بهدخت. بود آن وسائل چيدن حال در معصومه كه شدم شام ميز

 با صحبت گرم و بودند نشسته نداشت، آشپزخانه با زيادي فاصله كه ايكاناپه

 به بهدخت صداي ولي نببينمشا توانستمنمي و بود آنها به پشتم. بودند يكديگر

 :گفتمي بهنام به كه رسيد گوشم

 كنار رو هاكدورت و بهناز خونه ميومدي شديمي پا زدم، زنگ بهت وقتي كاش-

 .كرد گريه چقدر بهناز طفلكي نميام، گفتي وقتي دونينمي. ذاشتيدمي

 جز به كس هيچ گفت كمرش به زد دست وايستاد جلوم كه اونوقت چطور پس-

 هم ايخانواده يه كه اومده يادش حاال كنه، گريه نبود بلد نيست، مهم مبرا يوسف

 داره؟

 خواهر چطوريه؟ زندگيش اوضاع بدوني اگر نزن؛ رو هاحرف اين خدا رو تو بهنام واي-

 !بوده كي دختر رفته يادش ديگه انگار پروردم ناز

 دختر بود رفته شياد شد ونك باغبون پسر عاشق كه روز همون پرورده، ناز دختر اين-

 زندگيش به بره كردم كاري منم بيايي در بابام جلو تونيمي تو فقط داداش گفت كيه؛

 خواد؟مي چي ديگه! باغبون خان يوسف ارزوني هم باغ اون برسه
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 موج كالمش از كه دلخوري با. شد عوض بهنام، حرف شنيدن با بهدخت لحن انگار

 :پرسيد زد،مي

 داديمي شعار هي و بودي بهناز و يوسف ازدواج مخالف درانق كه تو دونمنمي من-

 كردي؟ ازدواج اينجوري چرا خودت پس كنه، ازدواج خودش مثل يكي با بايد آدم

 :گفت عصبانيت، با و برد باالتر را صدايش بهنام

 كني؟مي مقايسه نسب و اصل بي پاي و سر بي اون با منو گل دست مثل زن تو-

 من. نداره كم چيزي هم وقار و زيبايي توي داره؛ ريشه و اصيل خانواده يه از سوگند

 .كنمنمي پشيموني احساس گرفتم، كه تصميمي خاطر به هرگز

 پيش كه مشكل و بدبختي همه اين پس خوشبختي؟ تو خوشگله اون چون همين؟-

 بود دستت زير ثروت و پول انقدر حداقل بود كه هرچي بابا نيست؟ مهم اصال اومد

 كه نبود كم خوشگل دختر تو براي! بشه سير دخترها جور اين از دلت و چشم كه

 چي مثال كه انداختي؟ هم جون به رو همه و دادي قرار بابا مقابل رو خودت اينجوري

 داشت؟ رو ارزشش واقعا بياري؟ دست به رو خوشگل دختر يه بشه؟

 :زد فرياد بهنام

 كم يه زدن، حرف از قبل ولي ارمد دوستت چقدر دونيمي خودت! پايين بيار صداتو-

 خاله هايحرف اين از من دونیمی كه تو. بيار زبونش به بعد كن مزه مزه رو هاتحرف

 بخاطر من. هاستحرف اين از بيشتر خيلي ارزشش سوگند. مياد بدم چقدر زنكي

 ...بكنه نميتونه غلطي هيچ هم بابا كنم؛مي باشه الزم كاري هر عشقم

 بگنجاند، را دلسوزي لحن آن در كردمي سعي كه تريآهسته صداي با بهدخت

 :داد جواب
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 ازدواجت با كه بودم كسي تنها من دوننمي همه نشو؛ عصباني برم قربونت عزيزم،-

 سر اون از رو راه همه اين همسرت و تو ديدن خاطر به حتي نداشتم مخالفتي هيچ

 برات كه اتفاقاتي تمام از من .باشم خوشبختیت ديدن شاهد تا اومدم و كوبيدم دنيا

 عذاب داره خواهرم يبينممی وقتي اما نگفتم چيزي كسي به ولي داشتم خبر افتاد

 كارخونه اون و لعنتي عمارت اين فقط پدرش، ثروت همه این از برادرم سهم و كشهمي

 داغون داري، نگهش سرپا تا كني كار بايد شب تا صبح از كه ست شده خراب

 ؟ بهنام بود اين تو حق شم؛مي

 حرفي هيچ كند وانمو كردمي سعي كه انداختم معصومه به نگاهي چشمي، زير

 دندان، با را بااليش ب**ل شده خشك پوست تند تند عصبي حالت با اما نشنيده

. شكافتمي را دلم هايزخم نيشي، چون بهدخت آميز تحقير هايحرف. كندمي

 بگذارم شام ميز روي و ببرم خود با تا برداشتم آشپزخانه ميز از را خوردن سبزي سبد

 :گفت كنان، التماس و گرفت را دستم معصومه كه

 كشيد؟مي زحمت داريد شما كه ام مرده من مگه جان؟ خانم كاريه چه اين-

 خارج آشپزخانه از حاليكه در و زدم پس را دستش و كردم انگيزي غم و تلخ خنده

 :گفتم شدم،مي

 هم با فرقي چندان شما و من ايشون نظر از گفتن؟ چي بهدخت ملكه نشنيدي مگه-

 .نداريم

 :گفت و زد صورتش به چنگ

 داره، زبوني نيش عجب دختره اين ولي جان خانم ببخشيد توبه؛ توبه خدا-

 !ميمونه قاشيه مار عين استغفرهللا
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 پا و بود پايين سرش كه انداختم بهنام به نگاهي نيم. گذاشتم شام ميز روي را سبد

 زدن حرف غرق آنقدر. دادمي تكان را آن و بود انداخته راست پاي روي را چپ روي

 سرك وبا ايستادم شام ميز كنار جا همان. نبود من به كدامشان هيچ حواس كه بودند

. دهم نشان ميز چيدمان بررسي را خودم كردم سعي ميز، سوي آن سو اين به شيدن

 :گفت ستهآه و بوسيد را بهدخت پيشاني بهنام

 شكايتي و امراضي من باشه كنارم سوگند وقتي تا ديگه؛ بود اين منم قسمت... خب-

 بابا قدرت و ثروت بدون رو زندگيم نتونم كه نشدم پا و دست بي انقدر هنوز ندارم؛

 دردسر به ذارمنمي دارم رو هواش دورارور من نباش نگران هم بهناز براي. بچرخونم

 ...بيوفته

 و زد هاآن به ايه*س*بو و برد هايشب**ل سمت به را بهنام شتانانگ بهدخت،

 :گفت

 از بيشتر و نيستي برادر يه من براي فقط تو عزيزم؛ كنم ناراحتت خواستمنمي من-

 .دلسوزيه سر از ميگم هرچي دارم؛ دوستت دنيا توي هركسي

 :داد جواب و كرد نوازش را او موهاي بهنام

 .بشه تداعي كدوممون هيچ براي گذشته اين، با خوامينم ديگه اما فهمممي من-

 شماها كه دونهنمي االن كنيمي خيال شناسي؛مي رو بابا كه تو. بهنام ترسممي من-

 داره و كرده فراموش رو چيز همه نكن فكر نمياره روت به اگر هستيد؟ عمارت اين توي

 چيزي اين كنه؛ تالفي رو چيز همه موقع به تا فرصته منتظر حتما كنهمي لطف بهتون

 .كرده نگران منو كه

 .گذاشت او سر روي را سرش و بوسيد را خواهرش موهاي بهنام
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 ساخته دستش از كاري ديگه كردم رو چيز همه فكر من دلم؛ عزيز نباش نگران-

 ...نيست

 و زد رويم به لبخندي و چرخاند بودم، ايستاده من كه ميزي سمت را نگاهش بهنام

 :گفت بلند

 شام هم با كه ماست منتظر وقته خيلي داداشت زن انگار كه بريم دختر پاشو-

 .بخوريم

 سمت وبه انداخت من به آميزي شيطنت نگاه و آمد سمتم به لوندي با بهدخت

 :گفت و چرخاند را گردنش كرد،مي حركت سرش پشت كه بهنام

 برامون خوشگلي عروس همچين يه تو ديدمي و بود اينجا مامان اگه بهنام واي -

 مثل كه بگيري زني يه بايد تو گفتمي هميشه يادته كند؛نمي دل ازش ديگه آوردي

 !بياريد؟ خوشگل هاينوه برامون اونوقت باشه خوشگل خودت

 و انداخت من به آميزي رضايت نگاه. كشيد را لپش و رساند او به را خودش بهنام

 :گفت و نشست لبش گوشه لبخندي

 !ونشيط نريز زبون-

 بودم، شنيده او از قبل دقيقه چند كه هاييحرف وجود با من اما خنديدند بلند هردو

 در را افشين هايحرف معني كم كم. كنم اعتماد هايشحرف به توانستمنمي ديگر

 .كنم درك توانستممي دختر اين مورد

 رجخا خانه از بهنام اينكه از بعد ساعت يك قبل، روز خالف بر بهدخت صبح فردا

 مثل و كشيده سشوار را مواجش موهاي و بود كرده حمام. برخاست خواب از شد،

 بلوز يك و داشت صورت به مختصري آرايش. بود كرده جمع سرش باالي كالهي
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 سفيد، تنگ و كوتاه دامن يك و بود شده دوزي تور آن جلوي كه اي فيروزه ابريشمي

 بر بود، هايش سينه زير تا اش بلندي كه بافتي گيس زنجيرطالي و داشت تن در

 و داشتمي بر گام آرام خيلي. آمد مي پايين ها پله از خرامان، خرامان و آويخته گردن

 تعليم خاصي مربي نزد رفتن راه براي گويي. بود هماهنگ و موزون بسيار هايش قدم

 او كنند،مي رعايت را خاصي آداب رفتن، رژه در كه ها نظامي مثل درست. بود ديده

 مي اي ويژه انسجام نظم حركاتش، به كه كردمي تبعيت قوانيني از رفتن راه هنگاه مه

 .بخشيد

 صرف تا سالم، جز به و نشست من روي به رو درست و آمد صبحانه ميز سمت

 بالفاصله و نكرد هم نگاه مرا حتي. نشد بدل و رد بينمان ما كالمي هيچ اش صبحانه

 دوم طبقه سالن به كه پله آخرين روي اما رفت پلكان سمت صبحانه، خوردن از بعد

 :گفت و برگشت من سمت به و زد چرخي پاشنه روي و ايستاد شد،مي منتهي

 داشتي دوست اگه بزنم قدم باغ توي كم يه تا بشم آماده خواممي من جان سوگند-

 .بريم هم با تا شو حاضر هم تو

 به اينكه بدون. بود نمفنجا در چاي ريختن مشغول معصومه و بود او به پشتم

 :دادم پاسخ برگردم، سمتش

 .شممي حاضر ديگه دقيقه چند-

 شد، دور كامال نگاهش رس تير از وقتي و كرد دنبال را او رفتن چشمي زير معصومه

 :گفت ب،**ل زير و كرد كج را اش لوچه و ب**ل

 !طبق طبق ها افاده...چيــــش-
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 حالت با نوشيدم،مي را فنجانم محتوي زا اي جرعه حاليكه در و كردم اي سرفه تك

 :گفتم آهسته، كنايه

 اين ماست؟ مهمون روزي چند مصر امپراطور دختر دونينمي مگه معصومه؛ زشته-

 زدنه؟ حرف طرز چه

 .نبينم را اش خنده تا داد فشار دهانش روي را دستش

 ...هست حواسم چشم...دهنت قربون...جان خانم گفتي گل آي-

 در جلوي بود، انداخته دوشش روي رنگي سفيد شنل حاليكه در او د،بع دقيقه چند

 دل نسيم و بود انگيز دل مطبوع هوا. كرديم حركت باغ سمت به. كشيدمي را انتظارم

 تازه هواي از پر را هايم ريه و كشيدم عميقي نفس. كردمي نوازش را صورتم نوازي

 گام كنارم موزون و آرام هدختب. برگرفت در را وجودم سراسر آرامش احساس. كردم

 راه كه مدتي. است آمده وجد به خوب هواي اين از هم او كردم حس. ميداشت بر

 از مرا هميشه بهنام كه جايي. برود پشتي باغ به دارد قصد او شدم متوجه رفتيم،

 انداختم او مسير جلوي را خودم و برداشتم جلو به گام يك. كردمي منع آنجا به رفتن

 :گفتم رفتم،مي جلو عقب، عقب كه طور همان و

 درسته؟ پشتي باغ سمت ريممي داريم-

 :گفت و دوخت من به را تعجبش از سرشار نگاه و انداخت باال ابرو

 داري؟ مشكلي تو مگه البته؛-

 !اونجا برم من كه نداره دوست بهنام آخه...آخه ندارم مشكلي كه من...من...من-

 .داد ادامه رفتن راه به و زد كنار سيرشم جلوي از كنار مرا دست، با
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 مثل هم اونجا كنيم؛ مخفي كسي از كه نداريم چيزي اونجا ما كني؛مي اشتباه البد-

 .تر صفا با هم تره بزرگ هم اينجا از البته...باغه همين

 :گفتم و دادم قرار جلويش را خودم دوباره

 دونيمي كه اخالقشو شه؛مي ناراحت خيلي حتما اونجا رفتيم ما بفهمه اگه ولي-

 .بزنه حرف حرفش روي كسي نمياد خوشش

 .زد داري زهر پوزخند و انداخت باال شانه القيدي با

 ترسي؟مي ازش-

 :دادم جواب دلخوري، با و كشيدم درهم را هايم اخم

 كنم؟ لجبازي باهاش خواممي مگه كنم؛ عمل ميلش مخالف نداره دليلي چيه؟ ترس-

 .داد ادامه راهش به

 چيزي يه خواممي بيا؛ دنبالم نترس؛ زنه؛نمي حرفي هيچ اون هستي من با وقتي تا-

 !بيايي باهام كنينمي ضرر...بدم نشونت

 راه به دنبالش كه بود شده تحريك چنان ام كنجكاوي حس اما بودم مردد رفتن براي

 كردممي گمان خيالم در و بودم نرفته پشتي باغ سمت موقع آن تا هرگز من. افتادم

 بهدخت كه طور همان من، تصور خالف بر اما باشد ترسناكي و عجيب جاي بايد

 اما كردنمي آمد و رفت باغ اين به حيدر اوستا جز به كسي آنكه وجود با بود، گفته

 برگ و شاخ با كه بود چوبي پرچيني باغ، دو بين مرز. بود آراسته و مرتب چيز همه

 از بسيار كه عمارتش جلوي تا باغ اين شروع ريمح از. بود پوشيده گردو درختان

 بيننده توجه اش، ساده سنگي نماي و بلندش هاي پنجره و داشت فاصله زمين سطح

 جلوي تا كه شدمي ديده مانندي مستطيل بزرگ استخر. كردمي جلب خود به را
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 رقرا هم از كوتاهي فواصل در كه بود بلند فواره هفت داراي و داشت ادامه عمارت

 ميرفت، باال كه فواره هر. كردمي باز را ها آن يكي يكي بهدخت و بودند گرفته

 باغ ديگر، جاي هر از بيشتر آنجا. انداخت مي شيراز ارم باغ ياد به مرا ناخوداگاه

 افراشته قامت تنومند چنار درختان الي به ال كه شدمي ديده تبريزي و سرو درخت

 براي ميباست كه بودند شده هرس مارپيچ و سبز تونلي مثل شمشادها. بودند

 شديم، تر نزديك عمارت به كه كمي. كرديممي عبور آنها مابين از عمارت، به رسيدن

 ايستادم. گرفت بر در را وجودم عجيبي ترس. انداختم نگاهي سر پشت به و ايستادم

 :گفتم بهدخت، به رو و

 كرده؟مي زندگي نجااي كسي اصال بودي؟ اومده عمارت اين به حاال تا تو-

 :گفت و داد ادامه عمارت سمت به مسيرش به رفت،مي جلو كه طور همان

 داره عمارتو تا دو همين كال باغ اين اومدم؛ كه معلومه خب سؤاليه؟ چه ديگه اين-

 اونجا از متر هزار اينجا اما متره هزار سه هستيد ساكنش االن شما كه عمارتي اون

 جداشون هم از و ساخت عمارتو اين بعدا بابا بود يكي اولش غبا دوتا واقع در بيشتره

 با ميمونديم؛ هستيد، شما كه جايي همون و ميومديم اينجا ها تابستون گاهي كرد؛

 اما كشيد زحمت خيلي شاهكاره يه واقع در كه عمارت اين ساخت براي بابام اينكه

 ...نشد ساكن اون توي كس هيچ وقت هيچ

 :گفت و شد پشيمان حرفش ادامه از كه انگار و كرد تسكو اي لحظه بهدخت،

 اين اسم بدوني كه همين فقط خوره؟مي تو درد چه به حرفها اين...كن ولش اصال-

 بود؛ ساختمون معماري براي نو هاي ايده عاشق بابا...كافيه چهارفصله عمارت

 پول با شدمي موفق هم گاهي. داشت غريب و عجيب فكرهاي سرش توي هميشه
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 همون از يكي واقع در هم عمارت اين كنه؛ عملي رو فكرها اون زياد، كردن خرج

 .شهنمي باورت نبينيش تا كه است خالقانه شاهكارهاي

 كرد، تمام را اش جمله وقتي. بروم دنبالش حرفهايش، شنيدن براي بودم شده مجبور

 بسيار آبنوس چوبي بزرگ در. بوديم رسيده چهارفصل عمارت در جلوي به ديگر

. داشت براقي سوخته اي قهوه رنگ و بود شده كاري منبت استادانه و ظريف

 به عمارت بزرگ ايوان دور تا دور كه شمعداني هاي گلدان از يكي زير از بهدخت

 داخل ما و كرد باز را در همان با و آورد بيرون كوچكي طاليي كليد خوردند،مي چشم

 .شديم

 شوم مواجه زندگي لوازم ترين لوكس با آنجا بايد كردممي گمان كه تصورم خالف بر

 مرمر سنگ با آن كف كه شدمي ديده بزرگ بسيار سالن يك فقط رويم پيش اما

 هاي پرده با بلندي و بزرگ هاي پنجره دورش، تا دور و بود شده پوشيده براقي صورتي

 :گفتم كنايه، با و زدم پوزخندي. بود پوشيده ضخيمي قرمز مخمل

 خاليه؟ سالن همين بابات شاهكار-

 :داد جواب خاصي، لحن با و انداخت صورتم به سفیهي اندر عاقل نگاه بهدخت

 قرار تر باال زمين سطح از انقدر چرا اينكه يا داره؟ پنجره انقدر چرا اينجا نظرت به-

 گرفته؟

 .انداختم باال شانه و دادم تكان سري

 بقيه كه داره خاصي جذابيت زمين، حسط از بودن باال و زياد پنجره مگه حاال خب-

 موندند؟ محروم ازش ها ساختمون

 .داد تكان سر كالفگي، با
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 همه خودت تا بزنم كنار رو ها پرده بهتره نداره اي فايده تو با كردن بحث انگار نه-

 .ببيني رو چيز

 به را مقابلش ديوار بعد و رفت داشت، قرار در نزديك كه سالن انتهايي گوشه به او

. شد باز بود، شده طراحي ديوار شكل به كه بود دري واقع در كه ديوار و داد هل قبع

 آن از يكي روي را انگشتش او و شد نمايان بود متعدد هاي دكمه از پر كه اي جعبه

 .رفت كنار غرب سمت پنجره مخملي پرده بالفاصله، و داد فشار ها

 باغي. گرفت قرار چشمانم ابلمق در دلگشا اي منظره ناگهان پرده، رفتن كنار با

 و بكنم حركتي اينكه از قبل. بود بهار نماي تمام آيینه كه شكوفه پر درختان با كوچك

 ديگر اي منظره و رفت كنار ديگر اي پرده بودم، منظره آن تماشاي غرق كه طور همان

 ديده بودند هلو از پر كه درختاني شرقي پنجره پشت در بار اين ولي شد رخنمون

 دراز را دستم خواستم. است تابستان وسط كرديمي گمان ها آن ديدن با كه شدمي

 سرم پشت از را ديگر اي پرده رفتن كنار صداي كه بچينم را ها آن از يكي و كنم

 زير. نواز روح پاييزي! ديدم را پاييز بار اين و برگشتم سو آن به بالفاصله. شنيدم

 بركه روي به آنها از تعداي حتي و بود نارنجي و قرمز و زرد هاي برگ از مملو درختان

 .بودند شناور بود، درختان مابين كه اي

 بهدخت كه كنم لمس را ها آن خواستمي دلم كه بود انگيز دل و براق آنقدر ها رنگ

 اي منظره چه پنجره شيشه پشت بايد دانستممي ديگر. كشيد كنار را آخر پرده

 سفيدي فقط و بود پوشانده را كوچك اي كلبه وير  انبوهي برف!(. زمستان. )باشد

 نام چرا بودم فهميده ديگر حاال. شدمي ديده كرد،مي دود كه كلبه آن دوكش و برف

 برايم بودم، ديده چشم با كه عجيبي افسانه باور اما است" چهارفصل" عمارت اين

 .بود دشوار بسيار
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 كرد،مي برخورد ارتعم كف هاي سنگ با كه بهدخت دار پاشنه كفشهاي صداي

 جزء كه حصيري صندلي دو از يكي روي و آمد كنارم به آهسته. شد پخش جا همه

 قرار زمستان به رو پنجره پايين و شومينه نزديك و بودند عمارت آن وسايل معدود

 پنجره شيشه پشت از را زمستان و بود انداخت هم روي را پاهايش. نشست داشتند،

 پشت را دستهايم و بودم داده تكيه خاموش شومينه رهايآج به من. كردمي تماشا

 شايد تا كردممي نگاه را را او مرموز چشمهاي و صورت عميق و بودم كرده قالب كمرم

 به ب**ل اندكي از بعد خودش او كه بخوانم ابهامش، پر نگاههاي از را افكارش

 .كرد باز سخن

 قسمت انگار ولي سوگند بزنم تو به رو حرفها اين نداشتم دوست وقت هيچ-

 .زد سرم به اينجا هواي دفعه يه شد چي كه دونمنمي اصال اينجوريه

 و گرفت دندان زير به را راستش شصت شده مانيكور و بلند ناخن و كشيد سردي آه

 :داد ادامه

 رفتمي جلوتر زمان هرچي گرفت؛ شدت مامان مريضي كه نبود بيشتر سالم هفت-

 ماه تازه موقع اون. دادنمي دست از حركتشونو قدرت شبدن از بيشتري قسمتهاي

 دار چرخ صندلي روي كردن، حركت براي بود شده مجبور مامان كه بود اولي هاي

 شدمي سردتر مامان به نسبت بابا گرفت،مي شدت بيشتر بيماريش چی هر بشينه؛

 نياز و كرده درگير روحشو جسمش، از بيشتر اون بيماري بودند گفته دكترها اينكه با

 !شدمي قبل از تر تنها روز هر اون اما داره بيشتري توجه و محبت به

 .كشيد آهي دوباره و دوخت افق به را نگاهش

 كمم، سال و سن خاطر به من ولي گذرونيه خوش و عياش مرد بابام گفتنمي همه-

 .فهميدمنمي هاشونو حرف معني
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 در كردم احساس. كرد متمركز اييزپ به رو پنجره سمت به را سنگينش و سرد نگاه

 .ببلعد را بغضش تا كندمي سعي آن پس در كه نشست لرزشي صدايش

 عاشق بابا. شد شروع عمارت اين ساخت كه كنم شروع دبيرستانو خواستممي تازه-

 جور اين واقع در. كردمي كارها جور اين صرف زيادي پول و بود ساز و ساخت

 دخترهايي و ها زن با خوشگذروني براي اون كه ودندب هايي كده عشرت ها ساختمون

 كمال در ديگه عمارت اين اما. شدمي ساخته بودن، دنيا گوشه يه مال هركدوم كه

 !شد ساخته وقاحت

 :داد ادامه و كشيد اش چانه و ب**ل به حرص با را دستش كف

 همين به دلش اونم كنه؛ پنهان مامان از رو مسائل جور اين كه داشت عادت معموال-

 معموال و مونند مي دور چيزها جور اين از دخترهاش اينجوري الاقل كه بود خوش

 فرق قضيه بار اين اما بود داده تن تقدير به بدجور مادرم نداشت؛ كارش به كاري

 اگر. ديديمنمي خونه توي هرزگاهي جز به پدرمونو ديگه ما كه بود وقت خيلي كرد؛مي

 كنه،؛ حل مشكلو تا گفتيممي بهنام به بايد خواستيم،مي چيزي يا داشتيم كاري هم

 هيچي اما بود سفر توي هميشه اينكه با و شدمي محسوب بابا راست دست بهنام

 اين ساختن موضوع اينكه تا بود چيز همه به حواسش و ذاشتنمي كم ما براي

 .اومد پيش عمارت

 از كه آهي بار اين اما كرد نگاه را سرش باالي سقف و كشيد آه بلند هم باز بهدخت

 .بود حسرت از پر داد، بيرون سينه

 تغريبا گيالس و سيب تا گرفته گردو از. بود ميوه درختاي از پر ها وقت اون باغ اين-

 رو ها اون از خيلي عمارت اين ساخت براي اما شهمي پيدا اينجا درختي جور همه

 صداي و انداختمي ور  درختها هم سر پشت كه برقي اره صداي. كردن قطع
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 بابا هاي جدل و بحث و دعوا كه بود موقع همون. هست گوشم توي هنوز سقوطشون

 بهنام سال و سن هم كه كنه ازدواج دختري با خواستمي بابام. شد شروع بهنام و

 !بود

 انگشت ناخن با فورا او و چكيد اش گونه روي چشمش گوشه از اشك اي قطره

 :داد ادامه لرزان داييص با و زدود را آن كوچكش

 درباره نشد حاضر حتي شد، تموم ساختش كه وقتي متنفره؛ عمارت اين از مامان-

 هم بابا اما ذاشتمي آسمون به سر غرورش هاي شازده از مامان بشنوه؛ چيزي اون

 !شكست غرورشو هم و گرفت ازش ثروتشو

 همان ساكت همچنان من. كرد عمارت دور تا دور زدن قدم به شروع و شد بلند جا از

 .دادممي گوش صبور، شنونده يك مثل او هاي دل و در به و بودم ايستاده جا

 از كاري هيچ اما شدمي آب شمع مثل داشت مريضيش خاطر به كه مامان بيچاره-

 از فقط. نبود ساخته ازش كاري بابا مقابل در كس هيچ يعني. نميومد بر دستش

 برادرم پيش بفرستتش و بده انجام آمريكا توي رو اقامتش كارهاي كه خواست بهنام

 ازدواجشون، خاطر به كه بهناز و بهنام جز به شديم راهي همگي بعد ماه چند. بهزاد

 خانواده اسم شهنمي ديگه و افتاديم دنيا گوشه يه هركدوممون حاال. شدن جدا ما از

 !شد نداغو لعنتي عمارت اين ساخت با چيز همه! بذازيم خودمون روي رو

 :گفت ببندد، را آن تا رفتمي شده باز ديوار سمت به كه طور همان

 شنيده بهنام از اما نبوديم ايران ديگه ما شد، تموم كامل عمارت اين ساخت وقتي-

 مصنوعي ديدي كه هايي منظره تمام كرده؛ ساختنش صرف زيادي پول بابا كه بودم

 وقتي. گيرنمي قرار ها پنجره پشت ون،ساختم زير از ها دكمه اين دادن فشار با و اند

 .شده جوري چه اينجا ببينم خواستمي دلم خيلي كرد،مي تعريف ازش بهنام
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 :گفتم و برداشتم جلو قدم چند

 اينكه مثل درست روياست؛ توي يا بينهمي خواب آدم انگار نظيره؛ بي واقعا اينجا-

 !هستي برفي سفيد جاي

 .كرد آرامي خنده

 سفيد! كنيمي فكر رويايي چقدر اما تري بزرگ من از سالي هشت هفت اينكه با-

 .شايد...آره برفي؟

 نداشت دوست بهنام چرا بودم فهميده تازه. سوختمي برايش دلم. زدم تلخي لبخند

 زنده برايش تلخي خاطرات بار هر شايد. بكشم سرك خونه اين كنار و گوشه به زياد

 آزارش بيشتر خاطرات اين بود، نزديك پدرش به كسي هر از بيش چون و شدمي

 اين در بوده قرار كه دختر آن سرنوشت از داشتم دوست خيلي آنكه با. دادمي

 در را جرات اين اما نه يا آمده اينجا به بالخره كه بدانم و بپرسم كند، زندگي عمارت

 .كنم ناراحت آن از بيش را بهدخت و بپرسم سوالي كه نديدم خود

 :گفتم و دوختم بهدخت غمگين گاهن به را نگاهم

 .بريم ديگه كه بهتره ميده؛ آزارت موندن اينجا اگه عزيزم-

 .داد تكان تاييد، نشانه به را سرش

 .برگرديم زودتر بهتره توست با حق-

 دختر، اين غم و كردممي تكرار ذهنم در را بهدخت هاي حرف دائم بازگشت، راه در

 حرف چنين او شد چطور كه كردممي فكر اين به. بود كرده مشغول خود به را فكرم

 :پرسيد و زد ام شانه روي را دستش زد؟ من به را هايي



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

288 

 

 كني؟مي فكر من هاي حرف به ساكتي؛ افتاديم راه وقتي چيه؟از-

 تا بهنام آخه زدي؛ من به رو ها حرف اين چرا كه عجيبه برام آره؛ بخواي، راستشو-

 .دبو نگفته هيچي مورد اين در حاال

 با و كرد جمع را پاهايش زد، تكه سرش پشت درخت به نشست، ها چمن روي

 :گفت ساختگي، لبخندي

 از من آره هستي؛ باهوشي دختر هم تو بگم بايد ولي توداريه و حرف كم پسر بهنام-

 .بزنم حرفي نديدم صالح ديگه ولي داشتم منظوري حرفها اين گفتن

 :گفتم و نشستم زانو روي به رويش روبه عاجزانه

 .بگو بهم خُب بدونم، بايد من كه هست چيزي اگه چيه؟ منظورت-

 .زد كجي لبخند

 دخالتي يا بشي دلخور ازم خوامنمي تواَم مهمون روز چند فقط بگم؟من بايد چي-

 .بكنم زندگيت توي

 .بزن حرفتو كنممي خواهش شم؛مي ناراحت بيشتر اينجوري من ولي-

 و بود كردن فكر مشغول انگار. كشيد اش بيني زير بار چند را اش مياني انگشت

 :گفت بعد، اندكي

 دليل اين اما دنياست برادر بهترين دارم؛ دنيا اين توي كه كسيه ترين عزيز بهنام-

 با...شناسممي اي ديگه كس هر از بهتر اونو من باشه؛ هم خوبي شوهر كه شهنمي

 كم مقابلش طرف براي هيچي يزندگ توي و قلبه خوش و مهربونه خيلي اينكه وجود

 ....ولي ذاره،نمي



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

289 

 

 ملتمسانه حالت با. شدند عميق و بلند هايم نفس و شد تند قلبم ضربان يكباره به

 :گفتم اي،

 چي؟ ولي-

 :گفت و كرد باال و پايين ذهنش در كمي بزند، خواستمي كه را حرفي اينكه مثل

 مثل مردي برده؛ ارث به رموپد زشت هاي عادت از بعضي اون متاسفانه ولي...ولي-

 دهنش به هم دستش و هست هم زبون و سر خوش و داره جذابي قيافه كه بهنام

 كه هايي پول مواظب كنم توصيه بهت خواممي. زنهاست توجه مورد خيلي رسهمي

 يا دير گرنه و كنهمي خرج پول چي براي و كجا بدوني دقيقا بايد! باش كنهمي خرج

 از مامانم اگه. گممي خودمو مادر و پدر. ببينيم رو ديگه شاهرخ و آذر يه بايد زود

 منظورم متوجه بود؛ نيومده سرش بالها اين االن بود، زندگيش به حواسش اول همون

 شدي؟

 من بهنام كنم باور خواستمنمي ولي گويدمي چه دانستممي خوب. لرزيد مي دلم

 خودم مورد در روزش آن خواهانه خود هاي حرف ياد. باشد بوالهوسي مرد پدرش مثل

 دلخوري، حالت با دارد را تحقيرم قصد هم باز كردم حس. افتادم بهنام با ازدواجم و

 :گفتم

 كه ندارم كم چيزي برش و دور هاي زن يا برادرت از من ولي بگي؟ خواستيمي همينو-

 .بره اي ديگه كس سراغ بهنام

 با را لباسش پشت هاي خاك و شد بلند جا از و گذاشت ام شانه روي را دستش

 :گفت و تكاند دست
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. بود اي ديگه چيز من حرف برادرمي؛ از كمتر تو نگفتم كه من برخورد؟ بهت چرا-

 بايد داري دوست اونو با زندگي و بهنام اگه باش؛ زندگيت مراقب بگم خواستم فقط

 !باشي مواظب خيلي

 ولي است محض حقيقت گويد،يم آنچه دانستممي خوب. افتادم راه به او، از جلوتر

 تفاوت من با ها سال كه او چون مغروري وارد تازه زبان از هم آن حرفها آن شنيدن

 موضوع خواهرشوهرم، حضور با ردمميك گمان. دادمي آزار شدت به مرا داشت، سني

 با ولي بگيرد آرامش رنگ هايم دغدغه و شود تر كمرنگ بهنام هاي هوسراني

 او زمانيكه تا هرچند دیدم؛می شده ويران را آرزوهايم و آمال كاخ ت،گف او كه سخناني

 سعي گرچه من و بود شده تر سنجيده و تر شده كنترل بهنام رفتارهاي بود، كنارمان

 رنگ رفته رفته بهدخت با روابطم اما كنم، عمل افشين سفارش به كردممي

 خوش مار اين به و گرفتممي جدي را او توصيه كاش اي ولي گرفت خود به صميميت

 گذشت،مي ام زندگي در كه مسائلي از گذاشتمنمي و شدمنمي نزديك خال، و خط

 تا باشم كنارش در بيشتر دادممي ترجيح موقع، آن كه افسوس ولي شود مطلع

 شكل اين به خود گمان به چون بدانم؛ لعنتي خانه آن اسرار و بهنام از بيشتر

 .بگيرم دست در را امر زمام و شوم نزديك رمشوه به بيشتر توانستممي

 تنها آشفتگي و بهت دنيا يك با مرا و كرد ترك را ما روز ده از بعد بالخره بهدخت

 خودم كردممي سعي. شد شروع برايم تنهايي، رنج و پردرد روزهاي دوباره و نگذاشت

 افشين كمك با ژيال ديدممي اينكه از. كنم سرگرم ام عالقه مورد كتب ترجمه ربا را

 خرسند هم دارند، اي ساده و آرام زندگي شوهرش، با و شده تحصيل ادامه به موفق

 رفتارهاي مورد در كنار و گوشه از هم باز. خوردممي غبطه حالشان به هم و بودم

 به حتي و كردممي انكار را آن هميشه ولي رسيدمي گوشم به دردناكي خبرهاي بهنام
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 و هستند مان زندگي زدن هم بر كمين در پيوسته شمنانش،د كه قبوالندم مي خود

 !اند انداخته ها زبان سر بر اش بدنامي براي كه پنداشتممي شايعاتي را ها حرف اين

 بهنام از قبل، روز. گذاشتم قرار ژيال با و برداشام را تلفن گوشي زده هيجان روز، آن

 چاپ براي تا داشت قصد او كه يمبرو انتشاراتي به ژيال همراه تا بودم گرفته اجازه

. بگذرانيم هم كنار را ظهر از بعد آن، از بعد و ببندد قرارداد ناشر با هايش ترجمه

 تا فرستدمي خانه به را اش راننده كه گفت حتي و كرد استقبال موضوع اين از بهنام

 .برساند مقصد به مارا

 خود پوست در خوشحالي شدت از. كنممي پرواز ابرها روي كردممي حس

 را هايم ترجمه هم منم بندد،مي قرارداد او با ژيال وقتي خواستمي دلم گنجيدم؛نمي

 و نميايد خوشش كار اين از بهنام كه دانستممي ولي دادممي ناشر به چاپ براي

 .شود تمام كارشان تا كردم سكوت ناچار به. است مخالف ها زن كردن كار با كامال

 گرسنه قدري به دو هر. شد تمام انتشارات در ژيال كار كه بود رظه هاي نيمه تقريبا

 يادم يكباره به اما بزنيم رستوران به سري كاري هر از قبل گرفتيم تصميم كه بوديم

 و گذاشتم جا خانه در توالتم ميز جلوي گرفتم، بهنام از ديروز كه را هايي پول كه آمد

 خانه از من و برگرديم تا كردم اصرار ژيال به نبود، زياد خانه تا انتشارات فاصله چون

 در راننده همراه به اورا رسيديم، كه در جلوي. كرد قبول ناچار به نيز او بردارم پول

 .شدم خانه وارد عجله با خودمم و گذاشتم انتظار به اتومبيل

 فرو قفل در را كليد فورا رسيدم، عمارت در جلوي تا و كردم عبور باغ از دوان دوان

 فكر كمي. است باز در كه شدم متوجه تعجب، كمال در اما كنم باز را آن تا دمبر 

 چند حيدر اوستا و معصومه چون. كردم قفل را در خروج وقت بودم مطمئن. كردم

 آن نداشت سابقه هم بهنام نبود؛ خانه در كسي و بودند رفته شهرستان به را روزي
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 بالفاصله. شدم داخل آهسته و آوردم نپايي را دستگيره. باشد خانه در روز از ساعت

 كفش جفت يك كنارش كه افتاد جاكفشي روي بهنام چرمي هاي كفش به چشمم

 مرا عجيب نيرويي اما برگردم خواستم ترسيدم كمي. شدمي ديده هم زنانه دار پاشنه

 ها اتاق سمت به پاورچبين، پاورچين بكنم، وصدايي سر آنكه بي. داد هل جلو به

 .كشيدم سرك ها آن به يكي ييك و رفتم

 هشتم فصل/دریا اتاق

 

 سو آن به را خودم تا شد باعث آمد، مي خودمان خواب اتاق از كه صداهايي و سر

 به نگاهي بود، باز نيمه كه در الي از آهسته و دادم تكيه ديوار به را كمرم. برسانم

. شد نخواهد محو ديدگانم مقابل از از هرگز كه ديدم را اي صحنه و انداختم داخل

 توانستمنمي و بود من به پشتش كه بود كشيده دراز تخت بر طوري پهلو روي بهنام

 كتايون." شناختم خوبي به را بود آغوشش در كه را كسي اما ببينم را صورتش

 مزاحمتي هر از فارغ كه بود سابقم كالسي هم و بهنام شركت منشي همان" صارمي

 بهنام مردانه بازوان و برهنه اندام تماشاي! بود آرميده شوهرم، كنار در و من بستر در

 بودند، گرفته بر در را دخترك آن سفيد و ظريف تن و بود ام زندگي گاه تكيه تنها كه

 .كردمي مچاله را قلبم

 حقيقت ديدم چشم به را آنچه يعني خدايا. دادم تكيه ديوار به و دزديدم را سرم

 بي توانسته چطور است؟ اش معشوقه آغوش در من، آرزوي   منتهي من، بهنام   دارد؟

 همان خواب تخت اين مگر دهد؟ راه مان عاشقانه هاي خلوت حريم به را اي گانه

 برايم و گرفتيمي آرا كنارم مهتاب نور زير صبح تا را شبها بسيار چه كه نبود جايي

 چه من محبوب و عشق كنار غريبه اين خدا دادي؟مي سر عاشقانه هاي نجوا
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 زمين روي را لرزانم پاهاي كه طور همان و كردم گاه تكيه ديوار به را دستم كند؟مي

 .كشيدم بيرون جهنم آن از را خودم كشيدم،مي

 رويش به را موضوع آنكه جاي به موقع آن كاش. افتادم شهناز آقاي هاي حرف ياد به

 جانبش از هرمتي بي چنين شاهد ديگر االن شايد تا بودم گفته را چيز همه نيارم،

 مشقتي هر با. ندارم بدن در روح ديگر كردم حس. لرزيد مي وضوح به اندامم. نبودم

 ژيال كه بودم ريخته بهم و پريشان آنقدر. رساندم در جلوي اتومبيل به را خودم بود،

 كه چشماني با و كشيد بلندي هين و گذاشت قلبش روي را دستش ديدنم، محض به

 :پرسيد بود، زده بيرون حدقه از نگراني از

 ديدي؟ جن مگه پريده؟ اينجوري چرا رنگت ترسيدي؟ اينقدر چرا سوگند؟ شده چي-

 اگر دانستممي. ميزد چنگ گلويم بر ويرانگر و سرد بغضي. بود كرخ و سنگين زبانم

 و دادم تكان را دستم. بگيرم را هايم اشك سيالب جلوي توانمنمي ديگر بگويد، كالمي

 بالفاصله و داد حركت دستور راننده. شويم دور آنجا از بايد كه فهماندم او هب اشاره با

 نگاهم ها زده مات مثل هنوز ژيال. افتاد راه به سرعت با و شد كنده جا از ماشين

 :پرسيد و نياورد طاقت هم باز. كردمي

 زبونت نكنه زني؟نمي حرف چرا نيست؛ خوب اصال حالت شده؟ چيزي جان سوگند-

 اومده؟ بند

 حس گلويم در را ترشي مايع هجوم. دادم فشار محكم و گذاشتم گلويم روي را دستم

 :گفتم جوابش در كالم يك فقط. سوزاند هم با را ام معده و گلو همزمان كه كردم

 .نيست چيزيم خوبم؛-
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 كشيده سر را شوكران از جامي كه اين مثل درست. بود دلم در دردي. گفتم دروغ

 و برگرفته در را وجودم جاي جاي و جاريست هايم رگ در اينك مهلك سم آن و بودم

 را سكوتم كه ژيال. بنشيند تماشا به را دادنم جان تا رودمي جلو قدر آن رفته رفته

. كردم پيدا بدي حال غذا، ديدن از. كرد سكوت رستوران به رسيدن تا ناچار به ديد،

 سمت به ناگهان و شود كتحري بيشتر ام خالي معده شدمي باعث غذا بوي

 صورتم و سر به آبي. آوردم باال را ام معده محتويات كل بالفاصله و دويدم دستشويي

 سوي به آب مشتي ديدم، را ام پريده رنگ صورت دستشويي آيينه در وقتي. زدم

 درست چشمانم. باشد شده نگرانم كه داشت حق ژيال. پاچيدم آن درون تصوير

 صورتم به و كردم پر آب از ديگري مشتي. بودند رفته گود و دسر  خالي حفره دو مانند

 ديگرش دست و گرفت را لرزانم دست دست، يك با و شد داخل سراسيمه ژيال. زدم

 پشت از صندلي احتياط، با. شوم خارج آنجا از تا كرد كمك و انداخت كمرم دور را

. نشاند خودش يرو به رو صندلي روي مرا و كشيد بيرون بوديم، نشسته كه ميزي

 :گفت و داد تكان تاسف روي از سري

 بود؟ خوب حالت كه ظهر دفعه؟ يه شد چت تو آخه جونم سوگند-

. بود شده سفيد كه فشردمشمي محكم آنچنان و بود ميز روي ام شده مشت دست

 و گرفتند راه ام بيني گوشه از ام شده مال لگد غرور به اعتنا بي هايم اشك بار اين

 فرجامي چنين مستحق كه بودم شده گناه كدامين مرتكب من خدايا. ندشد سرازير

 :پرسيدم بود، دردآلود بغضي از پر كه صدايي با ام؟ گشته

 افشيني؟ عاشق تو ژيال-

 :گفت تعجب با و گذاشتم سردم مشت روي را دستش

 پرسي؟ مي اينو چرا هستم؛ عاشقش كه معلومه خب-
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 :پرسيدم دوباره سوالش، به توجه بي

 كنه؟ خيانت بهت روزي يه افشين كه كنيمي باور تو-

 :داد جواب تشويش با و پريد عقب به باشد، شده رد بدنش از برق اينكه مثل ژيال

 زني؟مي تو كه چيه حرفها اين شده؟ چي بگو خدا رو تو-

 بي با باز ها ديوانه مثل. گرفتند بيشتري شتاب هايم اشك و شد بيشتر بغضم

 :پرسيدم اعتنايي،

 كنه؟ خيانت من به تونهمي نظرت به چي؟ بهنام-

 چي ببينم بزن حرف حسابي و درست خب دختر؛ كردي سر به جون منو كه تو بابا-

 شده؟

 شدن فاش از ديگر. افكندم زير به را سرم و گذاشتم ام پيشاني روي را سردم دست

 .نداشتم پروايي حقيقت

 ديدي؟ رو بهنام شركت منشي تو-

 فشار چيزي آوردن ياد به براي ذهنش به داشت اينكه مثل. كرد گتن را چشمانش

 :داد جواب بعد، اي لحظه و آورد مي

 مگه؟ چطور ديدمش؛ بار يه كنم فكر...آره آره-

 چطوريه؟ نظرت به-

 مدل مخصوصا افتضاحه ضعش و سر اما معموليه خيلي كه ميگي قيافشو اگه-

 ما حرف موضوع به ربطي چه اين حاال. زنهمي بهمو حالمو! اه اه...غليظش آرايش

 داشت؟



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

296 

 

 .دزديم منتظرش چشمهايش از را احساسم هر از خالي نگاه

 ...بهنام آقا سراي حرم سوگلي شده كه شهمي وقتي چند-

 جواب تندي، با و زد بود مانده باز تعجب فرط از كه دهانش به محكم را دستش ژيال

 :داد

 عمر آخر تا كه بيارم روزش به باليي پا و رس بي دختره كرده غلط چيه؟ حرفها اين-

 .نره يادش حدودش و حد

 به دلش كردم حس. شدم ويران آن ديدن از و ديدم وضوح به نگاهش در را ترحم

 زندگي از و خودم از. كردمي مال لگد او نگاه زير را غرورم دلسوزي اين و سوخت حالم

 جهنم آن در من بود فهميده مالكا. آمد بدم ناخواسته بودم، درگيرش كه باري نكبت

 .خنديدم تلخ. بودم ديده چه

 هم خودت نگو؛ افشين به چيزي زدم، بهت كه حرفهايي از كنممي خواهش-

 .نباش نگران. كنم كار چي بايد كه دونممي خودم من بكني؛ دخالتي خوادنمي

 .داد فشار دستم روي را دستش ژيال

 كار چي تو زندگي با داره احمق پسره ناي دلم؛ عزيز نباشم نگران شهمي مگه-

 !كاري و كس بي نكنه خيال تا بديم بهش حسابي گوشمالي يه كه وقتشه كنه؟مي

 :كردم تكرار باز شدم،مي بلند جا از حاليكه در و كشيدم طوالني و سرد آه

 .ميام بر اش عهده از خودم نكن؛ دخالت كنممي خواهش ازت-
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. برگردد خانه به كه خواستم او از اصرار با اما كرد ام همراهي عمارت، در جلوي تا

 با عاقبت و كرد ها آن به مرا سفارش كلي او و بودند برگشته تازه حيدر و معصومه

 .كند ترك مرا تا شد مجبور ديد، مرا اصرار وقتي داشت، رفتن براي كه ترديدي وجود

 باغچه با بلند هاي رهفوا آن ديگر. برگشتم انگيز نفرت خانه آن به ناتوان و خسته

 پايم. نبود دلپذير برايم اش كشيده فلك به سر سروهاي و رنگارنگش و گل پر هاي

 هاي ترانه روي را اش راديو موج حيدر، اوستا. شوم عمارت وارد تا كشيدنمي

. بود كرده آويزان گالبي درخت شاخه روي دسته از را آن و بود كرده تنظيم درخواستي

 .پيچيدمي باغ در خواند،مي سوز با را اي ترانه كه اي دهخوانن صداي طنين

 

 باز دید را غمگینیم و تنهائی خدا

 باز بخشید من به را امیدواری دل

 را چشمش دو دیدم تا که را همانی او فرستاد

 باز لرزید دلم باز لرزید دلم

 دامانت به دستم خدا هستم عاشقش خدایا

 گریبانت میگیرم که یبانتگر  میگیرم که من از دگر اورا نگیر

 است رنگ از خالی و پاک عشق یک من حق خدایا

 است نیرنگ و رنگ از جدا عشقی من حق خدایا

 میخواهم احساس و حال و شور و گرمی او از من

 میخواهم یاس های غنچه از پاکتر را او من میخواهم یاس های غنچه از پاکتر را او من
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 است رنگ زا خالی و پاک عشق یک من حق خدایا

 است نیرنگ و رنگ از جدا عشقی من حق خدایا

 باز دید را غمگینیم و تنهائی خدا

 باز بخشید من به را امیدواری دل

 را چشمش دو دیدم تا که را همانی او فرستاد

 باز لرزید دلم باز لرزید دلم

 است رنگ از خالی و پاک عشق یک من حق خدایا

 است نگنیر  و رنگ از جدا عشقی من حق خدایا

 است رنگ از خالی و پاک عشق یک من حق خدایا

 است نیرنگ و رنگ از جدا عشقی من حق خدایا

 است رنگ از خالی و پاک عشق یک من حق خدایا

 است نیرنگ و رنگ از جدا عشقی من حق خدایا

 

 براي پاهايم و آمد نمي باال نفسم. كردم خدا خدا ب،**ل زير بار چند. سوخت قلبم

 بيداد صورتم در اشك امان بي قطرات. دادنمي ام ياري عمارت، لداخ به رفتن

 از صحنه آن. برگشتم باز و رفتم باال خورده، تراش چوبي پلكان از بار چندين. كردمي

 نگاه و درشت چشمان و بهنام عريان هيكل كوشيدم،مي هرچه. شدنمي دور ذهنم

 نمي خاطرم از اي لحظه بود، شده دوخته من قلب محبوب   به كه كتايون شرم بي

 جواب در آيا اما كردممي ترك را او بايد. نشستم ها پله روي سرگردان و عاصي. رفت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

299 

 

 عجله با و شدم بلند جا از. شد روشن ذهنم در اي جرقه بود؟ كافي همين خيانتش

 .رفتم پاركينگ سمت

 هشتم فصل/دريا اتاق

 

 "کس بی داستان شنیدم بس

  دلواپسی قصه شنیدم بس

 هرکسی زبان از عشق هقص

 بسی ها حکایت نی از اند گفته

 را افسانه این من از بشنو حال

 را دیوانه دل این داستان

 داشت نیرنگ از بویی چشمهایش

 داشت سنگ از ای سینه دریغا دل

 داشت جنگ قصد انگار دلم با

 داشت ننگ نشستن من با از گویی

 نیست انکار هیچ قصد من عاشقم من، عاشقم

 نیست عار نشتن عاشق با لیک

 سوختن من زدن آتش او کار

 دوختن در بر چشم شب دل در



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

300 

 

 نفروختن او ناز، خریدن من

 افروختن دلم در آتش باز

 شدیم بر از را عشق در سوختن

 شدیم خاکستر و بودیم آتشی

 نیست باک مردن عشق این غم از

 نیست باک خوردن لحظه هر دل خون

 شوم رسوا شبی ترسم می آه،

 شوم تنها ام رسوایی از بدتر

 مبند دل مهربانی نا چنین بر

 پند نشنید دل و گفتند دوستان

 ام ویرانه از تر ویران ای خانه

 ام افسانه نیستم حقیقت من

 ام پروانه ولی پر سوزد گرچه

 ام دیوانه من که گویم می فاش

 دیوانگی چنین آخر کی به تا

 پروانگی این از بهتر گی پیله

 نکرد سر خیالش از دور شبی دل

 نکرد باور او افسوس گفتمش،
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 چیستم خدایا دانم نمی خود

 کیستم بگوید من با نفر یک

 بردنش دل از اه کشیدم بس

 دامنش بگیرد آهم اگر آه

 ساختم ها کسی بی تمام با

 باختم بودم ساده من بر وای

 دیوانگیست او دست سپردن دل

 نیست دیوانه کسی من از غیر آه

 است من کار حرس تا کردن گریه

 است من بیمار چشم من شاهد

 است من یار او که کردم می فکر

 است من آزار فکر در فقط نه

 است خواهش تنها عشق از نیتش

 است فاحش دروغی دارم دوستت

 رفت و کرد رویم و زیر آمد شب یک

 رفت و کرد گلویم در تلخی بغض

 بود باد بادا هرچه او مذهب

 بود ادآز  اینقدر که حالش به خوش
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 بود شاد می مستی از نیاز بی

 بود زاد مادر نوشیدنی چشمهایش

 رفت و کرد سیرم عمر از شبه یک

 "رفت و کرد پیرم بودم جوان من

 

 باغ هاي چراغ سوخته هاي المپ كردن عوض مشغول عمارت نزديك حيدر، اوستا

 به دندوي حالت به قدم چند. شد ام غيرعادي حالت متوجه انگار من، باديدن. بود

 :گفت شد، نزديك وقتي و آمد سمتم

 داريد؟ احتياج چيزي جان؛ خانم سالم-

 :ورچيدم ب**ل و كردم نازك چشمي"لعنت معركه خرمگس بر:"گفتم خود با دل در

 كني؟مي كار چي اينجا شهمي غروب داره اوستا-

 :داد جواب و كرد سرش پشت هاي چراغ به اي اشاره و خاراند را سرش

 كنم عوض رو همه كه گفتن آقا سوخته ها چراغ از تا چند بارون خاطر به خانم واال-

 .نباشه تاريك باغ كه

 سمت بيان نذار رو ها بچه لطفا خودت؛ خونه برگرد كن تموم كارتو زودتر باشه-

 .ندارم صدا و سر حوصال كنهمي درد خيلي سرم من عمارت

 .داد تكان تاييد نشانه به سري اكراه، با

 بگيد هست كاري اگر خواييد؟مي پاركينگ توي چيزي نگفتيد چشم؛...مخان چشم-

 بدم؟ انجام براتون
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 .گفتم غليظي چيش و ساييدم بهم دندان

 .لطفا نكن پيله من به هم انقدر برس؛ كارت به گفتم...اوستا نه-

 نگاه يك و عجله با رفتم بودند، شده پيچ ديوار به كه پاركينگ هاي قفسه سمت

. يافتم خواستم،مي كه را چيزي سوم، طبقه در و گذراندم نظر از را طبقات كل اجمالي

 را آن. داشتمي نگه بنزين يا نفت كمي ليتري چهار ظرف يك در هميشه بهنام

 بود كار مشغول سخت اوستا. برگشتم عمارت سمت و كردم پنهان پشتم و برداشتم

 كه رفتم باال ها پله از حالي چه با دانمنمي. نشد من متوجه اصال برگشتنم، موقع و

 و ريختم اتاق وسط قاليچه روي را بنزين از كمي. ديدم خوابم اتاق در را خودم ناگهان،

 قاه اش، شده نقاشي ميناتوري فرشته تصوير به و پاچيدم كمدها سمت را ديگر كمي

 ام شده كاري منبت و قيمت گران خوابتخت روي را بنزين باخشم. .خنديدم قاه

 با خوب پنداشتم،مي خيانت از نجس نظرم در كه را هايش بالشت و ملحفه و مريخت

 به آويخته گرفته قاب فرش تابلو روي نگاهم برگشتم، كه در طرف به. كردم مخلوط آن

 سرم باالي بهنام حاليكه در صندلي روي بر نشسته مرا تصوير كه شد متمركز ديوار

 .دادمي نشان بود، ايستاده

 تولدش شب در هم با كه عكسي از تقليد به بهنام پيش سال را ابريشمي تابلوي اين

 كردم حس كرد، تالقي تصوير در بهنام نگاه با كه نگاهم. بود داده سفارش انداختيم،

 اختيار، بي كه آمدم خشم به چنان پروا بي نگاه آن از و كندمي نگاهم خيره خيره

 ب**ل رژ توالت، ميز روي از. كردم لوتاب آن نثار بود باقي ظرف در بنزين از هرچه

 :نوشتم اش آيينه روي آن با و شكاندمش و برداشتم رنگي سرخ

 "شود عوض هوایم و حال رسیده وقتش

 شود عوض جایم پنجره پشت ِ سار با
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 رود می دست از من شعرهای ِ سهراب

 شود عوض رستم ی عقیده اگر حتی

 آتشت در بسوزم که این به ام داده تن

 "رسد نمی جهنم به هم هشتب حاال

 

 و كشيدم آن كناره به و آوردم بيرون قوطي از كبريت چوب يك لرزان، هايي دست با

 در را آن آتش حريص هاي شعله بالفاصله. كردم پرت خوابتخت طرف به را كبريت

 وسط در زنان تلو تلو بود، شده داغ شدت به تنم قبل ساعت چند از كه من و برگرفت

 معصومه بلند هاي جيغ جز به و شدم اطرافم سوختن شاهد و افتادم ينزم روي اتاق

 و نشنيدم چيزي هيچ آمد،مي پايين طبق از كه حيدر اوستا هاي حسين يا صداي و

 .نفهميدم

. خوردمي چرخ هايم پلك جلوي كه ديدم مبهمي تصوير بازم، نيمه چشمهاي الي از

 تشويش از پر حالتي با معصومه. دمكر  باز را چشمهايم زحمت با كشيدم درهم چهره

 و بود نشسته بودم خوابيده رويش من كه تختي به چسبيده صندلي روي اضطراب و

 چشمهايم، شدن باز با. كردمي نگاه مرا صورت فقط و داشت چانه زير دست

 نشانه به را دستهايش كه طور وهمان نشست لبهايش بر شوق از پر لبخندي

 .زد فرياد ، بود گرفته باال شكرگذاري

 .كرد باز چشماشو خانم خداروشكر بياييد؛. جان آقا...جان آقا-
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 هايم رگ در قطره قطره كه سرمي به نگاهي. سوختممي تب شدت از و بود داغ تنم

 باالي پريده رويي و رنگ و عجله با بهنام معصومه، صداي و سر با. انداختم رفت،مي

 :گفت و ذاشتگ ام پيشاني روي را دستش. شد حاضر سرم

 دلم؟ عزير داري تب هنوز-

 دلم. داشت ناسازگاري سر ام خسته جان با هم مرگ اينكه مثل. بودم زنده هنوز پس

 ام گونه روي و خورد سر چپم چشم گوشه از اشكي قطره. ببينم را بهنام خواستنمي

 هشد سرازير اشك بر اي ه*س*بو و كرد نزديك چشمهايم به را لبهايش بهنام. غلتيد

 :گفتم لرزان صدايي با. زد ام

 داد؟ نجاتم كي-

 :گفت و داد نشان را او سر اشاره با و رفت معصومه به اي غره چشم بهنام

 .افتاد اتفاق اين انگاريش سهل خاطر به كه كسي همون-

 :داد جواب ب**ل زير و انداخت پايين سر خجالت، از معصومه

 خودمو فوري نداره، حال كم يه مخان گفت بهم اوستا تا خدا به آقا؛ ببخشيد-

 .شده سرمون بر خاك ديدم كه رسوندم

 :گفتم و دادم فشار آرام و گرفتم را دستش. كرد پاك را اشكش چادرش، گوشه با

 ...نكن گريه جان؛ معصومه نداري تقصيري تو-

 :گفت و كشيد باال را اش بيني

 .بريم و نيمك جمع بايد پالسمونو و جل گفتن آقا جان؛ خانم فايده چه-

 :غريد او به هم در اخمهايي با و كرد نگاه چپ چپ بهنام
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 خانم؟ معصومه حرفهاست اين موقع االن-

 .زدم پلك بار دو و فشردم آرام باز بود، دستم در هنوز كه را دستش

 كه بگو پرستار به برو لطفا! بريد بايد كه بگه شما به نداره حق من جز به كس هيچ-

 .خونه بريم تا بياره درش دستم از و دبيا شده تموم سرمم

 هم شديدي سوزش و شده پيچي باند كه دستم به غمگينانه بهنام و رفت معصومه

 .موهايم نوازش به كرد شروع و كرد نگاه داشت،

 باد به دودمانشونو وگرنه داري سطحي سوختگي چندتا فقط كه خداروشكر-

 .دادممي

 آتش؛، هاي شراره تا گذاشتمي و يدرسمي ديرتر معصومه كاش. نكردم نگاهش

 به و بود رسانده را خودش بالفاصله او كه افسوس اما. برگيرد در را ام خسته جسم

 همه و اتاق اما بود شده مهار زود خيلي آتش اينكه وجود با و بودند داده خبر بهنام

 كمي و بود كرده سرايت هم مجاور اتاق به آتش حتي و بود سوخته كلي به آن وسايل

 .بود كشيده خود كام در هم را آن از

. برگردم خانه به ها آن همراه و بيايم پايين بيمارستان تخت از تا كرد كمك معصومه

 داشت قرار آن روي تميزي بالش و ملحفه و بود كرده مهيا تختي برايم پايين طبقه در

 و آمد مي سوخته چوب بوي باال طبقه از هنوز. كنم استراحت تا خواست من از و

 احساس و داشتم تب كمي. بودند گرفته دود و سياه اطرافش ديوارهاي و دراتاق

 .بدزدم بهنام نگاه از را نگاهم تا بردم فرو بالش در را سرم. كردممي شديدي ضعف

 سوخته دست روي را دستش. گرفت بغل به غم زانوي و نشست تختم پايين آهسته

 اشكش برخورد از. بوسيد را انگشتانم و برد دهانش سمت به را آن آرام و گذاشت ام
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 حتي نداشتم؛ را هايش اشك ديدن طاقت گاه هيچ. لرزيدم خود به انگشتانم، سر با

 اشك چشمانش بر خواستنمي دلم شكست، مي را غرورم رحمانه بي كه زمان آن

 و بزند حلقه اش فريبنده چشمان آن در اشك كه آمد مي پيش ندرت به. بنشيند

 آن در اشك غلتان مرواريد كه زماني اما كند داري خويشتن تا كردمي عيس هميشه

 شدمي نرم موم چون مقابلش در سنگي قلب هر كرد،مي خانه زيبا و براق چشمان

 :گفتم سردي، لحن با!  بودم مخمور چشمهاي آن عاشق وارديوانه كه من به رسد چه

 مزاحم اين شر نذاشتي چرا پس م؟باش نمُرده شهنمي باورت كني؟مي گريه چرا چيه-

 بشه؟ كم زندگيت از

 .كشيد سوزناكي آه و بست را هايش چشم

 كردي تو كه بود اي احمقانه كار چه اين آخه مني؟ زندگي مزاحم تو گفته كي-

 سوگند؟

 .آوردم خاطر به را چيز همه دوباره گويي. بلعيدم را بغضم و خنديدم تلخ

 گرفتي ازم چيزو همه. شد تموم ظرفيتم ديگه م؛بهنا شده سخت برام تحملت ديگه-

 بود؟ همين دادي قولشو و بسازي برام بود قرار كه دنيايي دادي؟ چي بهم جاش به

 كردنو زندگي اينجور و بودن زنده تحمل ديگه...شممي خفه خونه اين توي دارم

 .بدم ادامه تونمنمي خدا به...ندارم

 .كرد سكوت كمي و انداخت پايين را سرش

 هشتم فصل/دريا اتاق
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 بعد، كمي و كشيد گوشتالودش و پهن لبهاي روي انگشت بار چند هميشه مثل

 همان با كشيد،مي راباال اش بيني درحاليكه و كرد پاك دست كف با را هايش اشك

 :گفت آلودش، حزن صداي

 توي تو اگه كردي؛ پيدا سطحي سوختگي چندتا فقط كه كرد رحم خيلي خدا سوگند-

 آخه كردي؟ من با رو كار اين چرا مُردم؛ مي كنارت خدا به بودي، سوخته اتاق اون

 به تو از بعد جهنمو اين من خوره؟مي من درد چه به نباشي، توش تو كه رو دنيايي

 ديوونتم؟ چقدر من كه فهميمي تو خوام؛نمي هم زدن پلك ي اندازه

 :دادم جواب آوري، چندش حالت با و كشيدم هم در چهره

 و تملق همه اين جاي به خوره،كاشمي بهم غاز يه من صد هاي حرف اين از حالم-

 !بودي صادق باهام كم يه دروغ

 .شد گرد حرفم، شنيدن از چشمانش

 !كن باور دل   حر ف همه اينها خدا به عزيزم ولي شهنمي باورت چرا دونمنمي من-

 :دادم جواب و انداختم او به تمسخرآميزي نگاه

 مونده؟ من براي هم چيزي ازش مگه دل؟ كدوم ؟دل حرف-

 .كشيد موهايش الي به ال دستي كالفه

 زني؟مي تو كه چيه تلخ هاي حرف اين شده؟ چت تو آخه-

 .زدم خندي نيش

 گفتم خودم به و زدم پوزخند بهش گرمه ديگه جاي سرش بهنام گفت بهم هركس-

 پيشرفت داري روز هر تو ببينن تونننمي ندارن؛ مارو زندگي ديدن چشم ها اين
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 بهم جوري چه ما ندارن خبر ولي بزنن ضربه زندگيمون به اينجوري خوانمي كني؛مي

 .هستيم هم عاشق چقدر ندارن خبر رسيديم

 باال قلبم ضربان دوباره. شدمي زدن داد به تبديل داشت و بود رفته باال صدايم  ُتن

 :دادم ادامه خرابم؛ حال به تفاوت بي اما كردم حس آن در عجيب سوزشي و رفت

 فهميدم تازه ديدمت ديگه كس كناره خودم خوابرخت توي چشمام با وقتي اما-

 فقط من ولي شناسنمي من از بهتر رو تو اطرافيانت همه چون بودم؛ احمق چقدر

 !شناسممي همه از بيشتر رو تو كه كردممي ادعا

 كشيد پياپي و كوتاه آه چند. شد رنگ بي كامال صورتش ناگهان حرف، اين شنيدن با

 را صورتش پهناي اشك، درشت قطرات. كوبيد قلبش بر را اش شده مشت دست و

 صدايي با او اينكه تا شد حاكم ميانمان زايي وحشت سكوت مدتي براي. بود پوشانده

 :شكست را سكوت اين گريه، از لرزان

 ولي كردمتنمي خودم راسي وقت هيچ كاش ندارم؛ رو تو لياقت من ميگي راست آره-

 باش مطمئن ميرم؛مي كني تركم اگه تو. سوگند نكن شك عشقم به عاشقتم؛ كن باور

 !ميرممي تو بي

 تا دارد، گفتن براي زيادي هاي حرف هنوز دانستممي. نكردم حركتي و نگفتم چيزي

 .كند تمام را حرفش تا كردم سكوت پس. شود آرام

 ولي كردم كثيفي كار من بزني؛ بهم رو ها حرف اين كه دممي حق بهت من سوگند-

 جوري يه هركدوم كه هاست آدم اين پراز من دور تا دور. نيست خودم دست كن باور

 هيچ ولي دارم ارتباط زيادي دخترهاي و ها زن با من آره. كنن ام سركيسه ميخوان

 ...تو اما بس، و زودگذرند سرگرمي ي فقط اونها نيستن؛ عشقم...نيستن زنم كدوم
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 حرفهايش ادامه تا نراندم زبان بر كالمي اما زهرآلود هاي حرف اين از گرفت آتش دلم

 .بشنوم را

 نگاه يه با كه هستي كسي تو توست؛ مال وجودم همه عشقمي؛ مني؛ زن تو سوگند-

 باشم كنارت خواممي عاشقتم؛ چون خوامنمي هوس روي از تورو من. شدم عاشقش

 بگيره؟ وامونده دل اين تو تورو جاي تونهمي كي. دارم دوستتت وجودم ذره ذره با چون

 تن حاضره پول كم يه خاطر به كه كردي مقايسه رز*ه زن يه با خودتو چطور تو آخه

 !بده كاري هر به

 شرم نگاه چه و پروراند مي مغزش در را پوچي افكار چه مقايسه؟. كشيدم سردي آه

 من خورده زخم قلب محبوب مرد همان اين اآي خدايا. داشت اطرافش زنان به آوري

 بيان از و كندمي اعتراف بزركي گناه چنين به پروا بي چنين اين برابرم در كه است

 درد نگاه! بگيرد خود به هوس رنگ كه برقلبي نفرين ندارد؟ ا بايي هيچ هايش هوس

 :گفت و كرد متمركز ام سوخته دست روي را آلودش

 شد؟مي چي بودم سيدهنر  موقع به اگه دونيمي-

 :گفت ميزد، موج صورتش در كه وحشتي با و كوبيد دهانش بر را دستش

 آخ! ببينم اينجوري صورتتو نتونم ديگه بود ممكن بودم رسيده ديرتر ذره ي اگر-

 مال فقط تا كردم حبس خونه توي رو تو كه كه عاشقتم اونقدر. ديوونتم من سوگند

 اين من با خدا رو تو بگيره؛ ازم تورو رز*ه نگاه هي حتي وقت يه مبادا تا باشي من

 !بفهم...گممي چي بفهم سوگند؛ كارونكن

 را هايش آرنچ كشيد، شكم در را زانوهايش داد، تكيه ديوار به نشست، زمين روي

. كردم نگاهش. ساخت پنهان ها آن پشت را صورتش و سرش و كرد گاه تكيه آن روي

 آرام مرا اما داشت صداقت رنگ حرفهايش شايد. احساس هر از خالي نگاهي
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 شده شكسته درونم در چيزي گويي. پاچيد نمك دلم عميق زخم بر بلكه كردنمي

 چرخاندم زبان باالخره. كنم نگاه ها پله مسير به حتي خواستنمي دلم هم هنوز. بود

 :گفتم ضعيفي، صداي با و

 .مندار  قبول رو ها حرف اين از كدوم هيچ ديگه من بهنام-

 :گفت دردمندانه، و كشيد بيرون هايش آرنج الي به ال از را سرش

 دنيا مردهاي همه كنيمي خيال كني؟مي اذيت انقدر خودتو چرا تو آخه سوگند-

 مردها ما عزيزم نه كرده؟ خيانت بهت كه توست شوهر فقط و اند پاك و معصوم

 چشم پيش تا كننمي پنهان همه از گناهشونو ها بعضي فقط هستيم هم شبيه همه

 نماي انگشت و عامند رسواي بدخت من مثل هم بعضي و باشند مقدس و پاك بقيه

 !نباشم راست رو و بگم دروغ نيستم بلد چون خاليق

 :گفتم و مكيدم عصبانيت با لبهايم

 راه ي فقط كني زندگي من با خوايمي واقعا اگه ندارم ها حرف اين به كاري من-

 .كنممي تركت هميشه براي وگرنه هيچي كه كردي قبول اگر مونده؛

 :پرسيد اضطراب، با

 يعني خوامنمي فقط كنممي فراهم بخواي هرچي. كنممي بگي هركاري راهي؟ چه-

 !كني تركم كه كنم تحمل تونمنمي

 .كردم نگاهش سنگي، و سرد

 جا همين رو داريد باهم كه ارتباطي نوع هر و كني اخراج شركت از كتايونو بايد-

 خورممي قسم. باشه زندگيمون توي زنيكه اين از اثري خوامنمي ديگه كني؛ تمومش
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 اون، جاي به مونمنمي هيچي منتظر ديدي اونو هم اتفاقي صورت به بشنوم اگر حتي

 .ميرم خودم

 در كه سرگرداني و حالي آشفته با. بود شده سرخ گريه فرط از زيبايش هاي چشم

 هايش چشم و كشيد دست رنگش شب موهاي الي به ال بار چند ميزد، موج نگاهش

 :گفت اي، ملتمسانه لحن با و كرد تنگ را

 زندگيمون توي اون از اسمي هيچ ديگه كن باور ميدم انجام من بگي كاري هر تو عزيزم

 سختي زندگي كن باور كنم؛ بيرونش كه نخواه من از كنممي خواهش ولي شنوينمي

 باليي چه دونهمي خدا كنم اخراجش من اگه اونه عهده به زندگيشون خرج تموم داره

 بهش كاري هيچ ديگه ميدم قول بمونه جا همون بذار خدا خاطر به. مياد سرشون

 خوبه؟ ساختمون يكي اون فرستمش مي اصال باشم نداشته

 .كردم نثارش آميزي تمسخر خنده

 نگران ديگه بهتره شما كافيه؛ ساختمون يكي اون فرستاديش بار ي ممنون خيلي-

 خانواده نه خودش براي نه حاال حاال كه گرفته پول تو اتز اونقدر چون نباشي ايشون

 بفرستيش خوايمي نبينيش؟ ديگه نمياد دلت نكنه نمياد؛ پيش مالي مشكل اش

 مبادا؟ روز براي ساختمون يكي اون

 :داد تكان سري ناراحتي، با

 مرتكب كه حماقتي خاطر به خواستممي فقط من نيست؛ ها حرف اين موضوع-

 .نشه هست كه چيزي اون از تر خراب بدبخت آدم يه زندگي شدم

 :زدم فرياد برآشفته،
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 چي هر اصال آره دار؛ نگهش خودت پيش پس سوزهمي حالش به دلت اينقدر اگر-

 دل و وجدان با هاي آدم اداي هم خودي بي كن تقديمش دستي دو ببر نداري و داري

 و هوي دنبال كه كسي. حقته مياد سرت به هرچي چون نيار در من براي رو سوز

 تمام به بده عمومي فراخوان يه اصال. شهنمي ازاين بهتر وضعش باشه، هوسش

 !كني قبول رو همه سرپرستي حاضري بگو و شهر سرپرست بي زنهاي

 اش سينه به را سرم و كشيد آغوش در مرا درنگ بي. گرفت اش خنده آخرم جمله از

 .فشرد

 .بگير آروم فقط. دلم عزيز بگي تو هرچي من؛ حسود باشه. هيـــــــــــــــش-

 آرامشي ناخوداگاه قلبش، موزون ريتم شنيدن از چسباند، اش سينه به را سرم وقتي

 كردمي آوري ياد هم هنوز آشنا، و موزون آهنگ ضرب آن. برگرفت در را وجودم عميق

 .كردمي تداعي را تابيا اين ضميرم در و هستم عاشقش كه

 

 رنجيدن كافريست ما شريعت در كه باشيم خوش و كشيم مالمت و كنيم وفا"

 "پوشيدن راز:گفت و مي جام بخواست نجات؟ راه چيست گفتم ميكده پير به

 نهم فصل/دریا اتاق

 

 برگشته اول حالت به چيز همه ظاهرا   و گذشت مي هولناك اتفاق آن از ماه چندين

 ديگر و داشتم نظر زير كارخانه در را بهنام كارهاي همه شهناز آقاي قطري از من. بود

 قطع بهنام با اش رابطه و كرده عفا نودهشتیا شركت از كتايون كه بودم شده مطمئن

 آن از ديگر و كرده زيادي تفاوت گذشته با رفتارش ديدممي كه هم من. است شده
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 او از و كردم اعتماد شهناز هاي حرف به نيست، خبري شبانه طوالني تاخيرهاي

 كارهاي و شركت اوضاع از لحظه هر مرا و باشد چيز همه به حواسش تا خواستم

 .كند مطلع بهنام

 اي چهره با بهنام كه بودم شمعداني هاي گلدان خاك كردن عوض مشغول ايوان، در

 زنان لبخند و رسيد راه از بود، دستش در اركيده گل شاخه چند حاليكه در بشاش

 :گفت و گرفت صورتم مقابل را لهاگ

 قبول حقير بنده از رو ها گل اين كنم خواهش شهمي زيبا خانم ببخشيد سالم؛-

 كنيد؟

 سر از لبخندي و آوردم در دستانم از را باغباني ضمخت و كلفت هاي دستكش

 .گرفتم او از را ها گل شوق با و زدم رضايت

 شيرين و ذاريمي كاله سرمو نجورياي داري كه خوايمي چي تو باز چيه؟ سالم؛-

 كني؟مي زبوني

 :داد جواب و ورچيد ب**ل

 گرفتي؟مي حالمو بايد االن همين حاال-

 :گفتم لبخند با و كردم نوازش را صورتش و سر و كشيدم سرش بر دستي

 .ام اركيده گل عاشق من عزيزم؛ مرسي-

 كه طور همان و گرفت دست با را آن كنار زنجير و نشست بود، ايوان در كه تابي روي

 :گفت شد،مي كشيده زمين روي پاهايش و خوردمي تاب آهسته

 !گرمي استقبال عجب-
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 را دستم. گرفت ام خنده بود، نشسته صورتش به كه اي گانه بچه حالت و حرفش از

 .بگيرم را ام خنده جلوي تا كردم سعي و گذاشتم دهانم جلوي

 .مهربانم مسره ديگه كردم تشكر بگم؟ بايد چي خب-

 :گفت اهميتي، بي با و شد ولو تاب صندلي روي

 باشه. شد گرفته حالم ديگه كه بدم بهت مژده يه خواستممي من ولي قبول باشه-

 .بعد براي

 بكشم را نازش بايد شده طور هر كه بود اين معنايش كرد، مي ناز برايم اينجوري وقني

 را او بود، شكلي هر به بنابراين. تگف نمي را آن هرگز وگرنه كنم گوش را حرفش و

 ميلي اظهاربي و اعتنايي بي كمي از بعد هم او. كند بازگو را موضوع تا كردم راضي

 .گشود دهان باالخره

 .بده انجام رو خونه كارهاي تا بياد قراره فردا از كه گرفتم برات جديد مستخدم يه من-

 .دادم جواب آويزان لوچه و ب**ل با و انداختم سراپايش به نگاهي تعجب، با

 داره؟ ايرادي چه معصومه مگه-

 .داد نشان را دو عدد انگشتش، با

 و ها مهمون از پذيرايي براي نيست امروزي كه اين يكي عزيزم داره بزرگ ايراد دوتا-

 معذرت عرض با خيلي اينكه دوم نيست مناسب اصال داشت خواهيم كه مراسمي

 نمي تو براي اتفاق اون بود كرده جمع اسشوحو اگر داره تشريف عرضه بي خيلي

 !افتاد

 .انداختم او به اي پرسشگرايانه نگاه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

316 

 

 شما اگر اما گناهه بي كامال هم اتفاق اون توي نداره؛ ايرادي هيچ من نظر از معصومه-

 .است ديگه بحث يه اون نداري قبولش

 به چادر دهاتي زن يه ها مهمون جلوي ندارم دوست من نداره؛ ها حرف اين به ربطي-

 عهده از تنهايي به نفر يه كه زياده انقدر اينجا كارهاي ضمن در. كنه آمد و رفت كمر

 .بده انجام رو كارها همه كه نمياد بر اش

 اي شيشه ميز روي خيالي هاي طرح كشيدن مشغول بلندم، هاي ناخن نوك با

 .رفتم فرو فكر به و شدم بودم نشسته كه مبلي كنار عسلي

 بياد؟ قراره كي از-

 .شب فردا-

 .ندارم حرفي من باشه،-

 با بود قامتي بلند جوان زن. آورد خانه به خودش با بهنام شب فردا كه مستخدمي

 بلندش و قلمي بيني نافذ، نگاهي و رنگ ميشي چشماني و خرمايي و كوتاه موهايي

 وزبل آن با و رسيد مي نظر به متناسب اش، كشيده و باريك هاي ب**ل كنار در

 تا آمد مي نظر به سينما هنرپيشگان شبيه بيشتر بود، كرده تن به كه حريري سفيد

 !مهمان از پذيرايي براي ساده خدمتكاري

 تلخ خاطرات ناخوداگاه و فروريخت قلبم يكباره به ديدنش، از كه كنم اعتراف بايد

 راضي خود از و سرد زني مرا اول، برخورد در خواستمنمي. گذشت خاطرم از گذشته

 هايشان خانه در قبال احتماال كه اشراف زنان از بسياري مانند كند گمان و كند تلقي

 هيچ بودم، ديده ظاهرش در آنچه با كه هرچند. هستم افاده پر زني كرده، مي كار

 و كند معرفي او به مرا بهنام تا نكردم صبر! نداشته شغلي چنين هرگز كه نبود بعيد
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 قدم صداي بعد، دقيقه چند. بردم پناه خواب اتاق به فورا ،كنم اعتنايي اينكه بدون

 با او سوزي، آتش واقعه از پس البته. شد مي نزديك اتاق به كه شنيدم را بهنام هاي

 خاطر به ديگر و كرد قفل هميشه براي را آن در اما كرد تعمير را خوابمان اتاق آنكه

 همان تعجب، كمال در و شدبا خوابمان محل عنوان به آنجا تا نخواست هرگز من

 و داشت مي باز آن با رفتن از مرا كه كرد انتخاب خوابمان اتاق عنوان به را اتاقي

 جمله از. كرد ايجاد آن در تغيير كمي فقط و دارد آنجا از تلخي خاطره كه گفتمي

 در اتاق چون و كرد مانندS سرويس آن جايگزين شيكي بسيار خواب سرويس آنكه

 به شد مي نزديك اتاق به كسي وقتي بود، گرفته قرار ورودي راهروي يانتهاي قسمت

 هايش گام. شدممي حضورش متوجه كامال كرد،مي طي بايد كه زيادي مسافت دليل

 خاطر به كردم مي گمان. است شده اتاق وارد ديگر كه فهميدم تا شد نزديك آنقدر

 لباس كمد طرف به او تصورم، فخال بر اما باشم فريادهايش و داد منتظر بايد رفتارم

 به آرام نكند بيدار خواب از مرا آنكه براي و كرد عوض را لباسش آرامش با و رفت ها

 !رفت خواب به و كشيد خودش روي به را آن و آمد پتو زير

 صبحانه صرف براي تا كردممي مرتب را وضعم و سر داشتم وقتي بعد روز صبح

 با شدن مواجه از مرا و بور گرفته بر در را موجود سراسر عجيبي وحشت شوم حاضر

 رفتار آن با چون شدم مسلط خود به بود، طور هر. ترساند مي خرمايي مو دختر آن

 آن نپذيرفتن براي راهي هيچ كه بودم فهميده كامال قبل، شب در بهنام تفاوتانه بي

 هم حاال و مبود بازنده مقابلش در آمدهايي پيش درچنين معموال و ندارد وجود دختر

 كنم سختگيري دختر آن بر آنقدر گرفتم تصميم ولي نداشتم مسالمت جز اي چاره

 !برود و شود خسته خودش تا
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 براي شده چيده خوري ناهار ميز نزديك كه ديدم را او آمدم، پايين كه ها پله از

 در ساتني رنگ الجوردي كوتاه دكلته پيراهن. بود ايستاده سينه به دست. صبحانه

 :گفت و نشست لبش بر لبخندي ديد مرا تا. داشت تن

 .بخير صبح خانم؛ سالم-

 را دندانهايم و بودم داده باال را آن لنگه يك و بود خورده گره بهم ناخواسته ابروهايم

 به يكسره و دادم جواب سر دادن تكان با را سالمش. دادم مي فشار بهم محكم

 به را دستم. كردمي پز و پخت داشت و بود من به پشتش معصومه. رفتم آشپزخانه

 .برگشت سمتم به زده وحشت كه زدم اش شانه

 .ست دختره اين كه خيالم به. ترسيدم. ببخشيد جان خانم واي اي-

 كنه؟مي كار چي ميز سر دختره اين نكردي؟ آماده منو صبحانه خودت چرا-

 .انداخت زير به سر و كرد مچاله دستش در را چادرش گوشه

 كارهاي فقط و باشم نداشته كاري كارها اين به ديگه من گفتن آقا جان؛ انمخ واال-

 .بدم انجام رو آشپزخونه توي

 .فشردم هم به بيشتر را هايم دندان

 ...ل... غ آقا-

 را جا همه خرمايي مو زن داد و جيغ صداي كه كشيدم بلندي پف و خوردم را حرفم

 را زن آن دامن معصومه كوچك دختر.  مدويدي بيرون آشپزخانه از آسيمه سر. كرد پر

 .بود او پاي ساق به زدن لگد مشغول و بود گرفته دست در

 ...خونتون بويو بدي، تو بويو،-
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 .كند جدا خودش از را او تا داشت سعي فرياد و داد با دختر

 .ببينم شو گم برو.... رو پر ادب بي بچه شد پيدات گوري مدوم از ديگه تو ا ه؛-

 دخترك دامن از را او شده مشت دست حاليكه در و دويد دخترش سمت معصومه

 :كشيد فرياد زن آن سر بر كرد،مي جدا خرمايي مو

 ارث مگه ميدي؟ فحش ام بچه به چرا سرت؟ رو گذاشتي رو خونه نيومده زنيكه چته-

 خورده؟ تو بابا

 دخترمو كه بود گرفته بغل محكم دوست هر با را مادرش پاهاي ترس، از بيچاره بچه

 :گفت زنان فرياد و داد گردنش و سر به قري و رفت دو هر به اي غره چشم خرمايي

 ...كن جمع وحشيتو بچه بيا-

 ايستاده كه خوري ناهار ميز سوي آن از من بدهد، جواب خواست معصومه كه همين

 :گفتم بلند، فريادي و اخم با و پريدم حرفشان ميان به بودم،

 .انداختيد راه بساطي چه اول روز از ببين ديگه؛ كافيه-

 :گفتم معصومه به و كردم اشاره ورودي در سمت به دست با

 بزني رو حرفي هر بچه جلوي وقتي كارت سر برگرد خودت خونه؛ ببر بردار رو بچه-

 ...ديگه شهمي همين آخرش

 چند. راشد راهي فورا و گفت چشمي ب**ل زير و گرفت بغل به را دخترش معصومه

 .كردم معطوفش را آلودم غضب نگاه و برداشتم خرمايي مو دختر سمت به قدم

 تشريف اينجا كاري چه براي شما بپرسم شهمي خبره؟ چه اينجا معلومه هيچ-

 آوريد؟
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 .داد جواب آرام و انداخت پايين را سرش

 .خونه كارهاي انجام و شما به خدمت براي-

 كوتاهش لباس به سر با. افتاد ام هچان به چيني آن، اثر در كه كردم جمع را لبهايم

 .كردم اشاره

 يا كرديم دعوت مهموني يا عروسي جشن براي رو تو ما پوشيدي؟ كه چيه اين پس-

 كردن؟ كار براي

 .داد جواب ب**ل زير و دوخت چشمانم به را انگيزش حزن نگاه

 .كنممي عوضش االن خانم؛ ببخشيد-

 در ساده و بلند مشكي پيراهن يك با او هك بودم نشده بلند صبحانه ميز سر از هنوز

 در و كنم تاييد را او آنكه جز نداشتم اي چاره ديگر. پرسيد را نظرم و شد ظاهر كنارم

 ترتيب اين به. بردارم عقب به گام يك او اخراج براي هايم جويي بهانه از مرحله، اولين

 از تا شد فهاضا خانه آن خدمتكاران جمع به بود، بهار نامش كه هم دختر آن

 به او آمدن از پس چندي كه كتابي و حساب بي و بزرك هاي مهماني در كه مهماناني

 در بهنام، درخواست بنابر و كند پذيرايي شد،مي برگزار بار چند ماهي عمارت آن

 چنان او. شد ساكن داشت راه آشپزخانه به كه پله زير اتاق همان در و پايين طبقه

 مي اخراجش براي من هاي ايراد تمام بر را راه كه دادمي مانجا را كارش مشتاقانه

 .بست

 نهم فصل/دريا اتاق

 به نگاهي. كردممي ضعف احساس شدت به بود، رفته بدنم از زيادي خون خاطر به

 كه داشتند را حرفي شنيدن انتظار گويي. انداختم بهار و بهنام منتظر چشمهاي
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 العمل عكس هيچ انتظارشان، خالف بر من ولي كنند تبرئه آن با را خود بتوانند

 و رفتم باال ها پله از بود، گرفته را بازويم زير كه معصومه كمك با. ندادم نشان خاصي

 را كسي خواست نمي دلم. كردم قفل سرم پشت از را در شدم، خواب اتاق وارد وقتي

 اتاق داخل خواست همينكه اما آمد باال ها پله از عجله با بهنام سرمان پشت. ببينم

 توجهي داد، تكان را دستگيره و كرد صدايم هرچه. است قفل در كه شد متوجه شود،

 فرياد و كوبيدمي در به بامشت. بيايد خشم به او تا شد باعث رفتارم اين. نكردم

 .نداشتم را در كردن باز قصد دليلي هيچ به من كه چرا نداشت اي فايده اما كشيدمي

 كس هر از بيش و كم من و گستراند مي شهر همه در را سياهي آرام، آرام شب،

 ديوار به كه قدي آيينه مقابل زمين روي. ديدممي را سياهي و تاريكي اين ديگري

 تصوير به و نشستم داشت، قرار دورش تا دور ظريفي چوبي قاب و بود شده نصب

 ديگر بار و شوم خارج اتاق آن از خواست نمي دلم. نگريستم مي رنجورم و پريده رنگ

 در سرابي به كه اين مثل درست كردم، مي زيادي ناتواني احساس. ببينم را بهنام

 !يابم نمي آبي ام رسيده آن به كه اينك و بودم خوش دل ها دوردست

 :گفت كنان، نجوا و زد در به كوتاه ضربه چند شنيدم در پشت از را او هاي گام صداي

 !مياد خوابم بدجوري منم دقته ردي كني؟ باز رو در خواي نمي عزيزم-

 موجي بار اين قبل خالف بر ولي بود مهربان و فريبنده هميشه مثل صدايش، آهنگ

 چون اما ايستاد در پشت طور همان دقيقه چند. آورد مي ارمغان به برايم را درد از

 :آمد در سخن به دوباره نشنيد، من از جوابي

 به خواب نخوره صورتم به نفست عطر ات من دوني مي كه تو عزيزم؟ قهري من با-

 نفهميدم اصال كن باور كني؟ تالفي خواي مي...ديگه كن باز رو در پس نمياد؛ چشمم

 تو روي كه دستي بشكنه. دادم دست از رو كنترلم كه بودم نگرانت اونقدر. شد چي
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 بذار كن باز رو در من جون ولي داري حق بكن داري دوست كاري خوبه؟هر بشه؛ بلند

 .ديگه نشو لوس. انصاف بي ام خسته! بخوابم طوري اين تونمنمي خدا به ببينمت

 ياد به گاه هيچ هايش، گي رز*ه تمام وجود با. بود شده ملتمسانه كامال كالمش لحن

 كه هركجا شده، طور هر و باشد رسانده صبح به خانه از بيرون را شبي كه نداشتم

 كنار را شب تا رساندمي خانه به را خودش هم باز بود دم سپيده نزديك اگر حتي بود،

 عكس بر. نبود مهم برايم ها حرف اين از يك هيچ شب آن اما. برساند صبح به من

 را او خواستنمي دلم بار اين كردم،مي شماري لحظه ديدنش براي كه اوقات همه

 .ببينم

 در دردي انگار بارهدو و انداختم بود، سرم دور كه سفيدي باند به نگاهي آيينه درون از

 سينه به كه دستم روي و شد روان چشمم از اشكي قطره اختيار بي. پيچيد سرم

 را چيزم همه آوردنش دست به براي كه محبوبي شد نمي باورم. چكيد بودم گذاشته

 بر در را وجودم سراسر حقارت حس. باشد زده زخم جسمم و جان بر بودم كرده فدا

 تعريف هايم زيبايي از وقتي. ندارم جايي خانه آن در يگرد كردممي حس و بود گرفته

 هدفش كردم مي گمان چون شدم مي متنفر خودم از بيشتر ستود، مي مرا و كردمي

 !ديگر چيز هيچ نه و است من از گرفتن كام تنها

 ام زندگي هنوز اما پيش راه نه و بود مانده برايم پس راه نه آنكه با كردم؟مي بايد چه

 مرا رؤياهايم مرد و ام باخته را بازي كه كنم اعتراف خواستم نمي. داشتم تدوس را

 .پندارد مي هوس يك تنها

 :گفت اميدانه، نا و زد در به ضربه چند دوباره

 اينجا الاقل شينم؛مي در پشت جا هميم منم پس باشه كني؟ باز رو در خواينمي -

 !نزديكم بهت كم يه
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. است داده تكيه در به و نشسته كه فهميدم شد، كشيده در به كه جسمي صداي از

 :داد ادامه بود، شده تر بلند كمي كه صدايي با

 از روز و شب مَردم ببخشي؛ منو نتوني كه باشي سنگدل اينقدر كردم نمي فكر-

 چك يه شدم عصباني من حاال نميارن خودشون روي به خورن مي كتك شوهرشون

 !بخوابم در پشت بايد هديگ كي تا دونه مي خدا زدم زنم به

 :گفت بالفاصله، بهنام و شنيدم را معصومه پاهاي صداي

 .ميكنه تا چطوري من با جانت خانم اين ببين بيا. بفرما خانم؛ معصوم بفرما-

 شنيدم را صدايش رسيد، اتاق در پشت وقتي و شد تندتر معصومه هاي قدم صداي

 :گفتمي كه

 رو در هنوز آوردم؛ گرم شير خانم براي شستيد؟ن اينجا چرا شما آقا بده مرگم خدا-

 نكرده؟ باز

 :داد جواب و رفت كنار در پشت از

 .كنه باز تو براي رو در بلكه بگو بهش خودت را ها همين بزن در بيا ببينم بيا-

 .زد در به ضربه چند معصومه

 حاال تا صبح از رفته ازت خون خيلي. آوردم گرم شير برات برم؛ قربونتون جان خانم-

 به و هات مرده خاك ارواح رو تو. ها ميشه بد حالت باز الل زبونم نخوردي چيزي

 .كن باز رو در ميدم قسم هات عزيز جان

 :گفت كالفگي، وبا راند در پشت از را او بهنام
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 حرف اين از تر باز لج اين بيرون بريز هم شير پايين برو برگرد معصومه؛ كن ولش-

 اينقدر نباش نگران هستم اينجا خودم من كنه؛ باز ما روي به در امشب كه هاست

 !ببخشتم تا شينممي در پشت

 اينكه نه بخشيدم؟مگر مي بايد را چيز چه ببخشم؟. انداختم آيينه به نگاهي دوباره

 آنكه از خبر بودم؟بي بخشيده او به را وجودم ي همه بستم زناشويي پيمان او با وقتي

 !نبود ودمب كرده پيشكشش آنچه اليق او

 كه ديدم مي ها مهماني در وقتي شوممي آب ذره ذره چگونه كه ديدنمي اصال گويي

 چرب با و شود مي جذب زيبا دختران و زنانن سوي به اراده بي موجودي مانند چطور

 تمام شود، مي بستر هم ها آن با زدني، هم به چشم در و فريبد مي را ها آن زباني

 و راندم نمي زبان به حرفي هيچ تنها نه ولي ختسو مي حسرت آتش در وجودم

 بي هاي گرگ ميان در او حضور بدون و تنها بودم مجبور بلكه كردم، نمي اعتراضي

 نگاه و بنشينم بازگشتش انتظار به پنداشت، مي خود دوست را آنها او كه صفتي

 .كنم تحمل آمد، مي فرود من بر شالقي مانند كه را ها آن شرمانه بي و آلود گناه هاي

 باشد؟ داشته وجود من براي توانست مي هم اين از باالتر حقارتي مگر خدايا آه

 از سرشار قدر آن و درخشيد مي همتا بي گوهري چون مجلسي هر در كه دختري

 با كه شده حقير قدر آن اينكه. نداشت را او به شدن نزديك جرا ت كسي كه بود غرور

 پيشنهاد او به و شود مي دعوت رقص به جوانان سوي از همسر داشتن وجود

 .دهند مي دوستي

 روزي كردم نمي گمان هرگز اما بودم آورده تاب شكايتي هيچ بي را ها رنج اين تمام من

 !بخورم سيلي او از منتم و مزد بي هاي صبوري تمام جواب در بخواهم كه رسد فرا
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 را شب تيرگي بر زرو روشنايي. كردم مرور ذهنم در را ها گذشته قدر آن شب آن

 اتاق به ها پنجره ضخيم هاي شيشه پشت از صالبت و قدرت با نور هم باز و شكافت

 كه كردم گمان و انداختم ساعت به نگاهي. ساخت روشن را جا همه و كرد پيدا راه

 را كليد آهسته بنابراين. باشد رفته كارش محل به و برخاسته در پشت از بايد ديگراو

 نرده به و نشسته زمين روي كه ديدم را او در گشودن محض به اما چرخاندم قفل در

 خواب به طور همان و بود كشيده باال سرش روي تا را پتويي و داده تكيه پلكان هاي

. نشود پاهايم صداي متوجه تا برداشتم گام پا پنجه روي آهسته آهسته. بود رفته

 پايين ها پله از و گذشتم شكنار  از كه نفهميد اصال و بود خواب گويا خوشبختانه

 و برداشتم يخچال از شير ليوان يك بود شده خورده ترك و خشك هاي ب**ل. رفتم

 .شدم اتاق راهي دوباره و كشيدم سر اشتهاء با را آن

 پايش با شوم، رد او جلوي از خواستم كه اين محض به اما رفتم باال ها پله از آرام

 صورت با بود نزديك و بدهم دست از را تعادلم شد باعث كه زد پايم مچ به اي ضربه

 از مانع و كشيد آغوش در مرا و داد ُسر زمين روي را خودش او كه بخورم زمين به

 :گفت خاصي، شيطنت با گاه آن. شد خوردنم زمين

 گوشه اين كرده بيرونش زنش كه بيچاره و محترم آقاي يه بينينمي چته؟ خانم-

 كرده؟ بيتُوته

 هيچ قدرت كه بود گرفته نيرمندش هاي دست ميان در محكم چنان را بازوهايم

 :گفتم ناچار به. نداشتم حركتي

 .كنم استراحت برم خواممي. ميكنه درد سرم كن؛ ولم-

 :گفت و كشيد م*ن*ا*ي*ر*ع بازوهاي روي آهسته را هايش ب**ل
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 بايد حاال نكني؛ بيدارم خواستي مي بري؟ راحتي همين به ذارممي من مگه بابا؟ نه-

 !بدي هم تاوانش

 :زدم فرياد و انداختم بود، سرخ خوابي بي فرط از كه هايش چشم به نگاهي

 فهمي؟مي ميكنه درد سرم كن؟ ولم نميگم بهت مگه-

 زير و انداخت بود شده پيچيده سرم دور كه سفيدي باند به نگاهي چشم، زير از

 :گفت ب،**ل

 ديوونه اينجوري منو كه توست صيرتق خدا به نيست خودم دست. دستم بشكنه-

 شبه دو االن ميدوني هيچ شه؛نمي حاليم هيچي ديگه نيستي بينممي وقتي كردي؛

 انصاف؟ بي نيومده چشمم به خواب

 گمشده جستجوي در گويي كه كرد ورانداز را سراپايم طوري و كشيد صورتم به دستي

 .ست اي

 نهم فصل/دريا اتاق

 

 بيرون آغوشش از سختي به را خودم و كوبيدم ستبرش سينه به دست با ناخوداگاه

 بود، نديده من از اي گستاخانه و سرد رفتار چنين هرگز لحظه آن تا كه او. كشيدم

 :پرسيد حيرت، حالت همان با دقيقه چند از بعد و نگريست مرا متحيرانه

 چه اين آخه كردم؛ خواهي معذرت كه من كني؟ مي جوري اين چرا سوگند؟ چته-

 ...ندارم حق من يعني. مني زن تو داري؟ من با كه فتاريهر 

 :زدم فرياد و كردم قطع را حرفش
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 و شب كه هستن هايي آشغال هون لياقتت! نداري منم لياقت تو...نداري حق تو! نه-

 !افتادي آغوششون توي خبر بي و نوشیدنی روز

 :كشيد فرياد و شد برآشفته شدت به حرفم از بهنام

 كشممي رو نازت و گمنمي بهت هيچي هرچي سوگند؛ درمياري ورشوش داري ديگه-

 ازت چون نكن خيال. مربوطه خودم به كنممي هركاري من ميشي؛ تر رو پر انگار

 بايد و مني زن تو رفته يادت انگار. بكني تونيمي بخواي كاري هر خواستم معذرت

 بُكُني؛ زندگيتو و يينپا بندازي سرتو بهتره پس بدي انجام رو ات زناشويي وظايف

 نه؟ يا فهميدي

 ،گرچه كشيدمي فرياد ها ديوانه مثل و بود شده سرخ عصبانيت شدت از صورتش

 ما ميان منازعه متوجه و رسيده هم بهار گوش به حتما بلندش فريادهاي دانستم مي

 :گفتم تنفر، حالت با. نبود مهم برايم آبروهم حفظ ديگر اما است شده

 .تواَم زن كه همينه من جرم گي؛ مي استر  آره تو؟ زن-

 لباس كمد سوي به و فرونشاند كمي بود، زده كه داري نيش حرف با را عصبانيتش او

 پوشيدن آماده بود، خريده تاره كه را شلواري و كت جديدترين كه طور همان و رفت ها

 :داد جواب داري، زهر پوزخند با كرد، مي

 زنده من كه هم وقتي تا. مني مال نخواي چه خوايب چه كه حاال...همينه جرمت آره-

 .همينه وضع ام

 شرمي بي با و گرفت باال دست با را ام چانه و انداخت سراپايم به داري معني نگاه

 :گفت
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! زياده صبرم من كن، ناز داري دوست كه هرچقدر خودمي،حاال خود   مال عزيزم آره-

 بيرون هم با رو شام خوام مي نخور شام تو ولي ميام دير كم ي امشب ضمن در

 كارت وقتي هم و برسونتت هم گفتم بهار به گرفتم آرايشگرت از هم وقت ي ، بخوريم

 .دنبالت بياد شد تموم

 احساس. ساييدم مي برهم دندان و بود افتاده شماره به هايم نفس خشم، شدت از

 هم رافو شد مي عصباني سرعت به كه طور همان هميشه مثل او. كردم مي خفگي

 هاي دست در كه بودم اي پرنده مثل دست من و كرد مي فروكش خشمش

 كمال در ديدم مي اينكه از. نبود برايم فراري راه هيچ و بودم شده اسير توانمندش

 و شد مي متشنج اعصابم دهم، تن هايش خواسته به تا كند مي مجبورم خونسردي

 سرك اتاق درون به دوباره شد، ارجخ در از كه زماني و نكرد اكتفا هم اين به حتي او

 :گفت اش، هميشگي لبخند با و كشيد

 خريدم برات پيش هفته كه ماكسي سفيد پيراهن همون تونيمي اگه عزيزم راستي-

 !شمنمي سير ديدنت از پوشيش مي وقتي مياد، بهت خيلي آخه بپوش؛ امشب رو

 هر شدم مي نيعصبا وقتي داشتم عادت هميشه. بياورم طاقت نتوانستم ديگر

 توالت ميز جلوي از عادت طبق هم روز آن. كردم مي پرت بود، نزديكم كه را چيزي

 جاي به بدشانسي از اما كردم پرت طرفش به و برداشتم را قيمتش گران عطر شيشه

 روي آن محتويات و شكست و كرد برخورد در آهني چهارچوب به بخورد، او به آنكه

 ضمن و داد تكان دست برايم و زد چشمكي بهنام. ريخت در جلوي كوچك قاليچه

 :گفت خنده با رفت، مي ها پله سمت به اينكه

 من سر باليي چه االن تا ميدونه خدا وگرنه نيست خوب گيريت نشونه شكر رو خدا-

 !ميومد
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 مي خود به خشم شرت از من و بود پركرده را جا همه بهنام تلخ و تند عطر بوي

 عرض.بياييد قاليچه كردن تميز براي تا زدم فرياد بلند بار ندچ را بهار نام.  پيچيدم

 زانو زمين روي بهار. بودم زده گره هم در را هايم مشت و پيمودم مي خشم با را اتاق

 كردن پاك مشغول داشت دست در كه خيسي دستمال با پا و دست چهار و بود زده

 :زدم فرياد كه بود قاليچه

 قاليچه روي رو لعنتي دستمال اين هي چي براي كني؟مي غلطي چه معلومه هيچ-

 كشي؟ مي

 :گفت آهسته بياورد، باال را سرش اينكه بدون

 خانم؟ كن كار چي پس-

 ببري بايد رو قاليچه اين نميدوني هنوز كه كردي مي غلطي چه قبال نيست معلوم-

 كه بيرون ببرش باش زود شدم ديوونه عطر بوي از! بكشي دستمالش اينكه نه بشوري

 .كرده تموم طاقتمو ديگه

 روح كار اين با هم شايد. كردم مي رضايت احساس زن آن تحقير از چرا دانم نمي

 بازيچه كه نداشتم دوست. سوخت مي برايش دلم. گرفت مي التيام ام خورده زخم

 از و كرد جمع را قاليچه و انداخت من به اي ملتمسانه نگاه بهار. باشد بهنام هوس

 لحظه چند. نشستم زانوهايم روي و گرفتم هايم دست ميان را سرم. رفت بيرون اتاق

 زد در به ضربه چند معصومه اينكه تا گريستم و دادم تكيه ديوار گوشه به طور همان

 .گرفت ورود اجازه و

 كنيد؟ صحبت تونيدمي دارن؛ كار شما با خط پشت خانم ژيال خانم، ببخشيد-

 :پرسيدم او زا لبهايم حركت و اشاره با
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 نگفتي؟ بهش كه چيزي-

 شدم؟ ديوونه مگه جان؛ خانم نه-

 او با زدن حرف شايد كردم گمان اما كنم صحبت ژيال با شرايط آن در خواستم نمي

 :گفتم و كردم نگاه معصومه منتظر چشمهاي به. شوم آرام كمي تا شود سبب

 .كنم مي صحبت باهاش جا همين تلفن از من بذار رو گوشي برو-

 .برداشتم را گوشي

 .جان ژيال سالم-

 .پيچيد گوشم در ژيال مهربان و صميمي صداي

 .شدي معرفت بي خيلي ديگه داديد؛ افتخار عجب چه خانم؛ سالم-

 او از سراغي معرفتي بي سر از من ميكرد گمان كه بود خيال خوش چه ژيال چاره بي

 آويزي دست هر به طور چه آبرويم و غرور حفظ براي كه نداشت خبر ديگر. گيرم نمي

 از بيش مبادا تا بداند چيزي كشم، مي كه دردي از كسي تا گذارم نمي و ميزنم چنگ

 خودم به كردم سعي. شود مال لگد غرورم اطرافيانم، پرسشگرايانه نگاههاي زير اين

 زحمت با را دهانم آب. كنم جلوگيري آلودم بغض صداي لرزش از تا شوم مسلط

 :تمگف و دادم قورت

 خانم، شده سنگين ات سايه جور بد مني، از بدتر كه خودت كردي؟ شروع تو باز-

 .ها خانم

 :گفت و داد سر اي خنده و نشد چيزي متوجه خوشبختانه
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 اصال داره؛ آستينش توي جواب يه فورا زنيممي حرف بهش تا بابا، كردم شوخي-

 از رو ما كارشون اين با" مدار  كار" بگن بلدن فقط كه عزيزمونه هاي شوهر اين تقصير

 .كردن جدا هم

. دارم نگه بودم، كرده زنداني گلويم پشت كه را بغضم نتوانستم ديگر چرا دانمنمي

 گرفته، صداي همان با شد سرازير ام بيني گوشه از اشكم و نشست صدايم بر لرزشي

 :گفتم

 تا شيمنمي ربيدا خواب اين از وقت هيچ انگار شده؛ كابوس یه مثل زندگيمون آره-

 !بشه تموم هم لعنتي كابوس اين

 :پرسيد دستپاچه ژيال

 داري؟ مشكل بهنام با هم باز نكنه سوگند؟ شده چيزي-

 :دادم جواب و نمودم صاف را صدايم و كردم پاك را اشكم

 .عزيزم نيست چيزي نه؛ نه-

 :گفت و كشيد عميقي نفس ژيال

 .بگي نيستي بلد آخه هم دروغ! ديوونه كردي؟ بغض چرا پس-

 .كشيدم سردي آه

 !همين شد، تنگ روزهامون اون براي دلم لحظه يه چيه؟ دروغ-

 در خواستمي انگار. كرد سكوت اي لحظه اما نكرده باور را حرفم بود معلوم اينكه با

 :گفت بعد و شوم آرام كمي من فاصله اين
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 براي من دونيمي اصال شيم؛مي ها وقت همون مثل هم باز نداره؛ غصه اينكه خب-

 زدم؟ زنگ چي

 چي؟ براي-

 حتما امشب ما بگم بهتون گفت افشين كرديم؛ قبول دعوتتونو ما بگم خواستممي-

 !مياييم

 :پرسيدم تعجب با

 كجا؟-

 :گفت خاصي، حالت با ژيال

 نداري؟ خبر هيچي از تو يعني زدم؛ گَند باز اينكه مثل! واي اي-

 .رفت باال هايم شانه اختيار، بي

 ژيال؟ زنيمي حرف داري چي از-

 :داد جواب ترديد با ژيال

 خودموني مهموني يه امشب كه گفت و زد زنگ پيش ساعت دو يكي بهنام آخه-

 نداري؟ خبر تو مگه گرفتيد؛

 من دانستمي او. است كشيده اي نقشه چه كردن آشتي براي بهنام فهميدم تازه

 سپر را ژيال و افشين دوباره همين براي نميآيم كوتاه قبل دفعات راحتي به بار اين

 كه اتفاقي از بويي ژيال نخواستم. نمايد بس آتش به مجبور مرا تا كرده خود بالي

 .دهم نشان مطلع را خودم كردم سعي همين براي ببرد، بود افتاده
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 هم دور بذاريم مهموني يه كه بود گفته بهم ديروز ميگي راست اومد؛ يادم آهان-

 .بود رفته دميا پاك...بشيم جمع

 :داد جواب و كرد اي خنده ژيال

 منو داري تو اونوقت كردم بزرگت من بچه! خودتي منم، كردي فكر كه اوني عزيزم-

. خبري بي جا همه از شدم مطمئن ديگه كردي بازي كه فيلمي اين با كني؟مي سياه

 !بموني خماريش توي جوري همين تا نگم بهت هيچي كه اينه هم ات جريمه

 نهم فصل/دريا اتاق

 

 خانه به آرايشگاه از مرا بهنام، دستور به تا آمد سراغم به بهار كه بود غروب نزديك

 پي بهنام و من ميان سرد رابطه به بود كه آنچه از بيشتر او خواستمنمي چون. ببرد

. نداشتم آن جز اي چاره زيرا دادم تن آرايشگاه به رفتن براي شوهرم خواسته به ببرد،

 موهايم بود كرده باز سرم دور از را باند ناچار نباشد، پيدا سرم زخم آنكه براي رآرايشگ

 و ريخته بهم. داد انجام برايم آن با متناسب آرايش و بود داده حالت شلوغ خيلي را

 كه بود اي حربه تنها سكوت، و شكست مي درهم مرا خفت احساس. بودم پريشان

 كه هايي اتومبيل به توجه بي. كنم حفظ نانهمچ را غرورم آن با تا داشتم دست در

 كنار در خيابان سوي آن كه بهار به را خودم و شدم رد خيابان از كردند،مي عبور

 محض به. رساندم كشيد، مي را انتظارم و بود ايستاده بهنام رنگ خوش كاديالك

 نگاههاي متوجه. نشست رل پشت خودش و كرد باز برايم را ماشين عقب در ديدنم،

 .شدم آيينه درون از مبهوتش و غريبانه

 من؟ به زدي زل اينجوري چرا چيه؟-
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 .داد جواب و زد باال دست با بود، پوشانده را صورتش گوشه كه را موهايش

 حق آقا انگار شديد؛ خوشگل خيلي شما ولي نداشتم بدي قصد. خانم ببخشيد-

 .هستيد ناز و خوشگل خيلي ماشاهللا شما باشند؛ شما نگران اينقدر دارند

 دنبال را منظوري چه حرف، اين گفتن با دانستممی. دادم تكان تاسف روي از سري

 هم باز من، مثل زني داشتن با بهنام چرا كه بود آور تعجب هم او براي شايد. كند مي

 يك وقت چند هر و كردمي رانندگي كمي سرعت با سوزد؟ مي هوس هاي شعله در

 فكر مشغول و كردم سكوت مدتي. انداخت مي من به صريمخت نگاه آيينه از بار،

 و شوم؟ خالص ام خانه در او شر از توانممي چگونه كه شدم موضوع اين به كردن

 :پرسيدم مقدمه، بي بعد اندكي

 سالته؟ چند بهار-

 :داد جواب تعجب، با

 .خانم سال بيست-

 شدي؟ آشنا آقا با چطوري-

 :گفت و كرد م ن و م ن كمي. ترسيد كمي كردم حس

 بود وقت خيلي منم دارن احتياج منشي به شركت توي كه گفت بهم....يكي...يكي-

 اونجا تونممي ببينم كنم امتحان شانسمو تا شركت رفتم گشتم؛ مي كار دنبال

 پيشنهاد تا كنم صحبت آقا با تونستم بود، بدبختي هزار با نه؟ يا بشم كار مشغول

 پول عوض در بشيم كار مشغول خودشون خونه توي بيام شركت جاي به كه دادن

 .بگيرم هم بيشتري

 .زدم داري زهر پوزخند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

335 

 

 داري؟ احتياج پول به پس-

 :گفت ناراحتي، با و برگشت من طرف به و زد ترمز روي زد محكم

 كنيد؟مي فكر چي من مورد در شما خانم-

 .كشيدم سردي آه

 خواي؟مي چي براي پولو داري؟ الزم پول چقدر كنم؛نمي فكري هيچ تو مورد در من-

 :داد جواب و زد حلقه درشتش چشمان در اشك

 اين از پول كلي االن تا ميره؛مي وگرنه بشه عمل بايد بستريه بيمارستان توي نامزدم-

 هم حق بده؛ قرض پول بهمون نيست حاضر كس هيچ ديگه اما گرفتيم قرض اون و

 اي پشتوانه هيچ بدون بتونه سيهرك كه نيست كمي پول تومن هزار پنجاه دارن

 هرچند كنم جمع پولو اين بالخره بتونم تا و كنم كار خودم مجبورم بده؛ قرض بهمون

 ...نخوره دردي هيچ به ديگه كه بشه جور پول اين روزي يه شايد كه

 دختر اين با توانستمي چطور بهنام آخر. كشيد سوت مغزم حرفهايش، شنيدن از

 :گفتم و زدم اش شانه به دستي كند؟ اي معامله چنين بدبخت

 چي؟ بدم بهت پولو اين من اگر-

 :داد جواب مغمومانه، و كرد پاك دست كف با را هايش اشك

 جورش خودم كنم؛ دراز كسي جلوي دستمو ندارم دوست بديد؟ پول من به بايد چرا-

 .كنممي

 .زدم پوزخندي
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 چيزي بهنام كه شرطي به دممي بهت پولو من جون؟ دختر قيمتي چه به ولي-

 قبوله؟ نفهمه؛

. شدم پياده سرش پشت هم من. شد پياده ماشين از و كشيد هم در را ابروهايش

 و دوخت بود، كرده بساط خيابان كنار كه فروشي دست پسرك به را اش غمزده نگاه

 :گفت

 خواهيد؟مي چي من از پول اين مقابل در شما-

 .گممي بهت موقعش به-

 را غرورش نداشتم دوست. دارم خبر شب آن موضوع از كه مدبفه خواستم نمي

 تكان سري. بشكنم او سنگين نگاههاي زير در شكستن، اين با هم من و بشكنم

 چند و كرد را كار همين هم او. برگشتم ماشين رورن به بگويم، چيزي آنكه بي و دادم

 .نزد حرفي هيچ ديگر مسير پايان تا و افتاد راه به دوباره بعد، لحظه

 تماشا به را غروب اتاق، پنجره پشت از من و كردمي غروب كم كم داشت خورشيد

 خودش شمران كوههاي پشت داشت كه خورشيد گلگون چهره ديدن. بودم نشسته

 .ساخت مي تداعي برايم را گذشته خاطرات كرد،مي پنهان را

 نگين. ايستادم آيينه جلوي و پوشيدم بود، خريده برايم بهنام كه را سفيدي لباس

 برق سفيدم، ساتن پيراهن روي گردنبد هاي الماس براق و خورده تراش و كوچك هاي

 بهنام با جسورانه و پروا بي كه انداخت مي شبي آن ياد به مرا ناخواسته و ميزد

 نور به تا افتادم راه تاريكي لبه بر و ببرد نامعلوم اي آينده سوي به مرا تا شدم همراه

 !برسم
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 ناسازگاري سر منطق با و است الل و كور و كر عشق كه دانستممي خوب مه خودم

 ولي بودم عاشقش همچنان و كشاندمي او سوي به مرا ماورايي نيرويي هنوز اما دارد

 بهنام تصوير آيينه، در. بود شده با زندگي از ام دلسردي سبب بود، افتاده كه اتفاقاتي

 از را صورتش و كرد حلقه كمرم دور را هايش دست. شدمي نزديك من به كه ديدم را

 آهسته، و زد لبم گوشه به گرم اي ه*س*بو. كشيد گردنم و صورت به سر پشت

 :گفت

 دلم كردي؛ باز سرتو دور باند كه شد خوب چقدر خوشگلم؟ عروسك چطوري-

 .كردممي نگاهت اونطوري وقتي گرفتمي

 توانممي جرات به. كرد وذنف جانم و روح عمق تا عمق افسونگرش، صداي آهنگ

 در و كند اغوا را مقابلش فرد توانست مي راحتي به كه بود صدايش در چيزي بگويم

 هر كه كردمي بازي آنها با چنان و داشت استادانه مهارتي ها، جمله و كلمات اداء

 :گفتم آلود، بغض صدايي با. كردمي شنيدن مشتاق را گوشي هر و لرزاندمي را دلي

 قرارمون دارم دوستت اينكه جز كردم؟ گناهي چه من ميدي؟مگه عذابم نقدرا چرا-

 .بهنام نبود اين

 :گفت و گذاشت لبهايم روي را انگشتانش

 به شب خوامنمي. نگو چيزي امشب يه الاقل. كنممي خواهش سوگند نگو هيچي-

 .بشه خراب قشنگي اين

 حضور با ساده مهموني يه چيه؟ براي اصال دوزك بزك همه اين قشنگ؟ شب كدوم-

 .دادي ترتيب من دهن بستن براي كه ژيال و افشين

 .كشيد موهايش الي البه دستي
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 هيلتون هتل توي برات مفصل جشن يه من. ازدواجمونه سالگرد امشب عزيزم نه

. بگيرم جشن ازدواجمون براي موقعش به نتونستم چون( كنوني استقالل) گرفتم

 !مني مال تو بدونن همه تا كنيممي برگذار اموندوست حضور با جشنو اين امشب

 .آمد بند زبانم

 كردي؟ كار چي....تو...تو-

 .زد شيريني لبخند

 .كردي قضاوت زود هميشه مثل من؛ عشق آره-

  نهم فصل/دريا اتاق

 

 :پرسيدم آرام، لحني با. شد روشن دلم در اميد از اي رقه باز،

 گذشت؟ سال يك واقعا-

 :گفت و چسباند خورش به مرا و آويخت گردنم دور را دستش بهنام

 !كردي روشن منو خونه كه ساله يك درست من، ماه آره-

 :گفتم و گرفت ام خنده حرفش از

 بهنام؟ مياري كجا از رو حرفها اين تو آخه-

 :گفت و كرد كوتاهي خنده

 !شممي شاعر خود به خود كنم مي نگاه كه صورتت به دونم نمي-

 .داد ادامه و كشيد بلندي آه
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 بهم عجيبي حس كنممي نگاهت وقت هر من ولي كني باور نتوني شايد سوگند-

 ولي نيست خودم دست باشي؛ من مال وجود همه با خوادمي دلم ده مي دست

 به حتي رو تو مبادا اينكه از ترسم مي. ترسممي بينن،مي رو تو كه نگاههايي از حتي

 باشه خودخواهانه خيلي شايد بگم چطوري دونمنمي اصال. بگيرن ازم نگاه ي اندازه

 من مال ديگه دليلي هر به روزي يه اگه. خواممي خودم براي فقط تورو من ولي

 گم؟مي چي فهميمي. داشت نخواهد وجود هم بهنامي باش مطمئن نباشي،

 نگاه خوب چشمانش به. خوردم چرخي او سمت به و شدم جا به جا آغوشش در

 .ديدم را حسرت و عشق وضوح به ،آن عمق در و كردم

 حاال تا كارهات خاطر به من كني؟مي فكرها جور اين از چرا بهنام؟ چته تو آخه-

 راحتي همين به كه نياوردم دستش به آسون اما كشيدم عذاب زندگي اين توي خيلي

 ...بدم دستش از

 در را مصورت اندكي، از بعد. كردمي نگاهم عميق و بود ساكت زدم،مي حرف وقتي

 .شد موهايم نوازش مشغول و برد فرو فراخش سينه

 كه هم هرچقدر من. داري فرق برام دنيا همه با تو سوگند؛ دارم دوستت من خدا به-

 ترس اين اما عاشقتم من سوگند كن باورم كنم؛ سر تو بي تونم نمي خدا به باشم بد

 !دارهنمي بر سرم از دست دادنت دست از

 كه بود سرد آنقدر. گرفتم دستانم در را دستهايش و كردم جدا آغوشش از را خودم

 :گفتم عاجزانه، و چسباندم صورتم به را ها آن درنگ بي

 منو فقط كه اينجودي كني؟ خيانت بهم كه اينه راهش ترسي؟ مي چي از تو آخه-

 .كنيمي داغون
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 .گذاشت ام شانه روي را سرش

 .مرگمه چه نمدونمي هم خودم....دونمنمي....دونمنمي-

 .داد بيرون اش سينه از سوزناكي آه

 !نبودي خوشگل اينقدر تو كاش سوگند-

 :گفتم و كشيدم پوفي

 جوابمو اينجوري كه ديدي وفاداري جز چيزي من از بهنام؟ گناه بودن قشنگ مگه-

 بكنم؟ خيانت با كارهاتو تالفي من مبادا كه نگراني البد ميدي؟

 :داد جواب درنگ، كمي با

 كاش. ترسم مي هستن، برمون و دور كه هايي گرگ از اما دارم ايمان تو پاكي به-

 بود نمونده ام سينه توي راز اين كاش كنه؛نمي ول منو ترس اين چرا بگم بهت شدمي

 ببينمت اينكه از قبل نكنه، ترم داغون روز هر اينجوري تا داشتم گفتنشو جرات و

 دو طوفاني درياي تو كه اومدم خودم به وقتي يه اما ناپذيره نفوذ قلبم كردممي خيال

 اتاق از اونوقت و بود كرده خودش غرق منو كه چشمايي. بود شده غرق آبي چشم تا

 !ترسيد مي دريا

 .كشيدم رويش و سر به دستي

 !بهنام خدا به شدي ديوونه-

 :گفت و شد خيره صورتم به
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 كردم خيال شدي زنم قتيو كنم؛ ازدواج باهات روزي يه كردم نمي فكر وقت هيچ-

 و ميشي تر خوشگل روز به روز تو اما كردم پيدا نجات مزخرف افكار اين همه از ديگه

 كردي؟ كار چي من با ببين. تر ديوونه من

 را اش سعي همه و است ريخته بهم شدت به افتاده، كه اتفاقي خاطر به دانستم مي

 لجاجت تمام با من كه نداشت خبر هنوز انگار اما كند جبران را كارش تا كند مي

 كه هركجا به و اوست دست به كامال افسارم كه هستم اش دلباخته آنقدر هايم،

 با و كردم اي خنده بحث آن به دادن پايان براي الجرم. بَرَد مي خود با بخواهد

 :گفتم شيطنت،

 ميگي؟ چي حاال كردم، كاري خوب كه طوريه اين اگر پس-

 از نيشگوني و و داد روحيه تغيير فورا شد، مي رو آن به رو ناي از زود كه هميشه مثل

 :گفت و گرفت بازويم

 بابا؛ نيستي هم اي تحفه همچين حرفها؟ اين منو كني؟مي خيال چي! كردي غلط-

 !خانم عروس بيايي همراهم امشب كه كنم نرم دلتو خواستم

 :گفتم و خنديدم

 ديگه؟ بخورم گول بايد االن من يعني پس آهان-

 ...ميشه دير داره بريم پاشو من جون حاال فهميدي؛ اينو تا آوردي در پدرمو ديگه آره-

 و كت كه بهنام دست در دست سفيد لباس آن با جمعيت هلهله ميان در وقتي

 معطوف را نگاهها همه شديم، هتل وارد داشت تن در سفيدي بلوز و مشكي شلوار

 برق در اي كودكانه شادي. تپيد مي سينه در اي پرنده چنان شوق از دلم. كرديم خود

 وقتي. شد نمي ديده هميشگي غم آن از اثري نگاهم در ديگر و بود نشسته چشمانم
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 نگاههاي با و بود كمرچسبانده به را دستهايش و بودم گذاشته بهنام شانه روي دست

 موسيقي با هتل كمرنگ نور زير در و نگريستيم مي را يكديگر عشق از سرشار

 از. شد مي خالصه ناب لحظه همان در برايم دنيا تمام گويي رقصيديم، مي ميمالي

 را ام شيوه رابطه، اين حفظ براي بايد كه انديشيدم مي خود با بهنام شادي ديدن

 و بودم ازدواج از قبل كه شوم شادابي و سرزنده سوگند همان و كنم عوض زندگي براي

 ديگران در كه را چيزي شايد تا شوم ديلتب حرارت و شور پر دختر همان به دوباره

 كشتي تا شد باعث فقط كار اين كه افسوس. بيابد من در بتواند كرد، مي جستجو

 .رود فرو گرداب در پيش از تر بيش ام زندگي سرگردان

 درشتي هاي نگين با كه بود قيمتي بسيار جواهر سرويس يك من به شب آن او هديه

 كه زيرا دانستممي خوب را كارهايش اين معني ديگر. ودب يافته آذيين كبود ياقوت از

 و دوستان ميان در تا داشت عالقه شدت به اش طلبي قدرت حس خاطر به

 اينكه وجود با اما كند برابري او با نتواند كس هيچ و باشد برتر همه از اطرافيانش

 ايمبر  تجمالت وقت هيچ كه مرا نتوانست برانگيخت، را همگان تحسين اش هديه

 وجود با كه ديگرش هديه برعكس درست. كند خوشحال چندان نداشت، ارزشي

 به را شادي از موجي برايم اما نداشت اش اصلي هديه با تشابهي وجه هيچ اينكه

 .آورد ارمغان

 ويالي در كه را چنگي همان بودم، كرده پيدا چنگ نواختن در كه پيشرفتي خاطر به او

 همدمي آينده در تواندمي كردممي گمان من و داد يههد من به را بودم ديده شمال

 حتي است قرار زمانه آنكه از خبر بي اما كنم فرياد را هايم كسي بي آن با كه باشد

 .ب رُبايد من از هم را كار اين فرصت

 نهم فصل/دريا اتاق
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 روشم شايد. انجاميد مي ناكامي به شوهرم و زندگي حفظ براي تالشم چرا دانم نمي

 را سركشش روح بتوانم من كه نبود مردي بهنام اينكه يا و نبود درست كار اين ايبر 

 با داشتم، را آن تصميم كه اصالحاتي براي گام اولين هرحال به. گردانم مطيع و رام

 گرفتم تصميم ازدواجم، سالگرد مراسم از بعد روز سه دو. شد رو به رو تلخي شكست

 جامعه تصميمم به بتوانم تا زدم صدا را او دليل همين به كنم روشن را بهار وضعيت

 با را انگشتانش و بود انداخته زير به سر و بود ايستاده اتاقم در جلوي. بپوشانم عمل

 :گفت لرزان، صدايي با. چالند مي اضطاب

 خانم؟ داشتيد كاري من با-

 صتفر  بازگشتش تا دانستممي و بود شده خارج خانه از بهنام كه بود ساعتي چند

 با بنابراين برسانم انجام به خواهم،مي كه را كاري فرصت سر توانم مي و دارم زيادي

 :دادم جواب بال فراغ

 كنم؟ صدات من كه داره اشكالي مگه ترسيدي؟ انقدر چرا پس-

 :داد جواب كنان م ن و م ن

 با كارهاتونم تمام نداريد منو حوصله معموال كه شما آخه...ولي...ولي خانم نه-

 .زديد صدا منو كه افتاده اتفاقي حتما كنيد، مي هماهنك عصومهم

 بي بدهم، حرفش به اهميتي اينكه بدون. ترسيده كه فهميدم كردنش، من من از

 :پرسيدم مقدمه

 داري؟ خبر ازش چطوره؟ نامزدت حال-

 .شد هويدا چشمانش در اشك پرده
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 كنم؟ كار يچ بايد دونمنمي ديگه نيست خوب حالش اصال ولي خانم بله-

 معصومه دخترهاي. زدم كنار را پرده كمي و رفتم ايوان به مشرف پنجره سمت به

 تر طرف آن كمي هم پدرشان و بودند داد و جيغ و بازي آب مشغول استخر نزديك

 بلندي جيغ دخترها از يكي. دادمي آب گلها به و خوادمي را كردي اي ترانه داشت

 زده چنك را او شلوار دست دو با. شد پنهان رشپد پشت و دويد اوستا سمت كشيد،

 پايش پشت از و بود چسبيده پدرش پاهاي به محكم خيس هايي لباس با و بود

 گرفته پناه پشتش كه سنگري از خيالش آنقدر. دزديد مي سر تند، و كشيدمي سرك

 من كه جايي. است برده پناه دنيا جاي ترين امن به گويي كه نمود مي آسوده بود،

 و بود بهار به پشتم درحاليكه. نكردم حس گاه هيچ كه امنيتي و نداشتم هرگز

 :گفتم بودم، صحنه آن تماشاي مشغول

 اين حاضرم من گفتم كه طور همون ميشه، حل تومن هزار پنج اين با مشكلت اگر-

 !بدم بهت پولو

 :گفت آهسته، صدايي با و كرد مكث اي لحظه

 مي جورش شده طور هر خودم. بگيرم پول شما از كه خانم نبود اين منظورم من ولي-

 .كنم

 :گفتم و كردم تر زبان با را پايينم و باال ب**ل و دادم تكان تاسف روي از سري

 يعني آورد؟ بدست جا يك رو پول تومن هزار پنج ميشه كاري جور چه با كاري؟ چه-

 بدي؟ كاري هر به تن حاضري پول اين براي

 كه بود معلوم و بود شده سرخ صورتش. انداختم او به ينگاه چشم زير و برگشتم

 :گفتم و ندادم او به زدن حرف مجال. كنممي صحبت موضوعي چه از ميداند
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 در دارم، هم شرطي يه حتما ميدم، بهت طوري همين پولو اين منم نكن خيال-

 چيه؟ نظرت ميدم، بهت پولو االن همين كني قبول شرطو صورتيكه

 :گفت كوتاهي، چيني مقدمه از بعد و كرد پا آن و پا اين كمي

 .كنممي قبول بسته چشم بگيد ،هرچي بكُنيد من حق در رو بزرگواري اين واقعا اگه-

 :گفتم و كشيدم داري كش آه

 من نباش نگران اما پول، براي مخصوصا نكن؛ قبول رو چيزي بسته چشم وقت هيچ-

 .ندارم معقولي نا شرط

 انداختم پا روي پا و نشستم تخت، پايين رنگ طاليي و دهكشي و باريك پاتختي روي

 :گفتم و

 عوض در كني ونقدش بانك بري االن همين تونيمي كه نويسممي چك يه برات من-

 .ميري خونه اين از هميشه براي تو

 :دادم ادامه و گرفتم دندان زير حرص با را ام سبابه انگشت

 توي آثارت از اثري ديگه كه ميري طوري، بدونه چيزي موضوع اين از نبايد بهنام-

 شد؟ شيرفهم ميدم؛ باد به رو دودمانت وگرنه نباشه من زندگي

 :گفت و برداشت من سمت به قدم چند پريده، رنگ صورتي با

 عصباني ممكنه داديد پول من به و كرديد رو كار اين شما بفهمن خان بهنام اگر ولي-

 .بيوفتم دردسر توي نميخوام من بشه،

 .كردم نگاهش چپ چپ
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 مي خودم من نباش بهنام نگران تو جون، دختر بفهمه چيزي كسي نيست قرار-

 رفتار قرارمون خالف اينكه مگر نداره تو به كاري كسي كنم كار چي بايد دونم

 !كنن پر كاه توش ميدم و كنممي پوستتو خودم كه اونوقته...كني

 :گفت و داد تكان راست و چپ به را يرش

 نگاه هم سرم پشت ديگه و ميرم بگيرم پولو اين اگر من. خانم بگيد شما هرچي-

 .نيستم دردسر دنبال من كنم،نمي

 و كشيدم بيرون بودم، كرده حاضر را آن قبال كه چك برگ يك توالتم ميز كشوي از

 به و كشيدم عقب كمي را چك. بگيرد را آن تا كرد دراز را دستش. گرفتم مقابلش

 :گفتم و شدم يرهخ درشتش چشمهاي

 كه ميدوني بشنوم، شوهرم زندگي توي ازت اسمي اين از بعد اگر بهار حالت به واي-

 چيه؟ منظورم

. بشود منظورم متوجه كامال تا كردم ادا تاكيد با و خاصي لحن با را آخر جمله

 :داد جواب بالفاصله

 مديونم اشم به عمر آخر تا چك اين با من ميدم، قول خدا به خانم، ميدم قول-

 .زنمنمي حرف حرفتون روي بگيد هرچي

 برد،مي بويي بهنام اگر و بود ام بانكي موجودي تمام بخشم مي او به آنچه دانستممي

 زيرا بودم كرده حاضر برخوردي هر براي را خودم ولي شدمي ساز دردسر برايم حتما

 .كنم تحمل ام زندگي در را زني سايه توانستم نمي عنوان هيچ به ديگر

 با و كرد جمع بود، آورده خود با كه وسايلي اندك او كه نكشيد طول زيادي مدت

 غمگين حالتي با شوهرش و معصومه استفهام پر نگاههاي ميان در نگران، حالتي
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 با بود، نگاهش راس تير در او كه آنجا تا و كرد كج گردن معصومه. كرد ترك را عمارت

 :پرسيد و انداخت من به نگاهي و بدرقه را او دارش معني نگاه آن

 رفت؟ راستكي راست اين ولي جسارته جان خانم-

 .نشست لبم گوشه سرد و تلخ لبخند

 خواستي؟نمي همينو هم تو مگه...رفت آره-

 :داد جواب و زد صورتش به چنگي

 نون تاحاال من خانم اما...اما نميومد خوشم هيچ ازش جان؛ خانم بود جوري يه-

 گور خوش باالخره دونستممي ولي ولله به نبودم رفتنش به راضي نبرديدم رو كسي

 .كَنهمي كارهاش اين با خودشو

 .كندمي پنهان را چيزي كردم حس دزديد، نگاهم از كه را نگاهش

 .لطفا كن نگاه من چشماي به و بگير باال سرتو زنيمي حرف من با وقتي معصومه-

 .زد پيوند نگاهم به را شرمسارش نگاه

 كني؟مي پنهون من از كه ميدوني دختر اين از چيزي وت-

 .انداخت زير به را سرش باز

 .خانم بگم چي واال-

 ...بگو حقيقتو نترس؛ چيزي از...بگو دونيمي كه هرچي-

 از لنگه يك. شد آن هاي دسته با بازي مشغول و كرد محمك را اش روسري گره

 با و پوشاند را آن فورا او و افتاد بيرون روسري زير از ضخيمش و شده بافته موهاي

 :گفت من، و من با داشت، زدن حرف براي كه ترديدي همان
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 ايمونشو و دين و بزنه تهمت نديده چشم با كه چيزي خاطر به نيتونه آدم خانم واال-

 شب آخرهاي من شكست، سرتون شما كه شب اون....  ولي.....  ولي بده باد به

 دختر آخه خونه ببرم بودم، پخته شب سر كه سوپي از مك يه آشپزخونه از كه اومدم

 رنگ ام بچه. نخورد هيچي كردم هركاري شب سر. داشت تب و بود مريض هم خودم

 ...نبود اتاقش توي پريده ور اين ديدم اما ببرم سوپ كم يه كه اومدم نبود صورتش به

 زدم گره ابرو .بردم باال دست سكوت نشانه به. آمد بند نفسم كه سوخت چنان قلبم

 :گفتم و

 .بشنوم رو ها حرف جور اين از زبونت از نمياد خوشم هيچ معصومه-

 .انداخت زير به سر زده شرم دوباره ناچار به

 .كردم اشتباه حتما شماست با حق...جان خانم ببخشيد-

  نهم فصل/دريا اتاق

 

 چهره با هبالفاصل و آمدم پايين ها پله از ورودي، در شدن كوبيده بهم صداي از

 عصباني و بود كرده شلوارش جيب در دست. شدم مواجه بهنام گلگون و برافروخته

 .پيمود مي را نشيمن سالن عرض

 شده؟ چي باز كوبي؟ مي بهم رو در چرا چيه؟ سالم؛-

 را شستش و انداخت من به نگاهي خشم با. كشيد مي نفس تند، تند و بريده بريده

 :گفت و كشيد لبش روي

 كردي؟ خالي حسابتو امروز چي براي تو-
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 :زد فرياد. ندادم جوابي

 گوريه؟ كدوم دختره اين-

 بهم ترس با را دستهايش مضطرب، نگاهي با و پريد بيرون آشپزخانه از فورا معصومه

 او به گذرايي نگاه. برد فرو درهم دوباره و گرفت باال به رو دعا نشانه به و ماليد

 چقدر! كن كمكم خدايا. كردم متمركز بهنام صبانيع صورت روي را نگاهم و انداختم

 هيچ اما كردم جستجو را ذهنم تمام. بود شده خبردار حسابم شدن خالي از زود

 معصومه. شدم نزديكش و آمدم پايين ها پله از پاچگي، دست با. نيافتم پاسخي

 لمث را چيزي ب**ل زير و بود ايستاده آشپزخانه در چهارچوب بين ثابت طور همان

 :گفتم ساختگي، لبخندي با. كردمي زمزمه ذكر

 شده؟ چي ببينم بشين بيا عزيزم؟ ناراحتي اينقدر چرا حاال-

 :دادم ادامه و كردم معصومه به نگاهي

 .كنه تازه گلوشو تا بيار چيزي يه آقا براي سريع معصومه-

 :زد فرياد و كرد نگاهم چپ چپ

 خاليه؟ حسابت چرا گفتم بهت-

 اشكالي چه مگه. بخرم چيزي خواستممي. داشتم الزمش يزني؟م داد چرا خب-

 داره؟

 و زد ضربه پايينش ب**ل به بار چند انگشت بند از و كرد تا را شصتش انگشت

 .كرد نگاهم عميق

 داره؟ قيمت تومن 50000 كه خريدي چي تو خريدي؟ چي كو؟-
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 سكوت و داختمان پايين را سرم. داشت خبر من موجودي از دقيقا. آمد بند زبانم

 دست با بود، آورده معصومه كه را شربتي سيني. داد تكان تاسف روي از سري. كردم

 همان با و برگشت دوباره اما رفت ورودي در جلوي تا و شد جابلند از. زد پس

 بي معصومه كه كشيد فرياد چنان ميزد، موج سيمايش در هنوز كه برافروختگي

 .برد فرو هايش شانه بين را گردنش ترس از اختيار

 !احمق...سوگند احمقي واقعا-

. نباشد ما ميان منازعه شاهد تا دادم تكان معصومه شدن   مرخص نشانه به را دستم

 .برد پناه آشپزخانه به بالفاصله ترس، از بيچاره

 :زد فرياد دوباره بهنام

 كردي، كه كاري با حاال ولي هستي زرنگي و عاقل دختر خيلي كردممي خيال-

 عقل هم سوزن سر ي اندازه هاست؛ بچه عين كه نيست رفتارت فقط اين يدمفهم

 .سپردم كي دست زندگيمو كه باش منو!نداري

 جلو. ندارد اي فايده هيچ كردن حاشا ديگر و ميداند را موضوع كه فهميدم حرفش از

 تهديد نشانه به را ام اشاره انگشت كه طور همان و كردم نگاهش جديت با و رفتم

 :گفتم بودم، داشته نگه اش بيني كنزدي

 بده؛ انجام هم احمقانه كارهاي مجبوره كنهمي زندگي تو مثل احمقي با آدم وقتي-

 من نزن؛ داد خود بي من سر پس كنم خرج اينها از بيشتر حاضرم زندگيم حفظ براي

 !دادم رو جنابعالي هاي بازي هوس تاوان

 :زد نعره و كوبيد دهانم به محكم دست، پشت با
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 بايد غلطي چه هات خيرگي اين دست از دونمنمي ديگه كه شو خفه! شو خفه-

 !بكنم

 مهم برايم ديگر. گرفتم محكم را دستش مچ بودم، خورده كه اي ضربه به توجه بي

 :زدم فرياد. شنودمي را صدايمان معصومه كه نبود

 داشتي تومن 50000 خاطر به بدبختو معصوم دختر يه كه تو يا بشم خفه بايد من-

 نامزدش درمان براي پولو بدبخت اون! بكش خجالت خودت از كشيديمي لجن به

 طوري چه هان؟ كني؟ سوءاستفاده آدمي همچين از تونستي چطوري تو خواست؛مي

 تونستي؟

 :گفت خروشان، طور همان و زد اش پيشاني به پياپي ضربه چند دست، كف با

 البد داره؟ نامزد گفته كي داره؟اصال احتياج پول به اون كه گفته تو به كي نفهم آخه-

 !سوگند احمقي چقدر تو كه آخ ناموسش؟ بي خود

 :داد ادامه و كشيد لبش روي خشم با را شصتش انگشت

 تو حماقت به غش غش منو به زد زنگ كرد؟ كار چي گرفت ازت پولو وقتي دونيمي-

 .خنديد من لياقتي بي و

 آرام باشد، ريخته بيرون داشته خود در هرآنچه كه انيآتشفش مثل جمله، اين از بعد

 از هنوز كه من زده حيرت صورت به لحظه چند از بعد و نشست اي گوشه و گرفت

 :گفت و انداخت نگاهي كردم،مي نگاهش كنگ و گيج بودم، شنيده كه چيزي

 بپرسي؟ من از سوال يه الاقل قبلش تونستينمي كردي؟ رو كار اين چرا تو آخه-

 .انداختم زير به سر
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 .كردمنمي فكر زنيكه اون رفتن جز هيچي به موقع اون من-

 :گفت و ماليد را ايش شقيقه طرف دو سبابه و شصت دوانگشت با

 عنوان به مبلغي يه و كردمي كار شركت توي قبال بود بدهكار من به دختر اون پدر-

 نتونست همين براي شد جاخرا شركت از اعتيادش خاطر به ولي بود كرده دريافت وام

 كار كارخونه توي قرضش اندازه به دخترش كه داد پيشنهاد كنه تهيه پولو موقع به

 كارهاي هم نيست بدي پيشنهاد ديدم كنه؛ كلفتي تو براي من خونه توي حتي يا كنه

 بي پول همه اون دختره به كردي؟ كار چي تو اما ميدن قرضشونو هم ميده انجام رو تو

 و من به قاه قاه و كنه خاصيتش بي باباي اون دم و دود خرج ببره كه يديبخش زبونو

 !بخنده تو

 :پرسيد و آورد باال دست با را ام چانه. داد تكان تاسف روي از سري

 دست از من آخه كرده؟ رو معامله اين نفر چند با حاال تا فاسد دختره اين دونيمي-

 مي اينطوري كه كنممي چاپ اساسكن من كنيمي خيال نكنه كنم؟ كار چي تو

 كه كشممي بدبختي هزارجور شب تا صبح از پولها اين براي من مردم؟ به بخشيشون

 ...اينكه نه كني زندگي راحت تو

 :گفتم و پريدم حرفش ميان به

 ديگه ولي كنيمي غلطي چه آوردن در پول براي تو يا بوده چي موضوع نميدونم من-

 كارهات اين با نذارم تا كنممي هركاري ببينم اي گهدي كس با تورو ندارم تحمل

 !بكشي لجن به زندگيمو

 زد پوزخندي و كرد فروكش خشمش چون آمد خوشش خيلي زدم، كه حرفي از انگار

 :گفت جذابي، لحن با و مسرورانه و
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 نه؟ داري، دوستم خيلي داري؟ دوستم اينقدر يعني ا  -

 از حاليكه در و آمدم خشم به كشيد،مي رخم به را حماقتم كه حرف اين شنيدن از

 رو شده، متوجه را چيز همه بودم مطمئن كه معصومه با الاقل تا رفتممي باال ها پله

 :گفتم نشوم، رو به

 !احمقي خيلي پس نفهميدي، هنوز اگه-

 گمان. رسيدند خود اوج به ام نسنجيده اقدامات و كودكانه كارهاي بعد، به روز آن از

 اين تمام متاسفانه ولي شد خواهد استوار ام زندگي ستون كارها ينا با كردممي

 زندگي خود دست با بدانم، آنكه بي واقع در. داشت بر در معكوس اي نتيجه رفتارها

 و تند هاي العمل عكس هم عاقبت و دادممي سوق فنا و نيستي سوي به را ام

 تا ساخت مجبور مرا دادمي نشان خود از من رفتارهاي مقابل در كه بهنام خصمانه

 اين به نه البته. بردارم بازي لج از دست و روم فرو خود تنهايي الك به پيش از بيش

 چه بود نزديك اتفاق يك اثر در حتي و پرداختم سنگيني تاوان آن براي بلكه سادگي

 .بدهم دست از هم را خود جان بسا

 دهم فصل/دريا اتاق

 

. بودند رفته ورامين به اقوامشان، ديدن براي حيدر اوستا خانواده و بود جمعه روز آن

 كه ظهر شد قرار بهنام پيشنهاد به و بود كرده عوض را استخر آب اوستا قبل، روز

 ايستادم دايو روي. كنيم شنا قدري و بزنيم آب به تني شد،مي تر گرم استخر آب كمي

 و بود داغ داغ آفتاب،. دادم كش باال به رو را بدنم و كردم قالب هم در را دستهايم و

 دوشادوش. زدم اي شيرجه و دادم قرار هم موازي را دستم دو. سوزاندمي را پوستم

. رسانديم استخر لبه به را خودمان و برگشتيم و كرديم شنا را استخر بارطول دو بهنام
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 پوست روي آب قطرات. رفتم باال بود، آب در آن از بخشي كه فلزي نردبان هاي پله از

 الماس، هاي دانه چون تابيد، مي استخر به مستقيم كه تيغي زيرآفتاب در دمسفي

 تيشه و مرمر سنگ گرماي. كشيدم دراز استخر سنگي و پهن لبه روي. زد مي برق

 وجودم بر خوشايندي حس. كرد عبور سردم و خيس تن از كه استخر لبه خورده

 به رو و آفتاب به پشت و كشيد باال استخر سنگي لبه از را خودش بهنام. شد چيره

 سمت به را پاهايش و گذاشت زانوهايش روي را سرم. نشست نزديكم استخر،

 .گرفت جاي لبش گوشه مخصوصش و شيرين لبخند. كرد آويزان آب در استخر

 از گفتيمي چرا پس بودي شنا مربي خودت قول به و كنيمي شنا خوب انقدر كه تو-

 دارم؟ وحشت دريا و آب

 :گفتم و شدم پهلو به و زدم غلتي

 ترسم؟مي آب از من گفته كي-

 :گفت و كرد مرتب گوشم پشت و زد كنار صورتم از را خيسم موهاي

 ترسيدي؟مي دريا اتاق از چقدر رفته يادت-

 يه دريا ب**ل بوديم رفته كه دفعه يه چون! ترسممي دريا از ترسم نمي آب از من-

 وايستاده ساحل ب**ل مادرش. شد قغر  چشمم جلوي ساله شش پنج بچه دختر

 اصال و بود طوفاني دريا. رفتنمي نجاتش براي كس هيچ اما كردمي داد و جيغ و بود

 .بزنه آب به تن كه كردنمي جرات كسي

 :دادم ادامه و كشيدم آه
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 تمام. نبود بدهكار گوشم نكنم، دخالت و نرم جلو كه كرد التماس مامانم هرچي-

 ساحل به خودم با رو اش جنازه فقط متاسفانه اما بدم تشنجا كه كردم تالشمو

 !نرفتم دريا به شنا براي ديگه كرديم، ازدواج هم با وقتي تا موقع اون از. آوردم

 .كرد نوازش را ام گونه آرام

 كابوس كلي مونيم مي دريا اتاق توي شب و رامسر ريممي هروقت حتما پس-

 آره؟ بينيمي

 :گفتم ناز با و مبرد فرو گردن در را سرم

 .ترسم نمي هيچي از باشي، كنارم تو وقتي-

 :گفت آميز، رضايت لبخندي با و انداختم هايم شانه دور تا دور را دستش

 خوابيدي كنارم اتاق اون توي صبح تا شب من خاطر به كه داري دوستم خيلي حتما-

 نگفتي؟ هيچي و

 :گفتم شيطنت، سر از و بگذارم سرش به سر كمي خواستم

 اصال وگرنه بود ژيال خاطر به فقط اومدم رامسر كه دفعه هر من. خوشه دلت بابا برو-

 بشه؟ چي كه ببينم كابوس صبح تا تو خاطر به ذاشتمنمي اونجا پا

 :گفت و زد پوزخندي

 خوب رو زنها شما من كردي؛مي دق غصه از كردمنمي دعوتت اگه خودت جون آره-

 اينو ديگه ها بچه همه بودي؛ شده من ديوونه ولا نگاه همون با تو. شناسممي

 قبول منو ازدواج پيشنهاد فوري برگرديم، كه سفر از دونستممي خودم. بودن فهميده

 !كردمنمي ريسكي همچين وگرنه کنيمي
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 .كرد دار جريحه را غرورم واقع در نيامد خوشم اصال حرفش از

 هي و كردننمي اصرار اونقدر تو با ازدواج براي افشين و ژيال اگه باوري؛ خوش خيلي-

 دستي، دستي خودمو و بكنم غلطي همچين بود محال خوندن،نمي گوشم توي

 .كنم بدبخت

 كامال حالتي با بالفاصله. نشستم كنارش و شدم بلند جا از. رفت درهم اش چهره

 :گفت جدي،

 .نيومد خوشم حرفت از هيچ من نبود؛ جالبي شوخي اصال-

 :دادم جواب مغرورانه،

 .همينه حقيقت حال هر به-

 :دادم ادامه رفتم، مي ور موهايم نوك با كه طور همان و كردم تنگ را چشمهايم

 واجوري و جور هاي آدم و غرور همه اون با من مثل دختري كردي فكر واقعا تو يعني-

 شد؟ عاشقت راحتي همين به بكنن، كاري هر من با زندگي براي بودن حاضر كه

 و سرد نافذش چشمان با و نشست زانو چهار. گرفت قرار رويم به رو مالكا و چرخيد

 :گفت بم، صدايي با و شد خيره چشمانم به طوالني و عميق

 كدومشون هيچ مردن مي برات ميگي كه هايي آدم اون همه چون شدي عاشقم آره-

 ! هومن همون هم شون يكي نداشتن؛ هم رو ساده دوستي يه ارزش

 داره؟ نهوم به ربطي چه-

 به برسه چه سراغت بياد من مثل يكي روزي يه كه ديدي نمي هم خواب توي تو-

 !ام مرده و كشته هم بودي عاشقم هم پس کنه؛ ازدواج باهات بخواد اينكه
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 :زدم فرياد. نشاند جانم بر آتشي آميزش، توهين كالم

 تره تو لمث صدتا براي من ميزني؟ حرف اينجوري من با كه هستي كي كنيمي خيال-

 !باشم هم عاشق اينكه به برسه چه كردمنمی خورد هم

 :پرسيد خشم با

 نه؟ يا داري دوستم كالم، يه-

 بي همين براي. بينجامد هولناك اي حادثه به كوكانه، بحث آن كردمنمي گمان هرگز

 :گفتم درنگ،

 !متنفرم ازت خودت بي رفتارهاي اين خاطر به-

 منتظر او دانستممي كه من. زدم دامن احمقانه هاي حرف آن به چرا اصال دانم نمي

 انجام كه كارهايي از بفهماند من به و كند تالفي را ام گذشته رفتار تا ايست بهانه

 حرف آن و كردم ورتر شعله اورا خشم آتش جهت بي ندارد، خوشي دل دهم،مي

 استخر اخلد به مرا فورا كند، درنگ اي لحظه اينكه بدون بهنام شد باعث نسنجيده

 بجنبم، خود به تا و زد اي جه شير استخر داخل به هم خودش سرم پشت و داد هل

 خوبي به گويي. برد فرو آب زير به را سرم و گرفت سر پشت از را موهايم دسته

 نگه آنقدر را سرم كه چرا است اندازه چه آب زير در من تحمل آستانه كه دانستمي

 را سرم لحظه همان در درست و ميرفت شدن تمام به رو تحملم تقريبا كه داشت مي

 كه جوابي تنها بخواهم آنكه بي من و كردمي تكرار را سوالش و آورد مي بيرون آب از

 و شد تمام تحملم تا داشت نگهم آب زير آنقدر آخر مرتبه آنكه تا. بود" نه" دادم، مي

 و آورد باال كه را سرم. دهم تكان تسليم نشانه به را دستهايم شد باعث خفگي حس

 جواب او به زحمت با داشتم، تن در كه رمقي مانده باقي با كرد، تكرار را سوالش

 .دادم مثبت
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. بود شده كنده سرم از كه تارموهايي از بود پر مشتش كرد، رها را موهايم وقتي

 كمرم زير به را دستش فوري و ريخت آب درون را موها وحشت با و كرد باز را مشتش

 .گذاشت استخر لبه و آورد بيرون آب از شتاب با را جانم نيمه بدن و انداخت

 نفس صداي كه كشيدممي نفسم سختي به آنقدر بماند، آب از دور كه ماهي مثل

. نمود كنترل را نبضم ضربان كردو لمس انگشت با را گردنم رگ. شدنمي شنيده هايم

 آورد اندكي فشار قلبم بر و گذاشت هم روي ضربدر حالت به پشت، از را دستهايش

 با بار چند با و گرفت محكم انگشت دو با را ام بيني. شد دادن ماشاژ مشغول و

 و كند خارج بود، شده هايم ريه وارد كه را آبي شد موفق بالخره دهان به دهان تنفس

 .برگرداند عادي حالت به را قلبم ضربان

 هنوز كردممي حس و نداشتم حركتي هيچ. گذاشت خوابتخت روي آرام را سردم تن

 را تخت انتهاي و ابتدا مسير بهنام. هستم معلق بيداري و خواب بين دنيايي در

 .ميداد دشنام را خودش ب**ل زير و گشتبرمي و رفتمي مرتب

 با. گذاشت دستم روي را دستش. دادم تكان را ام مياني انگشت زحمت، با و آرام

 كنارم خيس كامال موهاي با و بود تنش شنا لباس هنوز. گشودم را چشمانم زحمت

 و فروغ بي. ميزد موج اضطراب صورتش در و بود شده رنگ بي لبهايش. بود ايستاده

 نظرم در در هميشه كه تيزچنگ عقاب آن مثل ديگر چشمانش. كردم نگاهش گنگ

 فشار ام اشاره و شست انگشت بين را انگشتش آرام. نداشت برقي كرد،مي جلوه

 .است خوب حالم كه بفهمانم او به تا دادم

 دهم فصل/دريا اتاق
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 اشكي نم را سردم انگشت ناگهان،. زد نمي حرفي هيچ و بود انداخته پايين را سرش

 و است متنفر ديگري، كس هر و من حضور در كردن گريه از كه دانستم مي. سوزاند

 نگه براي تواني و شده تمام طاقتش ديگر كه است اين مفهومش افتاده، اتفاق اين اگر

 كاري خواستم. گريدمي صدا بي و تاب بي چنين كه نمانده او در بغضش داشتن

 هيچ توان كه بودم شده ضعيف قدر آن ولي بگيرم را هايش اشك جلوي تا بكنم

 با و گرفت باال را سرش بار اين و فشردم را دستش هم باز الجرم. نداشتم حركتي

 را جانم عمق تا كه انداخت من به اي معصومانه گاهن بود، غم و اشك غرق كه صورتي

 .سوزاند

 تمنا از سرشار چشماني با و زخمي پلنگي مانند به اينك من، غرور از سرمست عقاب

 انگشتهايم. نداشتم را كردنش تحمل توان هرگز كه بود چيزي اين و نگريست مي مرا

 با كردم سعي. وسيدب ها آن آرام و چسباند اش، خشكيده و سرد هاي ب**ل به را

 كه بود آن از تر امان بي او اشك ولي كنم پاك چشمانش از را اشك انگشت، نوك

 امان بي كند، طغيان كه اي رودخانه مانند درست. زدود را آن ها آساني اين به بشود

 .ريخت مي اشك

 تكان با. ببينم را ريختنش اشك خواهمنمي كه فهماندم او به ابروهايم، زدن گره با

 بر كه كرد سعي عميق، نفس چند كشيدن با و كرد تاييد را ام خواسته سر، دادن

 نگه باز. شد خارج اتاق از بالفاصله و كرد پاك را هايش اشك. شود مسلط خود

 گرفتار عميق مردابي در كه فيلي پيكر كشيدن بيرون مثل نظرم در هايم،چشم داشتن

 زود خيلي. شوم چشمهايم شده بسته از مانع توانستمنمي ديگر. شد دشوار باشد،

 گوشهايم بيداري و خواب در صدايي كردم حس گذشت، كه كمي. رفتم فرو خواب به

 .كندمي نوازش را
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 به بهنام تار سه سوزناك صداي. كردم تيز را گوشم و گشودم هم از ديده زحمت، با

 دلش خيلي يا كه رفت مي تارش سه سراغ وقتي معموال او. شدمي شنيده وضوح

 سه صداي كم كم. باشد شده تمام ها سختي مقابل در تحملش يا و باشد شكسته

 پر را فضا همه خواند،مي را غمگيني ترانه كه بهنام بم و آلود بغض صداي همراه تار

 ديوار به را دستم. كردمي درد شدت به سرم. شدم بلند جا از بود، مشقتي هر با. كرد

 به مان سوخته خواب اتاق از صدا،. رفتم بيرون اتاق زا و پوشيدم لباس و كردم حائل

 به كه طور همان و نشسته زمين روي كه ديدم را او در، كردن باز با. رسيدمي گوش

 موهاي. بود آن نواختن مشغول و بود گرفته بغل به را سازش بود، داده تكيه ديوار

 كشيده هاي انگشت و بود ريخته بلندش پيشاني روي آشفته و خيس رنگش، شب

 .شدمي كشيده تار سه نازك هاي تار روي مرتب بود، خون غرق آنكه با اش،

 هاي سيم با تماس اثر در هم شايد. بود شده بريده كجا انگشتانش از يكي دانمنمي

 به و نواخت مي همچنان آن به توجهي هيچ بي او ولي بود افتاده روز آن به تار سه

 دوباره ميزد، موج صدايش در كه سوزي با خورد، من به چشمش اينكه محض

 .گرفت سر از را اي ترانه خواندن

 

 نوشیدنی همیشه من پاک عشق از ای"

 دست به نیاوردم آسان را تو من

 دست به نیاوردم آسان را تو من

 من احساس کودک این بارها

 نشست من اشک های باران زیر
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 دست به نیاوردم آسان را تو من

 نبود آسانی کار نشستن آتش دل در

 نبود آسانی کار بستن اشک بر را راه

 آسمان بام باالی و قد هم غروری با

 نبود آسانی کار شکستن خود در بارها

 عاشقی جرم به دل این بارها

 شکست غم بار سنگینیه زیر

 دست به نیاوردم آسان را تو من

 شده ها بردباری آوردنت دست به در

 دهش ها داری زنده شب شده ها قراری بی

 شده ها پایداری آوردنت دست به در

 شده ها روزگارسازگاری جور و ظلم با

 نوشیدنی همیشه من پاک عشق از ای

 دست به نیاوردم آسان را تو من

 دست به نیاوردم آسان را تو من

 من احساس کودک این بارها

 نشست من اشک های باران زیر

 "دست به نیاوردم آسان را تو من
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 چنين اين و زندمي زخمه ويرانم، قلب شكسته تار بر تارش، سه جاي به كردم حس

 .گرفتم دست در را خونينش دست و رفتم جلو آرام. خواندمي سوز پر

 بريدي؟ كجا انگشتتو كردي؟ كار چي خودت با ببين-

 :داد جواب بود، افتاده صدايش در كه لرزشي با و داد فرو را بغضش

 وقتي! طال از بود پر دستم توي كردم؟مي لطيغ چه داشتم من مرگمه؛ چه دونمنمي-

 سوگند؛. كردم غلطي چه فهميدم تازه آب، توي ريختم موهاتو و كردم باز مشتمو

 ..نميومد باال نفست بود؛ شده كبود صورتت

 :گفت و برد دهانش سمت را دستش

 !كردم؟مي كار چي داشتم من خدايا-

 جعبه از تا رفتم بيرون اتاق از. دبو شده متشنج اعصابش، و بود ريخته بهم بدجور

 .بيارم عفوني ضد محلول و باند دستش، زخم بستن براي اوليه هاي كمك

 ذره با گويي. برنداشت صورتم از چشم كردم،مي پانسمان را زخمش كه مدتي تمام در

 دار جريحه را غرورش آنجا در حضورم با نخواستم. نگريست مي مرا وجودش، ی ذره

 را دستم او كه كنم ترك را اتاق تا شدم بلند جا از شد، تمام كه انپانسم. كنم تر

 :گفت و گرفت

 دارم؟ دوست كه شهنمي باورت ديگه نكنه. بمون كنممي خواهش نرو؛ سوگند-

 .انداختم او به سردي نگاه

 كنم؟ باور نبايد چرا كردي؛ ثابت بهم كافي حد به شه؛مي باورم چرا-
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 و نشاند خودش كنار مرا و كشيد را دستم و انداخت ايمسراپ به اي معصومانه نگاه

 :گفت

 داري؟ شك من عشق به تو سوگند شدم؛ ديوونه حتما نيست؛ خودم دست كن باور-

 .دادم بيرون تند را نفسم

 رفتارهاي و شك اين با داري؛ شك كس همه و چيز همه به! بهنام مريضي تو-

 .دتوخو هم كني مي نابود منو هم داري ات احمقانه

 :گفتم و كردم اشاره اش زخمي دست به گردن، و سر حركت با

 مي جنون روبه تو داره لعنتيت غرور اين چته؟ تو معلومه هيچ كردي؛ كار چي ببين-

 .كشونه

 .انداخت زير به سر

 .نباش نگران نيست؛ چيزي. بريد دستمو شكست دستم توي آب ليوان-

 .نگرانتم خيلي بهنام؛ نگرانتم-

 .كشيد بلندي آه

 دردي چه دونستيمي اگه. آخ آخ آوردم؛ دست به چطوري رو تو من دونستيمي اگه-

 ...منه سينه توي

 .فشردمي لبهايش روي و بود كرده مشت را دستش. كرد قطع را حرفش

 از خوردن هم به چشم يه با چيز همه داشتنتم سرخوش كه حاال خوامنمي سوگند-

 چيزشو همه خاطرت به و ديوونته كه كسي به مبگ بهت جوري چه بابا بره؛ دستم
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 تو بي بفهمونم بهت چطوري نداري؛ دوستش كه نگو هم شوخي به حتي باخته

 چي؟ يعني حرفها اين فهميمي تو ندارم؟ دادن دست از براي هيچي

 با روز يك كه جذابي و طوفاني هاي چشم. شدم خيره اش، وحشي و زيبا چشمان به

 تاوان ديدم،مي ام زندگي در ناماليمات هرچه كه سوزاند چنان را وجودم تمامي نگاهي

 در شدن ذوب و جادويي چشم جفت يك به نگريستن تاوان. بود نگاه يك همان

 !نگاه يك سوزان حرارت

 پس خماري كردمنمي گمان هرگز شدم، نگاهش نوشیدنی از لبريز كه زمان آن شايد

 شده دير اقدامي هر براي ديگر حاال و باشد جانكاه و تلخ چنين نوشیدنی، مستي از

 آن در و نگرم مي نوشیدنی از پر خمخانه آن به وقتي دانستممي خوب هم خودم. بود

 را خودم كه هستم آن از تر ناتوان شوممي غرق كند،مي زبَر و زير را پودم و تار كه نگاه

 براي بتوانم ات آوردم تاب را ناماليمات تمام داشتنش، براي ناچارم و بدهم نجات

 .باشم نگاهش ناب نوشیدنی از نوشیدنی هميشه،

  دهم فصل /دریا اتاق

 

 و بود بسته را هايش چمدان من گمان به كه كسي. بود او حضور مهياي چيز همه

 گويي. بلرزاند مرا زندگي هاي پايه ديگر اي زلزله رسيدنش، با تا بود كرده سفر عزم

 و سوت دنياي وارد او كه وقتي. نداشت گرفتن مآرا قصد هرگز سرنوشتم مواج درياي

 .كشيدمي تصوير به را خودش داشت پاييز فصل تازه شد، ما كور

 خانه از كه اي لحظه همان از و بودم كرده شروع بهنام با را ام زندگي كه مدتي تمام در

 خانواده همراه به ها آن فهميدم كه زماني خصوصا شدم، طرد هميشه براي پدرم

 ها آن از خبري شنيدن الاقل يا و ديدن انتظار در اند، رفته كشور از خارج به بهنام
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 قاصدي حكم برايم آمد، مي ديدارمان به مرزها سوي آن از كه آشنايي هر و بودم

 يك هيچ كه افسوس ولي. باشد داشته مادرم و پدر از خبري بود ممكن كه داشت

 .نداشتند من براي آوري بشارت پيام

 باغ سطح كه بودم پاييزي رنگارنگ و ديده خزان هاي برگ تماشاي محو اتاق، پنجره از

 نور زير و داشت غلبه ها رنگ تمامي بر نارنجي و سرخ رنگ. بودند كرده فرش را

 اي منظره داشتند، ادامه عمارت جلوي تا مسير يك در و هم امتداد در كه ها هالوژن

 بردمي فرو رويا به را آدمي كه اي نقاشي ويتابل مانند درست. بودند آفريده را نظير بي

 كه بودم هوا و حال همين در. بگذاري قدم آن به كه كنيمي هوس اختيار، بي و

 .شد انداز طنين پذيرايي، سالن در بهنام صداي

 .ها شده بيايي؟دير خواي نمي كني؟مي كار چي داري پس سوگند-

 تا شدم خم آن چوبي هاي نرده روي به البا از و رفتم پلكان جلوي آمدم، بيرون اتاق از

 .ببينم را او توانستم

 كردي؟ كاله و شال زودي اين به خبره چه-

 آماده و ام نكرده عوض لباس هنوز من ديد كه همين و انداخت من به گذرايي نگاه

 :گفت ام، نشده

 به دير نمياد خوشم دوني،مي منو اخالق كه تو شو حاضر زود نگفتم مگه بابا اي-

 .برسم قرارم

 كني؟مي عجله اينقدر چرا داريم وقت ساعت سه هنوز دو ساعت تا آخه-

 گره برايش تا داد دستم به را كرواتش او كه بودم آخر پله نزديك آمدم پايين ها، پله از

 :گفت و بزنم
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 برادرت مثل كه رو رفيقت بهترين و شريكت سال دو از بعد بود قرار اگه هم تو-

 .كرديمي عجله من از بيشتر باش مطمئن مونه،ببيني،مي

 :گفتم و زدم گره و انداختم رنگش استخواني بلوز يقه دور به را كروات

 درست بياد ديدنت به و بگيره سراغتو شهمي پيدا يكي گاهي الاقل حالت به خوش-

 !مهموني نه دارم مسافري نه وقت هيچ كه من برعكس

 زدن روغن به شروع ايستاد، پلكان يقد آيينه جلوي كرد، آميزي شيطنت خنده

 :گفت و كرد مخصوصش و براق فيتو روغن با موهايش

 اين از بعد حاال عزيزم؛ نداره حسودي ديگه كه مهمون كني؟مي حسودي پس آهان-

 خوبه؟ باشن؛ تو مهمون مثال كه ما خونه بيان تو خاطر به كه گيممي هم نفر چند به

 كني؟مي مسخره-

 .خنديد بلند

 چند بازيه خاله اگه گفتم منم شه؛نمي مهمونت كسي ميگي تو چيه؟ ه،مسخرهن-

 !بشن مهمونت اينجا بيان كنم پيدا رو نفر

 !اي مزه بي و لوس خيلي-

 :گفت لبخند، با و كرد محكم را كرواتش گره

 دير داره ديگه كه شو آماده زودتر برو حرفها اين جاي به حاال دلم؛ عزيز كردم شوخي-

 .شهمي
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 حركت شتاب با تهران، خلوت خيابانهاي در ماشين خاطر همين به و بود وقت دير

 تا بود جديد مسافر مشغول حواسم ولي كردم،مي نگاه اطرافم به آنكه با من و كردمي

 .بشنوم مادرم و پدر مورد در او دهان از كالمي بتوانم

 با كه بود با كه بود يواجور و جور هاي آدم از مملو مهرآباد، فرودگاه انتظار سالن

 عزيزان دنبال به سالن بلند هاي شيشه پش از مشتاق، چشمان و گل هاي دسته

 و شدمي اعالم مختلف پروازهاي ساعات گو، بلند از لحظه به لحظه. گشتندمي خود

 و نرگس هاي گل از گل دسته يك با بهنام. شدندمي جا به جا گرده گروه مسافران

 الي به ال از گاهي و بود ايستاده مسافران ورودي اي شيشه در جلوي درست زنبق،

 .ببيند در پشت از را دوستش شايد تا كشيدمي سرك جمعيت

 كه آقايي كنار همراهان مخصوص نارنجي هاي صندلي روي كشيدن، انتظار از خسته

 ال را دستم و نشستم كرد، مي شوخي بود نشانده پايش روي به كه دخترش با داشت

 بيرون بودم، كرده جمع را موهايم ها آن با كه هايي سنجاق و بردم فرو موهايم الي به

 سبكي احساس و افتاد هايم شانه روي به رها و آزاد رنگم طاليي موهاي دسته. آوردم

 را سرم وقتي و انداختم ام اي نقره ساعت به نگاهي. كرد پر را وجودم همه آرامش و

 اخم با اما بود ايستاده جا همان هنوز كه شد هكشيد بهنام سمت نگاهم آوردم، باال

 .كردمي نگاه مرا

 در وضعش و سر به بسيار و بود مقرراتي و منظم بسيار آدم كه بهنام برخالف

 لباس هرگز و كردممي فكر خودم راحتي به فقط من داد، مي اهميت هايش معاشرت

 توصيه به يا و ناچار هب اگر و پسنديدمنمي شود، آزارم باعث كه را مويي آرايش يا

 به و شدممي خسته داشتم، كه وضعيتي از زود خيلي دادم،مي تن آن به بهنام

 آدم البته. كردممي آزاد آن بند و قيد از را خودم بالخره توانستم، مي كه هرشكلي
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 و شيك و ساده هاي لباس از دادممي ترجيح بيشتر ولي نبودم هم لباسي بد و الابالي

 و بگو باعث گاهي حتي و بود بهنام نظر مخالف معموال كه كنم ستفادها روشن رنگ

 .شد مي ميانمان هم مگوهايي

 حركت بهنام سمت به و برخاستم صندلي روي از و كردم جور و جمع را خودم كمي

 احتمالي هاي جواب و سواالت مقابل در تا گشتم مي اي واژه دنبال ذهنم در. كردم

 ما مسافر كه نكنم درست گريز و جنگ دوباره و باشم هداشت منطقي پاسخي بهنام،

 تكان دست برايش شوق با چنان بهنام و رسيد دادم به نجات فرشته يك مثل درست

 .رفت خاطرش از چيز همه گويي كه داد

 پشت پر ابروهايي و درشت عسلي چشمان با بود روييسبزه و قامت بلند جوان آرش

 تنها و بود پوشيده بژي شلوار و كت رنگ،سرخ و آلودگوشت هايب**ل و مشكي و

 كه بود فلزي دارچرخ سبد درون كه داشت همراه چرمي ايقهوه كوچك چمدان يك

 نگاه بعد ايلحظه و كشيد آغوش در شوق با را بهنام آمد كه نزديك. دادمي هل را آن

 كردمي جدا آغوشش از را بهنام كه طورهمان انداخت؛ من به داريمدت و عميق

 من از را نگاهش اينكه بدون و كرد دراز من سمت به دادن دست براي را دستش

 :گفت بهنام به برگيرد

 كني؟نمي معرفي رو خانم اين -

 :داد جواب و ايستاد كنارم و شد جا به جا كمي بهنام

 .سوگند هستند، من همسر ايشون -

 :گفت و كرد من به رو بعد و

 .گفتممي ازش برات هميشه كه عزيزم شآر  شناسي،مي كه منو دوست -
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 افشين و هومن جز به را او هايدوست از كدامهيچ من شدم منظورش متوجه

 حرف طوراين وقتي اما بزند، حرفي آنها از كه نداشت عادت اصوال و شناختمنمي

 به را دستم و زدم لبخندي. هستند صميمي هم با خيلي كه بود اين منظورش زدمي

 :گفتم و كردم ازدر  آرش طرف

 .آقا خوشوقتم -

 به ايطعنه شانه با بود گرفته دست در را آن كه طورهمان و داد فشار محكم را دستم

 :گفت و زد بهنام

 به شباهتي هيچ خانومت ولي امشرقي هايزن عاشق من گفتيمي كه تو كلك اي -

! ندازهمي(  مريكاييآ هنرپيشه) مونرومرلين ياد به منو همسرت نداره، ايروني دختراي

 و انداخت من به نگاهي. شد سرخ هايشگونه بهنام ديدم كه بود بار اولين براي

 :گفت خاصي شيطنت با و كشيد خودش سمت مرا كمي و گرفت محكم را بازويم

 ايروني اصالتش كه بود اين منظورم باشه، شرقي اشقيافه كه نبود اين منظورم -

 .باشه

 :داد جواب و ردك ايمزه با خنده آرش

 بابات، امين و كارههمه شدي كه نبود خودبي! بودي زرنگ جوريهمين هم اولش از-

 همسر ميگم تبريك بهت ولي نكردي دعوت عروسيت ضيافت به مارو كه هرچند

 !داري ايشايسته و زيبا

 فشاري از. افتاديم راه به و داد تكان تشكر نشانه به را سرش فقط جوابش در بهنام

 بودم مطمئن و نيامده خوشش آرش هايحرف از هيچ كه فهميدم ميداد بازويم به كه
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 نزديك رسيديم خانه به وقتي. كرد خواهد تالفي جايي حتما و داندمي مقصر مرا كه

 :گفت گوشم زير آرام بهنام. بود صبح

 قهوه ما به وقت هر معصومه اين كني؟ درست قهوه فنجون چندتا يه خودت ميشه -

 ! بخوريش شدنمي كه بود جوشيده نقدرا داد

 برايش كه اتاقي به را آرش بهنام. رفتم آشپزخانه سمت به تازه مهمان از پذيرايي براي

 بالفاصله و كند عوض لباس و بگذارد آنجا را وسايلش تا برد بود گرفته نظر در

 سر پشت از و آمد طرفم به تمام خونسردي با. رساند من به را خودش و برگشت

 سرم باالي و بست چنان آن داشت دست در كه رنگي قرمز مخملي كش با را موهايم

 :گفتم و زدم كوتاهي جيغ موهايم شدن كشيده از كه كرد محكم

 .گرفت درد سرم چته؟ -

 :داد جواب خونسردي حالت همان با

 وقتي ها،غريبه جلوي نه خوابه، موقع مال ولو و بازموي بودم نگفته بهت مگه -

 نه؟ مگه ديگه، كنم حاليت جوري يه بايد فهمينمي

 :گفتم و كردم نگاهش غضب با

 ميكنم لجبازي باهات مگه فهمي؟مي ميگيره درد سرم ببندم، و موهام زياد نميتونم -

 ميكني؟ رفتار اينجوري تو كه

 .پوشيدينمي رو لباس اين كردينمي لجبازي اگه -

 مخمل شلوار با تيره صورتي بافتني سكيا يقه بلوز يك انداختم سراپايم به نگاهي

 به را او كه نبود خاصي چيز كوتاه پاشنه جير كفش جفت يك و مشكي كبريتي
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 من و است متنفر صورتي رنگ از او كه آوردم ياد به ناگهان اما. بود آورد خشم

 .داشتم تن در رنگ همان با بلوزي باشم متوجه آنكهبي

 وگرنه نداري دوست صورتي تو كه نبود محواس اصال عزيزم خواممي معذرت -

 كنم؟ عوضش تا نگفتي بهم خونه توي چرا پس پوشيدمش،نمي

 اصال خريدي، نمي اول از رو جلفي چيز همچين اصال كني عوضش ميخواستي اگه -

 پشت هايعروسك عين كه ايني عاشق تو نيست خودت دست چيه؟ دوني مي

 !كنن تعريف ازت و ببرن ولذت كنن نگاهت همه ويترين

 نزديك بود نشسته آشپزخانه ميز صندلي پشت كه او به آمد بدم کمی هایشحرف از

 :گفتم بلند و شدم

 .بهنام شو خفه -

 پشت كه طورهمان فشردمي را گلويم كه بغضي با و كردم خاموش را جوشقهوه زير

 خوردم شآر  شكم به محكم هاپله نزديك اما دويدم پلكان سمت كردممي نگاه را سرم

 :گفتم فورا و

 .خواممي معذرت -

 :داد جواب كردمي دور خودش از مرا كه طورهمان و گرفت را بازوهايم

 ميكني؟ نگاه سرتو پشت جلو، جاي به چرا عجله؟ اين با كجا -

 باال هاپله از كه طورهمان و انداختم زيربهسر بود شده ما ميان مشاجره متوجه گويا

 :گفتم ب**ل زير هم باز ميرفتم

 .ميخوام معذرت -
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 مد تازه روزها آن كه گشادی جين شلوار و تيره بلوز ناچار به خواستممی روزآن فردای

 دست يك شدم متوجه كه بپوشم را بودم خريده را آن بهنام اصرار به من و بود شده

 من كه شده گذاشته طوری توالت ميز كنار صندلی روی فاستونی ایسرمه دامن و كت

 بهنام كه زدم حدس و انداختم لباس آن به نگاهی و رفتم جلوتر. ببينم را آن تماح

 و كی دانستمنمی بپوشم، را همان امروز برای تا گذاشته جا آن مخصوصا را لباس اين

 وقتهيچ ايستادم؛ آيينه جلوی و پوشيدمش ناچار به ولی بود خريده را لباس آن كجا

 .شدم خارج اتاق از و كردم ایخنده بودم، دهندي مرتب و رسمی آنقدر را خودم

 مفصلی صبحانه مردها كه ميداد نشان و بود ميز روی هنوز صبحانه هایظرف

 برای و كرد جمع را ميز فورا. كردم صدا را معصومه اند،شده خارج خانه از و اندخورده

 .چيد جديدی ميز امصبحانه صرف

 كه كردم گمان شنيدم را در شدن بسته و ازب صدای كه بودم امروزمره كارهای مشغول

 شب تفاهم سوء و ببيند لباس آن در مرا تا رفتم در سمت به شادمان برگشته، بهنام

 ميخكوب جايم در چنان آرش ديدن با اما رفتم در سمت ناز با. گردد برطرف قبل

 :گفتم زدهخجالت و كردم وجور جمع را خودم. ماسيد لبم گوشه لبخندم كه شدم

 نبوديد؟ هم با شما مگه برگشته، بهنام كردم فكر من ببخشيد -

 :گفت و گرفت دندان زير به را پايينش ب**ل گوشه

 رو نيازم مورد وسايل از سری يه چون خونه اومدم من ولی بوديم هم با عزيزم چرا -

 .شركت ببرم خودم با رو اونا خواممی بودم، گذاشته جا

 :گفت و انداخت من به گيرايی اهنگ. برگشت و رفت جلو قدم چند
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 بهت خيلی هم لباس اين ولی نشدی ديشب خوشگلی به لباس این با كه هرچند-

 .مياد

 :داد ادامه و شد ترنزديك من به كمی

 نه؟ مگه! ميكنه تالش بيهوده داره بهنام من نظر به دونیمی-

 .كشيدم عقب را خودم

 .آقا فهممنمی رو منظورتون-

 :گفت و كرد آميزمحبت ظاهر به ایخنده

 هم با بهنام و من جون، سوگند كنی صحبت رسمی اينقدر من با نيست الزم -

 .باشی راحت هم تو بهتره هستيم، هاحرف اين از ترصميمی

 :گفت و زد خاصی لبخند. انداختم او به انگيزی پرسش نگاه

 كه بود اين منظورم كردم؟ كه سوالی خاطر به كنی؟می نگاه و من اينجوری چرا -

 ديگه، كردنه بيهوده تالش تيره و ساده هایلباس اين پشت تو زيبايی كردن پنهون

 نيست؟ طوراين

 قدم به شروع و كرد رنگش نخودی كتان شلوار جيب در را دستش. دادم تكان سر

 .نمود زدن

 همين در بهنام با هم كمی مدت و الماسه تجارت من كار نه؟ يا دونیمی دونمنمی -

 و كردمی كار پدرش برای بهنام البته. بوديم شريك هم با و كرديممی كار مينهز 

 تقريبا اما شناسیمی رو بزرگ پرنيان چقدر دونمنمی. بود اون برای اصلی سرمايه

 و داره تجارت در تيزی شامه كه جسوريه و پروابی آدم دوننمی اطرافيانش همه
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 خيلی كنه،نمی خاص مورد يك در فروش يا خريد به محدود رو اشسرمايه معموال

 دار سرمايه و تاجری بتونم عمرم آخر تا كنمنمی فكر من و كردنه ريسك اهل زياد

 .ببينم رو اون نظير موفقی

 :داد ادامه و كرد نگاه هايمچشم به مستقيم و ايستاد رويمبهرو

 زمينه اين رد من كمك با و پدرش سرمايه با كوتاهی مدت برای بهنام هرحال به -

 باعث همين و بود زرنگی و باهوش پسر. بود موفق هم خيلی البته و كرد تجارت

 زدنت حرف نوع از چون گفتم اينو من. كنم رفاقت باهاش و بياد خوشم ازش ميشد

 يه تو حاال نگفته، بهت چيزی من با دوستيش سابقه مورد در بهنام كه زدم حدس

 شدی؟ آشنا بهنام با چطوری اينكه و بگو خودت از كم

 در سمت به قدم چند و برداشتم ناهارخوری ميز روی بزرگ خوریميوه از سيب يك

 :گفتم و رفتم خروجی

 اين در هم با باز برگشتيد بهنام با كه شب ممكنه اگر دارم كار كم يه من ببخشيد -

 كارتون به و برداريد داريد احتياج كه لوازمی بهتره فعال. كنيممی صحبت زمينه

 .بشه ديرتون ممكنه چون برسيد

 :گفت و زد امشانه به دست با ميشد رد كنارم از وقتي و كرد تبسمی

 .بزنيم هم با كه داريم هاحرف خيلی بعدا ما توست، با حق ميگی راست -

 كيف يك و بود دستش در كه كاتالوگ چند با او كه نكشيد طول بيشتر دقيقه چند

 و كشيدم راحتی نفس او رفتن با. رفت بيرون عجله اب و آمد پايين هاپله از دستی

 حضور حتی و هاحرف چرا دانمنمی. انداختم شومينه نزديك صندلی روی را خودم
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 گويی تپيدمی شدت به قلبم! بود كرده دستپاچه قدرآن مرا خانه در بهنام بدون آرش

 .شد خواهد آفرين دردسر برايم زودی به مرد اين حضور كه بودم كرده حس

 فرصتی كمتر ديگر كه بود او سرگرم آنچنان بهنام و بود گذشته آرش آمدن از روز سه

 ريختهبهم شركت و كارخانه اوضاع كه ميزدم حدس. كردمی پيدا جویی بهانه برای

 اين يعنی ببخشد سروسامان را اوضاع كمی بود توانسته آرش توسط بهنام و است

 .بودم فهميده هايشانحرف الی به ال از من كه بود چيزی تنها

 به كه داشتيم را رستوران به رفتن قصد شام صرف برای تئاتر تماشای از بعد شب آن

 با مسير طول در. بپزد ايتاليايی غذای برايمان او تا برگشتيم خانه به آرش پيشنهاد

 را چيزهايی تا داد دستش به را ليستي و كرد پياده ماشين از را بهنام شوخی و خنده

 هم بهنام كه ديدم تعجب كمال در و كند تهيه داشت الزم غذا پختن برای كه

 بمانيم منتظر و برويم خانه به من همراه تا خواست او از و كرد قبول را آرش پيشنهاد

 !گردد باز او تا

 را آن توانستمنمی صورتی هيچ به كه بود باور غيرقابل برايم قدرآن كرد بهنام كه كاری

 نديده حال به تا. بگذارد تنها خانه در غريبه يك با مرا او بود ممكن چطور. كنم درك

 بسيار او از رفتارهايی چنين اصوال و باشد داشته اعتماد حد اين به تا كسی به او بوم

 بزرگ در حيدر اوستا. برگشتيم خانه به هم ما و رفت او حال هر به ولی بود بعيد

 از بعد و راند عمارت جلوی تا را ماشين رشآ و كرد باز ماشين ورود برای را عمارت

 .ببرد پاركينك به را آن تا خواست اوستا

 :گفت مقدمهبی آرش كه بوديم شده خانه وارد تازه

 زياده؟ فرصت بگی خوایمی بازم كه اين يا بپرسم؟ سوال يه ازت تونممی من -

 .انداختم پا روی اپ و نشستم كاناپه روی. بياورد چای برايمان تا زدم صدا را معصومه
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 سوالی؟ چه -

 از نصفه گيالس يك و نشست كنارم ميزد موج سيمايش از كه خاطری آرامش با

 از يا خوردمی آن از گاهی بهنام و بود كاناپه نزديك ميز روی كه مخصوصی مشروب

 كردمی نزديك دهان به را آن كه طورهمان و ريخت كردمی پذيرايی هايشمهمان

 :گفت صراحت با خيلی

 كنی؟می زندگی بهنام با چطوری تو -

 :گفتم و شدم جا به جا كمی

 فهمم؟نمی رو منظورت -

 .داد باال ابرو و زد لبخندی

 متوجه تونینمی وقتهيچ تو كه ميزنم حرف چطوری من مگه دونمنمی بابا ای -

 متوجه برگشتيم فرودگاه از كه شب اون ناخواسته خيلی من ببين بشی؟ منظورم

 برام چند هر نبود هاحرف اين اهل اصال بهنام عجيبه برام شدم بهنام و تو شاجرهم

 اما پرسيد ازم هم اتخونواده مورد در حتی كرديد ازدواج هم با چطور كه كرد تعريف

 از خبری اصال همين برای ندارم خبر بهنام خانواده از كه وقته خيلی متاسفانه من

 .بگم بهش بتونم كه نداشتم كسی

 :داد ادامه و نوشيد را ليوانش محتويات تمام او

 رو بهنام حد چه تا تو دونمنمی راستش شديم پرت موضوع از خيلی اينكه مثل -

 هم با بگم، چطور يعنی هستيم رفيق هم با كه زياديه خيلی مدت ما ولی شناسیمی

 به قدر ناي حتی اون كه بينیمی داريم، خبر هم چيز همه از تقريبا و كرديم زندگی

 داده هم من به رو شركت توی شخصيش اتاق حتی و خونه كليد كه داره اعتماد من
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 تمام با اون كه اينه واقعيت ولی كنم، آمد و رفت راحت خودم خونه مثل بتونم تا

 ...و داره كه هايیخوبی

 پر و گلدار دامن به چنگی. گذاشت ميز روی را چای سينی و ايستاد كنارم معصومه

 :پرسيد و دز  چينش

 باغ استخر آب خوادمی حيدر، اوس كمك برم من نداری كاری من با اگر جان خانم -

 .تنهاست دست كنه، خالی رو پشتی

 معصومه داشتن نگه برای هم دليلی اما بمانم تنها غريبه اين با خواستنمی دلم

 من به یعميق و كشدار نگاه آرش. رفت او و دادم تكان تاييد نشانه به سری نداشتم،

 :پرسيد و انداخت

 كنم؟ صحبت رك كم يه تونممی -

 .برگرفتم نگاهش از نگاه. بودم شده كالفه

 .باغ توی برم خواممی كنيد عجله كم يه فقط بزنيد حرف داريد دوست هرطور -

 را گيالسش دوباره اينكه ضمن و دوخت من به را نگاهش باز و كشيد عميقی نفس

 :گفت ميكرد پر

 فقط تونهنمی هرگز اون نيست، زندگی مرد ولی معناست تمام به رفيق يه بهنام -

 حقيقت ولی ميزنم رو حرف اين كه متاسفم بكنه، زن يه به محدود رو خودش

 هم ديگه زن صدتا عاشق واحد آن در ممكنه تو جز ولی باشه عاشقت شايد همينه،

 !نخوره تكون آب از آب و باشه

 موهای الی البه دستی. ايستادم شومينه كنار و شدم ندبل كاناپه روی از و كردم اخم

 :گفت و انداخت پايين را سرش و كشيد اشفرفری
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 سوخت،می شعله توی وجودم همه انگار انگار، داشتم، عجيبی حس ديدمت وقتی -

 .بگم بهت چطوری

 .انداختم او به تندی نگاه

 .داره خجالت واقعا نيومد، خوشم حرفت اين از هيچ-

 خيلی بهنام مثل آدمی برای تو كه بگم بهت رك بذار پس بزنم حرف رك شد قرار-

 كنینمی فكر كنی،می نابود رو خودت اون با كردن زندگی با داری تو سوگند، زيادی

 كنی؟ نگاه زندگی به عاقالنه و كنی فكر خودت به كم يه كه رسيده وقتش

 .كوچكم انگشت ناخن جويدن به كردم شروع

 مشاجره يه بگيد؟ خواييدمی چی شما كنم، نگاه زندگيم به عاشقانه ميدم ترجيح -

 مورد در داريد حاال و شديد اون متوجه شما و اومد پيش شوهرم و من بين كوچيك

 !گيريد؟می تصميم و ميديد حكم زندگيم

 .كرد نزديك گوشم به را سرش. نشست لبش روی مرموزی لبخند آمد، سمتم به

 داشته رو همديگر هوای بعد به اين از بهتره ولی زيزم،ع ندادم حكمی هيچ من -

 ميگم؟ چه كه فهمیمی باشيم،

 بر غضب با و پريدم جا از هازدهجن مثل. شد تمام هايشحرف شنيدن از تحملم

 :كشيدم فرياد سرش

 كه رفيقت از تو نگفتم، بهت هيچی كه داشتم نگه رو بودنت مهمون حرمت فقط -

 گذاشته تنها ناپاك تو با و ناموسش كه داره اعتماد بهت همه اين خودت قول به

 با چون هستم؟ آدمی چطور من يا هستی؟ كی كردی خيال كشی؟نمی خجالت

 چون كردی خيال نكنه يا كنم؟ خيانت بهش بايد كردم مگو بگو كم يه شوهرم
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 با فورا كه هستم ایارادهبی و نسب و اصلبی آدم زدم كنار اون خاطر به رو امخانواده

 كشم؟می همسرم از دست و بازممی رو خودم تو اشاره يه

 .زد كف برايم و سرداد ایمستانه قهقهه

 دونیمی باشه، ايرونی زن يه مخصوص تونهمی فقط وفاداری همهاين! آفرين آفرين، -

 جوریاين رو تو كه نداره هم خاصی چيزهيچ بهنام بينممی كنممی فكر هرچی

 شگرد البد. بپرسم ازش رو موفقيتش راز حتما باشه يادم باشه، ردهك خودش دلبسته

 !هستن باختش دل و عاشق دختر و زن همه اين كه داره خاصی

 :گفت و گرفت دستش در محكم را بازويم سريع حركت يك با

 ممكنه بزرگی، اون دهن برای زيادی تو كرده رو بهش شانس بدجوری دفعه اين ولی -

 زيزم؟ع نه مگه بشه، خفه

 گرفتم فاصله او از و كردم رها دستش از را بازويم و كوبيدم شكمش به محكم آرنج با

 :زدم فرياد و دادم تكان تهديد نشانه به را اماشاره انگشت

 وگرنه بزنی حرف طوریاين شوهرم مورد در نداری حق ديگه عزيزم، نگو من به -

 .ديدی خودت چشم از ديدی هرچی

 و بود افتاده شماره به هایشنفس و شدمی گر جلوه او رد کم کم مستی حاالت

 حس او در حالت این دیدن با. بود گشته نمایان اشپیشانی بر عرق درشت قطرات

 .بازگردد زودتر هرچه بهنام که کردم دعا دل در و انداخت چنگ وجودم بر ترس

 دستم تا کرد دراز سویم به را دستش و زد لبخندی و برداشت من سمت به گام چند

 رفتم باال آنها از و دویدم هاپله سمت شتاب با باشد کرده رم که حیوانی مثل, بگیرد را

 بردار دست او اما. کردم قفل سر پشت از را در و رساندم خواب اتاق به را خودم و
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 به شروع دید بسته خود روی به را در چون و آمد باال هاپله از من سر پشت نبود

 .کرد زدن حرف

 بهت کنی؟می فرار ازم چرا کردی؟ قفل من روی به رو در که ترسیمی من از تو گهم -

 !باشی مونده عقب و متحجر اینقدر نمیاد

 خودم به و لرزیدممی ترس از. بودم گرفته بغل را زانوهایم و بودم نشسته در پشت

 تکان را دستگیره. برود پشتی باغ به معصومه دادم اجازه که فرستادممی لعنت

 :گفت و داد محکمی

 این از تورو تا اومدم توام، ناجی من که فهمیمی بندازی کار به و عقلت کم یه اگه -

 و زندگیت بخشم می تو به که عشقی و دارم من که ثروتی بدم، نجات جهنمی زندگی

 نمیوفتی؛ هم بهنام یاد حتی دیگه بشی من مال اگه میدم قول بهت کنه؛می رو و زیر

 جوریاین که نیست این تو حق بری؟می سوال زیر داری و لیاقتت و و خودت چرا

 بهنام نگران نکن، ظلم خودت به این از بیشتر برداری، لجبازی از دست کنی، زندگی

 !میکنه تو جایگزین رو دیگه یکی فوری دونی؟می که و اخالقش نباش هم

 زدمی حرف وقتی چسباندم زانو به را سرم و گذاشتم هایمگوش روی را هایمدست

 و سرد یخ ایتکه مثل درست است، شده منجد هایمرگ درون خون میکردم حس

 و هاحرف معنی تازه انگار. میلرزیدم وحشت از و بودم نشسته زمین روی حرکتبی

 مانند دادمی تکان را در دستگیره او که بار هر. بودم فهمیده را بهنام هایسختگیری

 صدای اینکه تا. دیدممی نزدیک را مرگ کشد،می را اجلش انتظار که محتضری بیمار

 کابوس این پایان و او بازگشت از خبر که پیچید باغ در بهنام اتومبیل الستیک جیغ

 صرف برای حتی و کردم بهانه را سردرد که بودم آشفته قدرآن من اما. دادمی تلخ

 .نرفتم بیرون اتاق از هم شام
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 روی کمی. بود ربوده امخسته چشمان از را خوشخواب شده یننفر  غروب آن کابوس

 در آسوده خیالی با که بهنام به خیره خیره کوتاهی مدت برای و شدم جاجابه تخت

 و بردم سرش سمت را دستم اختیاربی. کردم نگاه بود رفته فرو خوش خوابی به کنارم

 روی را سرم و کشیدم او طرف به را خودم آهسته کردم، نوازش را سیاهش موهای

. گرفت آرام کمی امآشفته ذهن قلبش موزون ضربان شنیدن از. گذاشتم اشسینه

 از را موهایم دستی شدم متوجه که کشیدم عمیق نفس چند و بستم را هایمچشم

 و کردم باز را هایمچشم آهستگی به. کشید آغوش در مرا و زد کنار ام شانه روی

 آرامش لبخندی و مهربان و ژرف نگاهی با که دیدم را مبهنا مهتابی صورت بالفاصله

 .مینگرد مرا بخش

 :گفتم دلم اعماق از و شد اشک از پر هایمچشم

 .دارم دوست خیلی -

 ایه*س*بو با و گذاشت اشکم از خیس هایگونه روی را دارشتب و داغ هایب**ل

 :گفتم گریه حالت با. داد پاسخ را کالمم

 توبی زندگی میترسم، زشت دنیای این از تو بدون من نذار، تنها منو وقتهیچ بهنام -

 .کابوسه و وحشت از پر

 با و کرد حلقه گردنم دور را هایشدست و چرخید پهلو به و زد آمیزیرضایت لبخند

 :گفت آمیزیمحبت لحن

 دیدی؟ بد خواب میزنی؟ شب نصفه تو که چیه هاحرف این -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

382 

 

 :تگف و گذاشت صورتم روی را دستش

 این تو که گفته چیزی من مورد در کسی باز نکنه شده؟ چت کردی؟ یخ انقدر چرا -

 زنی؟می هاروحرف

 دستم در را دستش و گذاشتم بازویش روی را سرم بدهم جوابی چه باید نمیدانستم

 :گفتم و گرفتم

 .ترسممی انگار شدم، طوری این چرا نمیدونم اصال نه؛ -

 را کار این قدرآن و کرد موهایم نوازش به شروع رشدیگ دست با و فشرد را دستم

 را وجودم سراسر دلنشین آرامشی و شد سنگین هایم پلک کم کم تا داد ادامه

 .فرورفتم خوش خوابی به و دربرگرفت

 عمرم روزهای تریناضطراب پر از داشت حضور ما خانه در آرش که روزی ده آن شاید

 ولی بود شده ایجاد او در چگونه و چرا شیطانی انگیز نفرت حس آن دانستمنمی. بود

 من و می،شد بیشتر و بیشتر من به نسبت او شرمانهبی عالقه گذشتمی هرچه

 .شدممی متنفر او از پیش از بیش

 برایم و کنم حس را شوکت و قدرت توانستممی خوبی به آمیزش غرور هاینگاه از

. بریزد درهم را مشقتم پر زندگی شالوده دتوانمی راحتی به کند اراده اگر که بود واضح

 برای ایاندازهبی ثروت بود توانسته کمش سن وجود با که بود پرقدرتی و نفوذ با آدم

 که کردممی سعی مرتب. بپیوندد پرنفوذ هایمیلیون مولتی جرگه به و کند جمع خود

 اجازه نباید. ببازم را خودم و گیرم قرار او قدرت تاثیرتحت نباید که بقبوالنم خود به

 نگذاشته و بودم کرده شروع زحمت هزاران با که را زندگیی راحتی همین به تا دادممی

 .کند نابودش زدنی برهم چشم در بپاچد، هم از قیمتیهیچ به تا بودم
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 بازگشت قصد او که بود شبی ما میان در او حضور لحظات بدترین از یکی شاید

 افشین اینکه وجود با. بود داده ترتیب مهمانی یک تمناسب همین به بهنام و داشت

 کم بسیار دیگر و بودند شانتاسیس تازه کمپانی در کار مشغول شدت به ژیال و

 خداحافظی مهمانی آن در حضور برای را بهنام دعوت اما دیدیم می را همدیگر

 پاشنه کفش جفت یک با بودم پوشیده رنگی ارغوانی پیراهن شب آن. پذیرفتند

 خود پوست در شادی از. بود کرده سخت برایم را رفتن راه که بلند و باریک سانتیده

 و افشین حضور شدم،می خالص مزاحم آن شر از داشتم کم کم زیرا جنگیدمنمی

 .آورد می وجد به بیشتر مرا غریبه هایچهره آن میان در ژیال

 باهم قبل دفعه که دمافتا هاییعکس یاد به ناگهان ژیال با هایمصحبت میان در

. بودند هایشاننوشیدنی خوردن مشغول سالن انتهای بهنام و افشین. بودیم انداخته

 خواب اتاق توالت میز کشوی از را هاعکس تا رفتم باال یکی دوتا هیجان با را هاپله

 متوجه ناگهان که بستم را کشو و برداشتم را هاعکس. بدهم نشان ژیال به و بردارم

 را آرش تعحب کمال در و برگرداندم در طرف به را سرم. شدم اتاق در دنش بسته

 .مینگرد مرا زیرکانه لبخندی با که دیدم

 .بشه اتاقم وارد اجازهبی کسی ندارم دوست اصال من کنی؟می کار چی اینجا تو -

 :گفت و گذاشت جلو قدم چند

 بر هم بعد زنم،ب حرف خصوصی باهات کلمه چند رفتن از قبل خواستممی فقط -

 که بدی نشون و بگیری تصمیم باید که خودتی این دیگه بودم که همونجایی میگردم

 .نه یا هستی عاقلی دختر

 .کردم نگاهش مغضوبانه
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 چه توی من نیست حالیت انگار میشه؟ تموم کی تو بیخود هایحرف این دونمنمی -

 ریخت دیگه تا بگذره هم ساعت چند این زودتر میخوام خدا از فقط هستم وضعیتی

 .نبینم رو تو

 و نشست تختخواب پایین باریک کاناپه روی خونسردی کمال در و آمد جلوتر کمی

 :گفت

 این توی من میگم چی ببین کن گوش خوب! عزیزم میکنی انصافیبی داری دیگه -

 در بهنام پیشنهاد مورد در هم حسابی کردم فکر چیزها خیلی به بودم ایران که مدتی

 …اما کردم تحقیق مدرنش ظاهر به کارخونه اون ردمو

 :گفت و زد لبخنی بعد و انداخت من نگران و متعجب چهره به نگاهی

 اومدم؟ ایران به چی برای من که دونینمی اصال تو البد میخوام، معذرت عزیزم! آخ -

 درسته؟

 آهی. میداد آزارم اتاق آن در حضورش و نداشتم را هایشحرف شنیدن حوصله

 :گفتم و کشیدم

 .بدونم که ندارم هم ایعالقه دونم،نمی آقا نخیر -

 را اشسبابه انگشت و گذاشت زانو روی را هایشدست و شد خیزنیم جلو سمت به

 :گفت و گرفت سویم به

 !بدی گوش من هایحرف به باید تو میکنی، تموم رو تحملم داری دیگه -

 :داد ادامه و کرد خودش کنار خالی جای به ایاشاره سر با

 .کن گوش حرفام به و بشین جاهمین بگیر خوب دختر یه مثل بیا حاال -
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 .کردم گره را مشتم و ساییدم بهم را هایمدندان

 بگم؟ بهش باید چی ببینه اینجا رو تو و من و بیاد شوهرم االن اگر بفرمایید شهمی -

 .کن گوش فقط و نبشی بیا پس بگی، بهش نیست الزم هم چیزی نمیاد شوهرت -

 توالت میز صندلی روی ناچار به نیست؛ بردار دست نزند را هایشحرف تا دانستممی

 .بشنوم را هایشحرف تا نشستم او روی به رو

 :گفت و کشید پایینش ب**ل روی آرام را هایشدندان کرد نگاهم خاصی طرز به

 موافق اگر و ایران بیام اش کارخونه دیدن برای تا خواست ازم و زد زنگ بهم بهنام -

 خوبی کاسبی و کار واگر زرنگیه آدم اون که می،دونستم. بشیم شریک باهم بودم

 و آب تغییر برای حتی دیدم حال این با شه،نمی شریک کسی با هرگز باشه داشته

 .بزنم بهش سری تا نیست بد هم هوا

 ادامه میکرد همنگا که طورهمان و کرد کج سر و کشید اشچانه گردی روی شست با

 :داد

 کرده پیدا مملکت که پلوغی و شلوغ اوضاع این با کارخونه اون بود، درست حدسم -

 برای داره؛ نگه سرپا اونو بتونه که نداره پولی دیگه هم بهنام ورشکستگی؛ حال در

 این میتونم که هستم کسی تنها من دونستهمی چون کشیده وسط منو پای همین

 .کنم فراهم براش رو هنگفت پول

 و آورد بیرون را سیگارهایش رنگ طالیی بسته و برد فرو کتش جیب در را دستش

 دود هایهاله میان در آنگاه و زد آن به عمیقی نسبتا پک و کرد روشن را آنها از یکی

 .کرد صحبت به شروع دوباره



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

386 

 

 این توی که دیدمنمی لزومی چون بدم بهش رو پولی همچین خواستمنمی اولش -

 شاید تو. کنم گذاری سرمایه اینجا هم ریال یک حتی ایران اقتصادی متزلزل رایطش

 معلوم اصال و کرده فرق اوضاع که فهمیدی حتما ولی ندونی چیزی سیاست از

 بهم خیلی مملکت که واضحه کامال اما بیوفته، ممکنه اتفاقی چه که نیست

 !محض قتحما یعنی شرایطی همچین توی گذاری سرمایه و استریخته

 :داد ادامه میداد بیرون را دودش آنکه ضمن و زد سیگارش به تریعمیق پک

 چرا؟ دونیمی دادم بهش بود خواسته که رو پولی من اما -

 :گفتم و دادم امپیشانی به چینی و زدم کمرم به را دستم

 من به ربطی هیچ هاحرف این اما دیگه، کرده راضیت جوری یه البد دونممیچه-

 .رهندا

 .زد پوزخندی

 به پول این اگر نداره؟ ربطی تو به نازنینت شوهر خراب اوضاع بگی میخوای یعنی -

 به بهنام هم بود شده تخته درش ورشکسته کارخونه اون هم بود نرسیده بهش موقع

 عزیزم، داره ربط تو به پس! میخورد خنک آب میرفت باید مدتی یه هاشبدهی خاطر

 !بانو دادم بهش تو خاطر به فقط و پول این من چون

 :گفت و دوخت سراپایم به را انگیزشهوس و آورچندش نگاه شدم؛ میخکوب سرجایم

 باشیم، راست رو هم با کم یه بهتره ولی دونه،نمی چیزی بابت این از اون نترس -

 من به نسبت برتری کوچکترین اینکه بدون اون دیدممی اینکه از امشب راستش

 فخر همه به و رقصهمی جشن این زیبای خورشید کنار غرور با رهدا باشه داشته

 !شد حسودیم فروشهمی
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 :زدم فریاد

 .بزنی حرف اینطوری بهنام مورد در نداری حق گفتم بهت بار یه -

 .زد غرورآمیزی لبخند

 .البته اوه -

 :گفت خاصی حالت با و کرد تنگ را هایشچشم

 از زندگیم توی خواستممی و نبودم باهوشی آدم اگه عزیزم، نیستم احمق من ولی -

 !میکردم گدایی خیابون کنار االن باید که بکنم الکی هایبخشش و بذل جور این

 مقابلم و آورد بیرون آن از چک عدد دو و برد فرو کتش بغل جیب در را دستش

 :گفت و گرفت

 شک اما گرفتم ازش دادم بهش که پولی عوض در من که بهنامه مال چک این -

 شه؛می دردسر دچار زودی به و کنه برطرف پول اون با رو مشکالتش نمیتونه که ندارم

 اما بخوره خنک آب زندون گوشه حاالها حاال که کنم کاری تونممی چک همین با من

 .خودمه مال چک یکی این

 :داد ادامه و گرفت صورتم جلوی را چک و کشید بلندی نفس. شد نزدیکم

 روش داشتی الزم که مبلغی هر افتاد اتفاقی همچین هروقت تا کردم امضاش سفید -

 دیگه که اونوقته و برسونی من به خودتو دردسر بدون تا بگیری بانک از و بنویسی

 !عزیزم شهمی شروع تو و من برای آرامش از پر و قشنگ روزهای

 روی شمخ با را آن بود شده سفید انگشتانم که بودم کرده گره هم به چنان را مشتم

 :گفتم نفرت با و کوبیدم توالت میز
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 میکنه خیال که بهنام بیچاره کردم،می و فکرش که هستی چیزی اون از ترکثیف تو -

 بهنام! پوشیدی بره لباس فقط که هاری گرگ یه تو که نداره خبر اما دوستشی تو

 شبرا اما هستند دوستش ظاهر به هاشوری و دور همه که داره خبرچه من ساده

 و حالم داره نجست نفس که شو گم چشمم جلوی از کنن، نابودش تا کشیدن نقشه

 .میزنه بهم

 به آهسته و کرد خاموش جواهراتم ظرف در را سیگارش فیلتر اعتنابی و خونسرد

 کردم حس صورتم با وضوح به را داغش هاینفس برخورد. برداشت خیز صورتم سوی

 :گفت ایملتمسانه لحن با و

 خوش و سرخ لبهای اون با خواینمی هنوز میرم پیشت از دیگه ساعت چند تا من -

 میشه؟ چی نوازی مهمون رسم پس کنی؟ آتیش مهمون منو سرد لبهای فرمت

 پنهان بازوهایم پشت را صورتم آرنجم کردن خم با و زدم صورتش به محکمی سیلی

 :زدم فریاد و کردم

 .کثافت بیرون شو گم بردار، سرم از دست -

 با و کرد من به رو شود خارج در از اینکه از قبل و شد نمودار اشچهره بر خشم آثار

 :گفت عصبانیت

 باشه کسی مال باید زیبایی ملکه این میکنم، رام رو تو سرکش روح این بالخره من -

 .کنم ثابت بهت و لیاقتم تا باش منتظر پس داره، و لیاقتش که

 پرت بود نزدیکم هرچه عصبانیت وقت که امینشدن ترک عادت این با! من به لعنت

 مثل اما کردم پرت سویش به و برداشتم را بهنام متکای تخت روی از. میکردم
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 و خورد بسته در به او با برخورد جای به متکا و نداشتم خوبی گیرینشانه همیشه،

 .کرد ترک را اتاق آرش و گردید پراکنده هوا در بود آن درون پر هرچه و شد زمین نقش

 اما کنم چه باید دانستمنمی. کردممی نگاه هوا در معلق پرهای به سردرگم و کالفه

 ژیال حتما کردممی تعلل دیگر کمی اگر و شد،می طوالنی داشت مجلس آن در غیبتم

 توالت میز روی از را هاعکس. بفهمد را چیز همه بود ممکن و آمد می دنبالم به

 بود ایستاده در مقابل که افشین دیدن با اما شدم، خارج اتاق از درنگبی و برداشتم

 از رنگ. ریخت فرو قلبم در چیزی ناگهان بود زده تکیه آن جلوی چوبی پلکان به و

 :گفتم زحمت با و پرید رخسارم

 اینجا؟ اومدی کی تو-

 :گفت پاسخ در و داد باال را ابرویش تای یک

 !شدم مزاحم بدجور انگار ولی ه،اومد پیش مشکلی شاید گفتم کردی دیر دیدم -

. است شده اتاق در شده او حضور متوجه یا و دیده را آرش راه بین حتما که فهمیدم

 :گفتم ملتمسانه جوابش در

 .همین تفاهمه، سوء یه فقط این میکنی، اشتباه داری کن باور -

 :گفت کشیده درهم ایچهره با و نشست پلکان لبه روی

 تو حق در بهنام شاید کردم، کوتاهی بهنام با تو ازدواج ردمو در شاید دونمنمی -

 روی و چشمم رفاقتمون خاطر به داشتم خبر کارهاش از اینکه با من و کرده نامردی

 خودتون و هستید شوهر و زن گفتم نزدم، حرفی نکردم، دخالت و بستم چیزها خیلی

 …ولی دادم تو به و حق همیشه من اما کنید،می حل و مشکلتون

 :گفت و گرفت باال سر و کشید اشقلمی و کشیده تیغ بینی به دستی
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 تالفی اونو کارهای اینجوری خوایمی مثال! نیست راهش این قسم خدا به سوگند -

 !خانم سوگند میری راه تیغ لبه روی داری قیمتی؟ چه به ولی کنی؟

 .شدم رنجیده نشستمی قلبم بر ترینیش چون که هایشحرف از

 بگم میتونم فقط من ولی کنیمی قضاوت داری اینجوری که شنیدی چی ونمدنمی -

 .میکنی اشتباه داری

 چه اینجا بود اومده بهنام من جای اگه دونیمی توست، با حق کنیممی فرض اصال -

 همچین چرا پس شناسیمی خوب اونو که تو! سوگند بعیده تو از افتاد؟می اتفاقی

 !داشتی؟ براش توجیهی چه اومد، بیرون تو خواب اتاق از آرش کردی؟ حماقتی

 برسه بهنام گوش به مزخرفات این خوامنمی کن، تمومش افشین میکنم خواهش -

 .لطفا نزن، دامن نداره وجود که موضوعی به خودیبی

 :گفت و کشید آهی

 این به هرچی دونممی چون کنم،نمی هم بعد به این از نکردم دخالتی حاال تا من -

 خواستم فقط گفتم چیزی هم اگر نداره پشیمونی جز اینتیجه بزنم دامن عموضو

 میده، خون بوی ماجرا این میکنی، بازی زندگیت و جون با داری که بدم هشدار بهت

 .میدونی خودت دیگه حاال کنی، جمع حواستو بهتره گناهکار چه باشی گناهبی چه

 آوار سرم بر بارهیک به دنیا همه دممیکر  احساس. رفت پایین هاپله از و زد را حرفش

 آن از را خودم توانستممی آخرچگونه دانستم؛نمی دادم،می را چیزچه تاوان. شد

 در و کنم تحمل توانستممی چقدر مگر دهم؟ نجات بودم رفته فرو آن در که مردابی

 ضجه و سازم پیشه سکوت کوفتمی من بر شالق چون که هاییمصیبت همه مقابل

 نیاورم؟ بر فریاد و منزن
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 معصومه. بود صبح هشت نزدیک ساعت رفتم بیرون خانه از خرید برای وقتی

 درخواست به که بود مدتی دلیلهمین به و کردمی طی را اشبارداری آخر هایماه

 را شرکت راننده بهنام معمول طبق دادم؛می انجام را روزمره خریدهای شخصا خودم،

 شد تمام کارم وقتی تا بماند منتظر آنقدر بود مجبور و برساند مقصد به مرا تا فرستاد

 .برساند خانه به را من دوباره

 برداشتم؛ خوری ناهار میز روی از بودم نوشته کاغذی تکه روی که را خریدی لیست

 حرف موقع که همیشه معمول طبق و ایستاد در جلوی شرمنده ایچهره با معصومه

 سربه. بود انگشتش دور به آن زدن گره مشغول میکرد بازی اشروسری دسته با زدن

 :گفت و انداخت زیر

 شما ماهه چند این باشه راضی ازتون خدا کنید، حالل منو خدا رو تو جان خانم -

 !هستم شما زده خجالت خدا به خرید، برم من نذاشتی

 :گفتم و انداختم اشکرده پف صورت و برآمده و بزرگ شکم به نگاهی

 .داره خطر تو برای شلوغه، بازار بری؟ هم خرید میشه وضعیت این با مگه -

 .خندیدم انداخت؛ گل خجالت فرط از هایشلپ

 حیدر اوستا برای زری کاکل پسر یه و گذاشتی زمین رو بارت هروقت شما حاال -

 .شیمی حالم کمک باز و کار سر گردیبرمی باز اونوقت، آوردی

 .کرد ملیحی خنده

 .نکنه کم سرما از بهنامو آقا و شما سایه خدا بگید، شما هرچی ،بگمچی واال -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

392 

 

 صدای. بودند آمده خرید برای که وارنگی و رنگ هایآدم از بود پر شمیران بازار

 گرمی بازار اجناسشان فروش برای و زدندمی فریاد مشتری جلب برای که فروشندگان

 .بود کرده پر را جا همه کردندمی

 بار تره شلوغ بازارهای از باید که خصوصا نداشتم دوست اصال را غذایی مواد خرید

 سرزنش را خودم بار هزاران میشدم کار این به مجبور که هربار. کردممی خرید

 یادآوری با اما کند، استخدام را دیگری خدمتکار بهنام گذارمنمی چرا که کردممی

 .شدممی پشیمان محرف از و خریدممی جان به را خرید رنج گذشته اتفاقات

 که خریدممی ترتیب به داشتم نیاز آنچه و کردممی عبور بازار هایحجره میان از

 شدم ترنزدیک او به زدم عابر چند به که ایتنه با. دیدم دور از را آشنا ایچهره ناگهان

 .امنکرده اشتباه که کنم پیدا اطمینان تا

 از بعد نمیشد باورم یافتم؛ ایتازه جان گویی خانم لیال مهربان سیمای دیدن با

 داشت سر به داریگل سفید چادر. ببینم را او دوباره بتوانم اندی و سال یک گذشت

 فقط که بود ایستاده طوری بود؛ خرید مشغول فروشی سبزی حجره یک در و

 با وقفهبی و بود گرفته سفت را چادرش ببینم، را صورتش از نیمی توانستممی

 چشمم در اشک اختیاربی آشنایش و گرم صدای شنیدن از.میزد نهچا دارمغازه

 کنارش رنجی هر از فارغ پدری خانه در که آوردم یاد به را روزهایی بست؛ حلقه

 .بگوید قصه برایم گرم صدای همین با تا نشستممی

 با برگشت سویم به وقتی کردم؛ صدایش و زدم اششانه روی دست با و رفتم جلوتر

 :زد فریاد بود شده باز ناباوری و شادی فرط از که چشمانی

 منه؟ سوگند این نمیشه باورم خدا، ای خودتی؟ مادرجون سوگند -
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 یافته امن سنگری گویی که افکندم آن در چنان را خودم من و گشود برایم را آغوشش

 آرامم و کردمی محبوس خود در را هایمغم و بود دردهایم محرم که جاییهمان. بودم

 را هاآن و انداخت رنگش قرمز زنبیل درون را خریدهایم محتوی هایکارتن. ساختیم

 .شد همراه من با و گرفت دست به

 پاهایش درد از هم هنوز که بود معلوم و خوردمی تاب پا روی و رفتمی راه آرام آرام

 و ماندب زنده اگر تا کرده نذر که گفتمی و رفتمی امصدقه قربان مرتب برد،می رنج

 .بدهد نذری پنیر و نان و برود صالح زاده امام زیارت به ببیند مرا دوباره

 :پرسیدم و ایستادم رسیدیم که بازار ابتدای به

 اینه منظورم یعنی کنید؟می کار چی شما نیستن بابام و مامان که حاال لیال، مامان -

 کنید؟می کار چی رفتید؟ کجا اونا رفتن از بعد که

 :گفت و کشید سرم روی به دستی پرعطوفتش بخندل همان با

 نفس کم یه هاست، نزدیکی همین ما، خونه بریم هم با بیا حاال عزیزدلم، خدابزرگه -

 .کنممی تعریف برات اونوقت کن، تازه

 او از کردممی خبر را راننده رفتن قبل باید اما بروم همراهش خواستمی دلم خیلی

 خانه کنار اتومبیل. بماند منتظرم جاهمان و برساند خانم لیال خانه به را ما خواستم

 خانه آن به قدم اشتیاق با من و شد متوقف داشت آجری نمایی که کوچکی و قدیمی

 .گذاشتم صفا با

 جای برسیم؛ حیاط به تا رفتیممی پایین سنگی یپله دو از باید شدیم وارد که در از

 که داشت وجود حیاط وسط کوچک و زیبا ایباغچه. رسیدمی نظر به بخشیآرامش

 آن کمی هم کوچکی ضلعی چند حوض و بودند کاشته گردو و انار درختان آن در
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 حوض درون قطره قطره آب، آن روی بلند آب شیر از داشت، قرار باغچه از ترطرف

 انباشته انگور درخت هایشاخه آن روی و بود داربستی باغچه نزدیک میکرد؛ چکه

 روی.کردمی ایجاد آدمی در خاصی آرامش که داشت انگیزیدل سایه و بود شده

 داشت تکیه دیوار به که کوچی چوبی میز روی که سمار کنار شده فرش ایوان

 مامان انداخت؛ دلم در را داغ چای خوردن هوس لیال مامان سمار قل قل. نشستیم

 مقابلم و ختری میشد بلند بخار آن از که رنگ پر و داغ چای استکان یک لیال

 :گفت و گذاشت

 .خونه توی رفتیممی میومدی کاش سوگندم، نداره تورو قابل -

 .زدم لبخند رویش به

 کردم پیدا آشنا یه ته و سر بی شهر این توی که همین خوبه،خیلی هم جا همین -

 .کنم شکر رو خدا باید

 .زد امشانه به دستی

 دختر، کردی فرق چقدر باشی؛ دمخو سوگند تو که نمیشد باورم دیدمت که اول -

 .کجا حاال و کجا رفتی خونه از که روزی اون خودت، برای شدی خانم

 :گفتم میزد موج صدایم در که غمی با

 .رفتمنمی کاش لیال، مامان رفتمنمی کاش -

 :گفت و کرد پاک بود شده سرازیر چشمش گوشه از که اشکی قطره چادرش گوشه با

 .بودی نرفته کاش مادر آره -

 .گرفتم را دستش
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 بابت این از چقدر دونینمی شد؟ چی رفتنم از بعد بگو لیال، مامان بگو برام -

 .کنممی گناه احساس

 .کرد تازه نفسی

 مادرت بیچاره شد، پا به غوغایی چه دونینمی رفتی وقتی بگم؟چی دختر؟ بگمچی -

 همه برای رو زندگی آقا گردی،برنمی دیگه که فهمیدن وقتی شد،می دیوونه داشت که

 دنبالت جارو همه کردم؛می مرگ آرزوی هزاربار روزی که شد طوری یه کرد، جهنم

 !زمین توی بودی رفته و بودی شده آب انگار تو فایده؟ چه ولی گشتن

 .کشید پوفی و داد تکان سری

 اییرسو این تحمل دیگه که گفت و اومد روز یه شد ناامید کردنت پیدا از آقا وقتی -

 چه آمریکا، برن اونا همراه تا کرده صحبت بهنام آقا پدر با که گفت مادرت به نداره رو

 هم رحیممش و من عذر فروش، برای گذاشتن رو چیز همه دفعه یه دونم،می

 .رفتن و فروختن رو خونه و خواستن

 داد تکان سری رفت، پایین و باال گلویش سیبک بلعید؛ بغضش همراه را دهانش آب

 :گفت و

 بودیم کرده نوکری و کلفتی خونه اون توی که سال همه اون از بعد و رحیم و من -

 پدری خونه داشتیم که جایی تنها رفتند، خودشون و کردند روونه تنها و خالی دست

 توی میره روزها رحیم کردیم، شروع نو از رو چیز همه و اینجا، اومدیم بود رحیم مش

 .گذرونیممی و زندگیمون و کنممی خیاطی منم کارگری اطراف هایباغ

 .گرفتم قاب دست با را صورتش
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 خیلی شدید، اذیت قدراین من خاطر به شماها دونستمنمی خدا به لیال، مامان -

 .کنم پیدا نتونستم شما و امخونواده از ردی هیچ اما گشتم دنبالتون

 .زد لبخندی تلخ

 شک من دخترمی، تو کردم، بزرگتون خودم پاهای روی رو مادرت و تو من جون دختر -

 .گردیمی بر که نداشتم

 .کشید سردی آه

 !برگشتی دیر خیلی که حیف اما -

 .کشیدمش آغوش در

 دست به برم خواممی بگو، بهم داری بابام و مامان از خبری اگر خدا تورو لیال مامان -

 .ندارم و دوریشون تطاق دیگه باشن، پیشم خواممی ببخشند، منو تا بیوفتم پاشون و

 زیر. نکند نگاه هایمچشم به کرد سعی و گرایید زردی به خانم لیال گندمگون رخسار

 :گفت ب**ل

 همه مثل و کردیمی راضیشون باالخره تا موندیمی کاش دخترم؟ رفتی چرا آخه -

 بود این آرزوم همه گرفتیم،می شاهانه عروسی یه برات بخت؛ خونه رفتیمی دخترها

 کار چی ریخته بهم چیز همه که حاال چی؟ حاال اما ببینمت عروسی لباس ویت که

 کرد؟ میشه

 داندمی چیزی اگر کردم اصرار دوباره. انداخت وحشت به مرا بود کالمش در که تاملی

 :گفت بعد ایلحظه و انداخت زیر به را سرش نکند؛ پنهان من از را آن
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 که میگم دوستشو همون بود، مامانت با جا همه که خانومه همون یادته؟ که رو ثریا -

 بهت بتونه شاید کنی پیداش بتونی اگه بودن، شده صمیمی باهم خیلی اواخر این

 .بگیری مادرت و پدر از خبری یه تا کنه کمک

 کامال صورتی با بود رویی سفید و فربه زن بودم دیده مادرم همراه بار چندین را ثریا

 و مجالس تمامی در تقریبا و بودند شده صمیمی مادرم با شدت به اواخر این و گرد

 چون بود نکرده جلب خود به را امتوجه گاههیچ اما داشت حضور ما هایمهمانی

 اما داشت زیادی دوستان اینکه وجود با و بود مزاجی دمیدم آدم دوستی در مادرم

 اول آنکه با هیکوتا مدت از بعد و شدمی صمیمی آنها از یکی با بار یک وقت هرچند

 دلیل یک و هزار بنابر و میزد را دلش کردمی معرفی کماالت با و وارسته بسیار را او

 او با را آمدش و رفت و خوردنمی رفاقت درد به دیگر او که کند وانمود کردمی سعی

 او به که نداشت دلیلی بنابراین و بود دوستان همان از یکی هم ثریا این. میکرد قطع

 .باشم داشته صیخا توجه

 :گفتم و دادم تکان حرفش تایید نشانه به را سرم

 دونه؟می مادرم از چیزی اون مگه یادمه، آره -

 :داد جواب اکراه با

 باشه داشته خبری یه باید حتما فرسته،می نامه براش فرنگ از مادرت کنم فکر -

 .دیگه

 گفته؟ بهت چیزی مگه دونی؟می کجا از تو -

 میکرد خداحافظی مادرت از داشت وقتی روزا اون ولی نگفته که چیزی مادرجان، نه -

 .میزنه تلفن یا نویسهمی نامه براش مرتب که گفت بهش خانم
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 .مکیدم را پایینم ب**ل

 به که رفتمی یادش همیشه ولی میزد زیاد هاحرف این از مامانم دونیمی که تو -

 که نخی سر تنها فعال ولی فهمید چیزی هاحرف این روی از نمیشه داده، قولی کسی

 چیزی ببینم بزنم، خانم ثریا این به سری یه اینکه جز نیست ایچاره همینه، داریم

 .نه یا میدونه

 اضطراب با و شد آشکار خانم لیال چهره بر ترس کردم حس زدم را حرف این وقتی

 :پرسید

 مادرجون؟ داری ازش آدرسی مگه -

 با دفعه چند بلدم، اونجارو آره، کنه زندگی بودن قبال که خونه همون توی هنوز اگه -

 .رفتیم خونشون مامان

 و نوشیدم عجله با را بود ریخته برایم که را چایی و انداختم اممچی ساعت به نگاهی

 او به اما برسانم خانه به زودتر را خودم تا شدم جدا لیال مامان از آه و اشک میان در

 در از داشتم وقتی. باشم کنارش بیشتر تا بروم دیدارش هب دوباره حتما که دادم قول

 :گفت خاصی حالت با خانم لیال شدم می خارج

 هنوز بهنام آقا چی؟ شوهرت هستی؟ راضی خوبه؟ زندگیت حاال مادر، جان سوگند -

 مادر؟ نداری بچه چی؟ بچه داره؟ دوستت جوری همون

 را حقیقت نگاهم از تا برگفتم هشنگا از نگاه و انداختم پایین را سرم خندیدم؛ تلخ

 .نخواند

 زندگیم اما ندارم؛ ایبچه هنوز ام، راضی من خوبه، خوب چیز همه خانم، لیال آره -

 .خوبه خیلی
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 :گفتم شدممی خارج وقتی گذاشتم در آهنی چهارچوب روی دست

 دیگه هاگ حتی کنم؛ پیدا بابامو و مامان باید شده هرطور من لیال، مامان کن دعا برام -

 مونممی منتظر انقدر کافیه برام هستن سالمت و خوب بدونم که همین نکنن قبولم

 .پیشم ایران برگردن و ببخشن منو تا

 :گفت و کشید آهی

 مش تا موندیمی کاش فقط دخترم، انشالله میشه درست چیز همه خدابزرگه، -

 .دیدتمی و گشتبرمی کار سر از هم رحیم

 .زدم لبخندی

 اینجا اومدم که نداره خبر بهنام اما دیدمشمی که داشتم دوست لیخی منم -

 .بشه نگران و خونه بزنه زنگ ممکنه

 به تا گرفتم تصمیم اما گنجیدم،نمی خود پوست در شادی از رسیدم که خانه به

 فرصتی تا کردم صبر بنابراین نگویم؛ بهنام به چیزی بابت این از نرسیدم نتیجه

 زودی به فرصت این خوشبختانه بروم، ثریا دیدن به بتوانم من و آید پیش مناسب

 سراغ به توانستم بود رفته شهرستان به کاری انجام برای بهنام که وقتی و آمد فراهم

 و کرد جور و جمع را خودش زود خیلی اما کرد تعجب بسیار دید مرا وقتی. بروم ثریا

 اظهار کرد سعی ابتدا ذاشتمگ میان در او با راکه موضوع. شد من پذیرای گرمی به

 کردممی آرزو که زد را هاییحرف و گشود زبان باالخره بعد کمی اما کند اطالعیبی

 نوشید آن از ایجرعه و برد دهان به را اشقهوه فنجان. باشد نداشته واقعیت گاههیچ

 :گفت و داد گردنش و سر به قری و
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 بعدش اما فرستاد برام نامه تا چند مریکاآ بودن رفته تازه که اوایل اون مامانت واال -

 دیگه که گذشتمی خوش اونجا بهش انقدر البد دونممی چه نشد، ازش خبری دیگه

 !نگرفت ما از سراغی

 برات من از هم چیزی نوشت؟می برات چی هانامه اون توی مامانم خانم، ثریا -

 بود؟ نوشته

 :گفت و برگشت بود دستش در که هنام پاکت چند با اندکی از بعد و شد بلند جا از

 که مامانت دخترجون، میگردی دنبالشون داری بیخود بخون، خودت بگیر، بیا -

 هستی؟ چی دنبال دیگه داری، خوبی زندگی و کردی داری پول شوهر گفتمی

 و کردممی حس را آغوشش بوی انگار. بوسیدم را مادرم خط دست برداشتم را هانامه

 .جستممی هانامه همین الی به ال از را هایشنفس گرمای

 :گفت و انداخت من به آمیزی ترحم نگاه

 جون، سوگند نیست خوشایند میکنی فکر که هم اونقدر هانامه این خوندن -

 .بخونیشون خودت بهتره بزنم حرفی نخواستم من راستش

 از بعد ماه نه که بود گفته او به بود فرستاده برایش که هایینامه در مادرم

 نتوانسته هم او با اما کرده ازدواج دیگری مرد با و شده جدا پدرم از مهاجرتشان

 از مادرم و پدر جدایی از بعد اندکی اند،کرده متارکه هم با ماه یک از بعد و کند زندگی

 همین به و شده قلبی حمله دچار فراوان کاری و روحی مشکالت دلیل به پدرم هم،

 .بود شده قطع هم ثریا با مکاتباتش دیگر آن از بعد و درگذشته؛ علت

 كه خيابان سر. ديدمنمی رفتن برای توانی پاهايم در اما كردم، ترك را ثريا خانه

 روپياده در خانه يك روی به رو داشت، دست در كه آكاردئونی با كوری پيرمرد رسيدم
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 بر كه ایچهپار  روی ومردم نواختمی را غمگينی آهنگ و بود داده تكيه درختی به

 پايش جلوی ريالی پنج اسكناس يك و شدم خم. ريختندمی پول بود كرده پهن زمين

 :گفت و كرد لمس را آن. گذاشتم

 .باشه راضی ازت خدا -

 .گريستم زار زار سازش با نواهم و نشستم خانه سنگی پله روی رويش به رو

 دنیا سوی آن تو دنیا سوی این من" 

 بگیرم ماتم که گرفتی را او من از چرا

 دنیا سوی آن تو دنیا سوی این من

 بگیرم کم خود درد چرا

 ننوشته نامه او پیشم ز رفته که روزی ز

 بگذشته یاد دل از او برده مگر خاطر ز

 گذشته گذشته دریغا

 گرفتی را امهستی همه خدایا

 دنیا سوی آن تو دنیا سوی این من

 "بگیرم ماتم که گرفتی را او من از چرا

 را خودم كشيدممی زمين روی را پاهايم حاليكه در و زحمت با كردم پاك را هايماشك

 بغل به را زانوهايم و نشستم خانه در پشت. شدم تاكسی سوار و رساندم خيابان به

 مهربان چهره توانمنمی هرگز ديگر كه شدنمی باورم گذاشتم؛ زانو روی سر و گرفتم

 همه آن با پدرم بايد چرا آخر دانستممی قصرم مرگش در را خودم. ببينم را پدرم
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 در فرزندش تنها حتی يا و همسرش اينكه بدون تنهايی و غربت در عظمت و شكوه

 حتی باشد، گفته وداع را دارفانی باشند كنارش در اشزندگی واپسين هایلحظه

 بعد اندكی. كندمی چه و كجاست اينك و آمده مادرم سر بر باليی چه دانستمنمی

 .آورد بيرون تلخ دنيای آن از مرا شيرين كودكانه صدای

 .توست مال اين بيا، آله -

 نگه صورتم جلوی را آن بود دستش زرد شعله كاسه يك برداشتم؛ زانو روی از را سرم

 .خنديد رويم به كردم كه نگاهش. بود داشته

 .توست مال بيا، -

 :پرسيدم و گرفتم دستش از را كاسه

 ؟داد بهت اينو كی-

 .مامانم-

 كجاست؟ مامانت-

 كمر به دست و خوردمی تاب پا روی كه را مادرش و شد خيزنيم سرش پشت به

 :وگفت داد نشانم آمدمی جلو داشت

 .مياد داله اونجا، -

 كه را روزم و حال و گريه از خيس چشمان. آمد سمتم به زنان نفسنفس معصومه

 :پرسيد نگرانی با ديد

 كرديد؟ گريه چرا شده؟ چی جان، مخان بده مرگم خدا -

 .كشيدم بلندی آه
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 كنی؟ درست حلوا بلدی تو معصومه -

 .كوفت سرش بر دستی دو

 چی؟ برای حلوا دور به خدا برسرم، خاك جان خانم وای -

 :گفتم رفتممی عمارت سوی به كه طورهمان و تكاندم را لباسم خاك شدم بلند جا از

 فاتحه پدرم برای بگو خيرات، برای علی امامزاده ببره درحي اوستا بده بپز حلوا كم يه -

 .بخونن

 متعجبانه. بگيرم را هايماشك جلوی نتوانستم شد، تازه دلم داغ گويی بهنام آمدن با

 :پرسيد و نشست و زد زانو مقابلم

 عزيزدلم؟ كنیمی گريه چرا سوگند؟ شده چی -

 :گفتم كنان هقهق

 .پدرم پدرم، -

 :گفت آهستگی به اما فهميد را موضوع داشتم كه حالی از كردم حس

 عزيزم؟ شده خبری چی؟ پدرت -

 شده سنگين دهانم در زبانم كردممی گمان بود شده سرخ گريه فرط از چشمانم

 .است

 تونمنمی وقت هيچ ديگه من يعنی ميشه؟ باورت تو بهنام، مُرده پدرم، پدرم؛ -

 ببينمش؟

 .كرد موهايم نوازش هب شروع و چسباند سينه به را سرم
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 كنجكاوی مورد اين در زياد گفتم بهت كه من زده؟ تو به رو حرف اين كی دلم عزيز -

 كنی؟می اذيت و خودت طوریچه ببين ندادی؟ گوش حرفم به چرا نكن،

 :گفتم هقهق همان با و كردم بلند سر

 نگفتی؟ من به و دونستیمی تو يعنی-

 چيزی است؟ ساخته تو دست از كاریچه هميدیف كه حاال مثال بشه؟ چی كه بگم-

 .ميكنه نابودت جريان اين دونستممی ببينم، اينجوری رو تو خواستمنمی چون نگفتم

 اشك به مبدل وجودم نهفته دردهای تمام گويی بزنم حرفی كه دادنمی مجالم گريه

 .ريختمی فرو ديدگانم از و شدمی

 .افتاد اتفاقات اين و رفتن نم خاطر به اونا بهنام، بود من تقصير-

 بيوفته اتفاق اين كه بوده اينجوری تقدير نازنينم، بدونی مقصر و خودت نبايد تو-

 .نبود ساخته تو از كاری و كردنمی فرقی هيچ هم باز بودی كنارش هم تو اگر حتی پس

 و حرف هيچ كه بود اين واقعيت اما كند آرام مرا هاحرف اين با كردمی سعی بهنام

 ديگر آن از پس. بخشد التيام بود نشسته دلم بر كه را زخمی توانستنمی كالمی

 بوده، مادرم پدرم، مرگ مسبب فهميدم كه خصوصا شد؛ دشوار برايم زندگی تحمل

 كه رفته، سرابی دنبال وبه بود كرده رها هايشتنهايی و مشكالت اوج در را او چراكه

 شده گيرشگريبان چنان هوس اين بعد، اهم يك اما كندمی سيرابش كردهمی گمان

 او از خبری كسی ديگر هم آن از پس و شده مرد آن با متاركه به مجبور كه بود

 .نداشت
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 داشتن به خوش دل واهس اميدی به توانمنمی ديگر حتی پس اين از كه نداشتم باور

 فقط گاهمكيهت و تنهايم تنهای هياهو از پر دنيايی در پس اين از و باشم مادرم و پدر

 .ندارم زندگی بازار آشفته اين در را كسی ديگر او جز و است بهنام

 و كنم باور را پدرم مرگ بودم نتوانسته هنوز من اما گذشتمی اتفاق آن از ماه چندين

 بودم شده شديدی افسردگی دچار علت همين به. دادمی آزارم شدت به موضوع آن

 چيزی نه ديگر. گذشتمی كشدار و آرام برايم زهارو. بود گيرمگريبان هامدت تا كه

 برای نه گذاشتممی سر پشت را ايام. شدممی ناراحت چيزی از نه و كردمی خوشحالم

 معنابی و پوچ نظرم در زمان گذر و بودم ماندن زنده به مجبور بلكه كنم زندگی آنكه

 باشد، بزرگ يانتیخ به محكوم مادرم و نباشد آن در پدرم كه را دنيايی من بود؛

 اتفاق يك وقوع اينكه تا. نداشتم دردها اين همه تحمل جز ایچاره ولی. خواستمنمی

 از را خود سرنوشت، خروشان دريای در كنم سعی و بيايم خود به دوباره شد باعث

 كه زمانی تا كردن زندگی و بودن زنده برای كه دريابم بازهم و دهم نجات شدن غرق

 با بهنام كه روزهايی بيزارم؛ روزها آن يادآوری از چقدر. بجنگم بايد كشممی نفس

 در فقط حيران و سرگردان من و برگرداند عادی زندگی به مرا تا كوشيدمی وجود تمام

 كه بود مدتی اما بودم يافته بهبود كمی روحی نظر از. زدممی پا و دست مرداب اين

 داشت اصرار بهنام ولی كنم عادت آن به كردممی سعی و بود بريده را امانم سرگيجه

 همين خاطر به بهنام و بود آبان روزهای از يكی ظهر از بعد. بروم پزشك نزد تا

 او نزد به معالجه برای تا داد من به را اعصاب و مغز متخصص يك آدرس هاسرگيجه

 ويزيتم كارت. كنم پيدا نشستن برای را جايی نتوانستم و بود شلوغ دكتر مطب. بروم

 آن به گذرايی نگاه گذاشتم منشی ميز روي و آوردم بيرون امدستی كيف از را

 .انداخت

 .داخل بريد تونيدمی شد خالی كه معاينه اتاق بمونيد، منتظر ساعت نيم لطفا -
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 و رسيد نوبتم بالخره تا ماندم منتظر جاهمان و دادم تكيه ورودی در نزديك ديوار به

 و ميانسال مردی بود بهنام خانوادگی دوستان از شايقی ردكت. شدم معاينه اتاق وارد

 .برخاست بود نشسته كه ميزی پشت از ورودم محض به جوگندمی؛ موهايی با متين

 .آمديد خوش خيلی هستم، شايقی بنده پرنيان، خانم سالم -

 به صندلی تريننزديك روی كه طورهمان و فشردم بود كرده دراز سويم به كه را دستی

 :گفتم نشستممی او كار ميز

 .دكتر خوشقتم خيلی -

 :پرسيد و چرخاند بود دستش در كه خودكاری

 احوال؟ چه حال، چه بفرماييد خب -

 .زدم لبخند

 عادت سردردها اين به داشتم ديگه البته دارم درد سر خيلی مدتيه يه راستش -

 .بشم معاينه حتما كه داشت اصرار خيلی بهنام اما كردممی

 .داد نتكا سري

 چطوريه؟ كه بگيد بهم دقيقا و شده شروع كی از دقيقا سردردها اين -

 :گفتم و كردم جا جابه كمی پا روی را كيفم

 شدت به ميشم بيدار خواب از كه صبح مخصوصا ميشه، ماهی دو يكی حدود -

 .دارم تهوع گاهی و سرگيجه

 چند خواست من از و گذاشت امسينه روی را مخصوصش گوشی و گرفت را نبضم

 .شد نسخه نوشتن مشغول و زد لبخندی بكشم؛ عميق نفس
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 .بياريد برام رو جوابش زودتر هرچه و بديد انجام لطفا نويسممی آزمايش يه براتون -

 :پرسيدم ترديد با

 چی؟ برای آزمايش آزمايش؟ -

 همان با و گرفت مقابلم و زد مهر را آن روی كرد بلند نسخه كاغذ روی از را سرش

 :گفت شيرين خندلب

 يه اطمينان برای اما. ميگم تبريك بهتون. هستيد باردار احتماال شما دخترم -

 .بياريد برام رو جوابش زودتر هرچه و بديد انجامش لطفا نوشتم خون آزمايش

 مطب از و كردم تشكر و گرفتم را نسخه بودم شنيده كه حرفی از گيج و زده بهت

. لرزيد شوق از وجودم همه كردم حس من و وردخ صورتم به سردی سوز. شدم خارج

 در ولی بود دشوار برايم كمی دارد وجود من بطن در موجودی كه موضوع اين باور

. بخشيدمی من به خوشايندی حس كه بود كرده ايجاد من در آرامشی كنارش

 بود فرستاده دنبالم بهنام كه BMW اتومبيل سمت به و بستم را امبارانی هایدكمه

 دنبالم به بهنام معموال كه بود شركت هایراننده از يكی آقا احمد. شدم سوار و تمرف

 فكر اين به فقط راه در. رساند خانه به اتومبيل همان با مرا هم روز آن و فرستادمی

 انديشيدممی خود با. بگويم بهنام به را بخش مسرت خبر اين چگونه كه كردممی

 التيام برای خداوند كه بود ایهديه اين كشيدم كه دردی و رنج همه آن از بعد

 احساس بابت اين از اينك ناراحتی هامدت از پس و است بخشيده ما به دردهايم

 از و آمد نظرم در اشبرآمده شكم آن با معصومه چهره. كردممی شادمانی و رضايت

 شتمگذا شكمم روی دست. گرفت امخنده شوممی او شبيه ديگر مدتی هم من اينكه

 خواستم كه همين بردم زنگ سوی دست. نشست لبانم بر رضايت روی از لبخندی و

 :كرد صدايم سر پشت از كسی بفشارم را آن
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 پرنيان؟ خانم -

 با متوسط قدی و سبزه صورتی با ساله چهل حدودا مردی. برگشتم صدا سمت به

 من به شردفمی هايشدست در را كاغذی تكه حاليكه در كشيده و پرپشت ابروهايی

 .شد نزديك

 بفرماييد؟ هستم، خودم بله -

 :گفت و گرفت من طرف به را كاغذ

 .خانم فرستادن شما برای پرنيان آقای رو اين -

 جمله چند فقط كه بود بهنام خطدست. كردم باز را آن و گرفتم دستش از را كاغذ

 .بود نوشته آن روی كوتاه

 و بردار داريم خونه توی پول هرچی لطفا شدم گرفتار بدجوری من جان سوگند" 

 ."شده چی كه ميدم توضيح بهت بعدا من، پيش بيا نامه فرستاده همراه

 :پرسيدم تعجب با و انداختم نامه آوردنده به گذرايی نگاه

 بهم چيزی آقا احمد چرا پس شدم پياده كارخونه ماشين از االن همين كه من ولی -

 نگفت؟

 :گفت تفاوتبی و انداخت باال شانه خونسردی با رو سبزه مرد

 كه گفتند و دادند من به رو نامه اين فقط آقا خانم، ندارم خبر چيزی از من -

 .شما به برسونمش

 جيغ صدای با در و فشردم را زنگ. برگردم من تا بماند منتظر جاهمان خواستم او از

 اشایپارچه عروسك به دستش يك دويد سمتم به شيرين شدم وارد تا و شد باز ليال
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 را خودم اختياربی. شد پنهان سرم پشت و گرفت را دامنم ديگرش دست با و بود

 ديد وقتی و رساند او به را خودش دوان دوان ليال. نكنم برخورد او با تا كشيدم كنار

 پايين و انداخت من به نگاهی ايستاد جاهمان شده پنهان من پشت شيرين كه

 به چشم و انداخت زير به سر زده خجالت و برد هاند به را اششده بافته موهای

 زانو رويش به رو و گرفتم را دستش بود، چسبيده من به محكم شيرين. دوخت زمين

 .زدم

 كردی؟ اذيت رو آبجيت باز تو -

 .داد تكان راست و چپ به را سرش

 شدی؟ قايم من پشت اومدی و كرديدمی هم دنبال چرا پس -

 .شد آويزان پايينش ب**ل و كرد نگاه خواهرش به زيرچشمی

 !بگيله ازم خوادمی رو علوسكش كنه،می اذیتم ليال -

 دهانش در موهايش نوك هنوز زدم؛ صدا را ليال گرفت امخنده اشبامزه زدن حرف از

 .بود

 دهنت از رو موهات اول دهنت، توی ميذاری رو موهات كه زشتيه كار جان، ليال -

 بگيری؟ ازش خوایمی رو شيرين عروسك اچر  ببينم بگو بعدش دربيار

 .ايستاد خبردار و كشيد بيرون رو موهاش

 من به رو عروسك كنهمی باز داره اون همش صبح از كنم بازی باهاش خواممی آخه -

 !نميده

 .كرد نگاه را خواهرش چشمی زير
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 كنيد؟ بازی هم با كه نميدی خواهرت به رو عروسك شما خانم؟ شيرين آره -

 .كشيد باال را دماغش

 .خودمه مال -

 .گفتم و كردم نوازش را پريشانش موهای

 عروسك چی؟ بخرم هردوتون براي خوشكل عروسك تا دو كه بدم قول بهت من اگه -

 كنيد؟ بازی هم با تا ميدی خواهرت به رو

 .نشست لبانش به آميزیشيطنت خنده

 ميدی؟ قول-

 .قول-

 سادگی از. رفتند باغ سمت هم با و ددا او به را عروسك دويد؛ ليال سمت به

 دختری ديگر وقت چند تا شايد كه كردم فكر اين به. شدم نشاط غرق شانكوكانه

 ياد ناگهان! بود زيبايی مادرانه حس چه! شود ليال و شيرين همبازی كه باشم داشته

 و رفتم عمارت سمت عجله با. كشيدمی را انتظارم در بيرون كه افتادم رو سبزه مرد

 .گرفتم را كارخانه شماره بالفاصله

 كنم؟ صحبت پرنيان آقای با ممكنه اگر خواممی خانم، سالم الو-

 از زرگر آقای همراه پيش ساعت يك پرنيان آقای متاسفانه پرنيان، خانم سالم-

 اطالع بهشون حتما من بذاريد پيغام براشون داريد كاری اگه رفتن، بيرون كارخونه

 .ميدم

 نذاشتن؟ پيغامی من برای ميرن؟ كجا كه نگفتند-
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 :گفت بعد و كرد فكر كمي منشی

 .نگفتن چيزی نه، كنم،نمی فكر -

 .گذاشتم را گوشی و كردم تشكر

 و شناختممی بيش و كم را زرگر آقای بود؟ افتاده اتفاقی چه يعنی ميزد شور دلم

 برای بهنام هك نداشت سابقه هرگز اما كنندمی معامله زياد هم با كه دانستممی

 نگه زيادی پول خانه در وقتهيچ ما اصال. كند درخواست من از پول دريافت

 كارش اتاق در كه گاوصندوقي در پول توجهی قابل مقدار ديشب او فقط داشتيمنمی

 .نزد من به حرفی هيچ اما. گذاشت بود

 بهنام با مشتركم زندگی از كه سالی دو طی در رفتم فرو فكر به كوتاهی مدت برای

 ولی بود فراوان سخت و تلخ هایلحظه و نشيب و فراز از پر برايمان زندگی گذشتمی

 و آرش هایحرف ياد به لحظه يك. بود افتاده اتفاقی چه بار اين دانستمنمی

 گفته راست او نكند گفتم خود با. افتادم رفتمی ايران از كه آخری شب تهديدهای

 كند؟ گرفتارش كه كشيده برايش اینقشه يا و فتهر  ورشكستگی به رو بهنام و باشد

 من كه پولی هم آن كند پيدا احتياج پول به سرعت اين به كه بود عجيب برايم ولی

 ببرد پول برايش كه نداشته اعتماد راننده به او اگر دانستمنمی. بردممی برايش بايد

 نداشتم ایچاره هايمسوال پاسخ يافتن برای كرده؟ كار اين انجام مامور را او چرا اصال

 خارج خانه از عجله با و برداشتم را پول. بروم بهنام نزد به مرد آن همراه آنكه جز

 .شدم

. كردمی بازی ماشينش سويچ با و بود داده تكيه درختی به خيابان طرف آن راننده

 دكن درخت از را كمرش شد ترآرام كمی ديد كه مرا اما ميزد موج اشچهره از تشويش

 .آمد سمتم به و
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 .هستم منتظر اينجا من رفته يادتون البد گفتم خودم با خانم؟ كرديد دير چقدر -

 :دادم جواب شدممی ماشين سوار كه طورهمان

 شديد؟ استخدام تازه نديدمتون، شركت توی حاال تا نيست، آشنا برام شما قيافه -

 :داد جواب حال همان در و كرد حركت به شروع او

 .هستم زرگر آقای راننده من نه، -

 قبل دقيقه چند كه بود نامی همان اين. گرفتم آرام كمی او دهان از زرگر نام شنيدن با

 پول به معامله موقع بهنام حتما كه انديشيدم خود با و شنيدم بهنام منشی دهان از

 را پول زودتر هرچه تا رسانده من نزد به را مرد اين همين برای و كرده پيدا احتياج نقد

 .برسانم او به

. شد متوقف ويال يك جلوی و كرد عبور شهر شمال خلوت هایخيابان ميان از ماشين

 .شد باز در بعد ایلحظه و داد اطالع پیپيا بوغ دو با را ورودمان راننده

 خيابان دوطرف در كه كاج و سرو درختان با ميشد، ديده بزرگ باغ ورود، محض به

 شدندمی راست و خم باد دست زير گریعشوه هزار با و بودند شده كاشته باغ بندی

 در كه هايیكالغ صدای با پاييز، در اما باشد زيبايی باغ بهار در آمدمی نظرم به و

 ايجاد انگيزی وهم منظره كردندمی قار قار و بودند نشسته باغ هایشاخه بلندترين

 و شد پياده آن از راننده. ايستاد قديمی و سفيد ساختمان مقابل اتومبيل. بود كرده

 :گفت و كرد باز برايم به را اتومبيل در

 .هستند منتظرتون ساختمون داخل پرنيان آقای -

 زير از خاك كه داد ماشين به گازی رو سبزه مرد برگرداندم سر تا. ترسيدم كمی

 هك بود قراری جور چه ديگر اين. شد خارج آنجا از فورا و شد بلند هايشالستيك
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 كسی اما زدم در بگيرد؟ ازمن را پول تا نيامد جلو خودش چرا پس بود؟ گذاشته بهنام

 هایشيشه كه ورودی رنگ سفيد و آهنی در دستگيره روی را دستم. نداد جواب

 روغن لوالی قيژ قيژ صدای با در و دادم فشار داشت كوچكی رنگی و مستطيلی

 بود كرده پر را جا همه محض سكوت اما كشيدم سرك اطراف به. شد باز اشنخورده

 دست يك و بود شده مفروش فرش تخته دو با نشيمن سالن. نبود بهنام از خبری و

 همه. ماندم منتظر ساعت نيم حدود و نشستم كاناپه روی. داشت مخملی مبلمان

 به كه طورهمان و شدم بلند جا از نيست؟ كسهيچ چرا پس. كردم برانداز خوب را جا

 :زدم صدا چرخاندممی سر سو آن و سو اين

 كجايی؟ پس جان بهنام بهنام، -

 كه طورهمان. نشست وهم دلم بر خانه سكوت فضای و صدايم پژواك صدای از

 برخورد از ناگهان كه ميشدم خارج پذيرايی اتاق از داشتم ميكردم نگاه را سرم پشت

 :گفت و گذاشت دهانم روی را دستش آرش. كشيدم جيغ دل ته از پهلويم با جسمی

 ميزنی؟ جيغ چرا خبره؟ چه هيش، -

 را دستش. لرزاندمی آرام را پيراهنم كه بود واضح چنان قلبم گرومپ گرومپ صدای

 دست. كردم نگاهش گنگ و گيج و كشيدم عميقی نفس برداشت دهانم روی از كه

 و زد تكيه آن چهارچوب به و ايستاد در آستانه در و برد فرو شلوارش جيب در

 :پرسيد كردمی نگاهم عميق كه طورهمان

 بانو؟ ترسيدی اينقدر چرا -

 سر به باليی اينكه يا باشد كشيده برايم شومی نقشه اينكه فكر. بود زده خشكم

 جلوتر شوم چيره وحشتم و ترس بر كردم سعي. كرد پا به غوغايی دلم در آورده بهنام

 :پرسيدم و رفتم
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 كجاست؟ بهنام ؟ابليس كنیمی كار چی اينجا تو -

 :گفت و كشيد موهايش الی به ال دستي

 يادت پرسی احوال و سالم كنی؟می عجله انقدر چرا ابليس؟ بگی من به مياد دلت-

 بودی؟ منتظرم كردممی فكر رفت؟

 كجاست؟ بهنام گفتم بهت-

 كيف از بود همراهم كه را هايیپول و رفتم بودم نشسته آن روی كه ایكاناپه سمت به

 :گفتم و گرفتم او سوی به و آوردمْ ونبير 

 ولی كردی نزديك بهنام به رو خودت و ايران برگشتی كلكی چه با دوباره دونمنمی -

 و داشتم كار من بگو و بده بهش خودت رو پول اين بيا كنهنمی فرق هم خيلی

 .بمونم منتظرش نتونستم

 پول گرفتن برای نه و زد حرفی نه نكرد حركتی هيچ اما ايستادم طورهمان لحظه چند

 دوش روی را كيفم به و گذاشتم مبل كنار عسلی روی را پول. برداشت قدم از قدم

 با كنم عبور كنارش از خواستم كه همين كردم حركت در سمت به و انداختم

 بازويم با دستش برخورد از. داد هل عقب به مرا و كشيد را بازويم تمام خونسردی

 :زدم فرياد عصبانيت با و زدم گره بهم را ابروهايم. شد چندشم

 كشيدی؟ منو دست حقی چه به -

 :نشست لبش كنج ایدهنده آزار لبخند

 سراب؟ يا اومدی آب دنبال! عروسك دونستممی هاحرف اين از ترباهوش رو تو -
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 گشته هويدا نيز امچهره در آثارش كردم حس كه شد مستولی من بر چنان ترس

 در همچنان خواستمی دلم. كنم فكر شنيدم كه چيزی به خواستنمی دلم. است

 به نجاتی فرشته چون بهنام كردممی آرزو فقط. باشم ور غوطه خود باوریخوش

 روشن سيگاری آرش. بس و بود خام خيال يك فقط اين كه افسوس ولی بيايد سراغم

 :گفت ميزد پك آن به كه طورهمان و كرد

 قرار نيست، اينجا اون چون نباش منتظرش بيخود كه بگم بايد بهنامی منتظر اگه -

 .باشه اينجا كه نبود هم

 :داد ادامه و كرد ريز را چشمانش

 روشن برات چيز همه وقتشه كه كنینمی فكر بزنی؟ گول رو خودت خوایمی كی تا -

 بشه؟

 :زدم فرياد سرش بر و كوفتم زمين به پا

 در بدی چه بهنام مگه كشی؟نمی خجالت خودت از كشيدی؟ اینقشه چه باز -

 ...تو اونوقت ميدونه برادرش مثل رو تو اون ميدی؟ رو جوابش اينجوری كه كرده حقت

 :گفت و داد سر بلندی خنده كنم تمام را حرفم نگذاشت

 ولی نكرد بدی من حق در بهنام خانم، خوشگل ایساده چقدر تو لعنت، منكرش بر -

 تا باش داشته صبر كم يه! كنه تالفی خوادمی حاال كه كرده بدی كسی حق در حتما

 .فهميدیمی اينها از زودتر خيلی بايد كه هرچند بفهمی رو چيز همه خودت

 گفت؟می سخن پروابی چنين كه بود خبر با چيز چه از او يعنی. كشيد تير قلبم

 داشت قرار كنارش كه بلندی پايه ميز روی كه كوچكی گلدان در را سيگارش داشت

 آن از كسی و شد باز پذيرايی سالن به منتهی هایاتاق از يكی در كه كرد شخامو
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 سالن به قدم موقر و آراسته دختبه. كرد راست اندامم بر را مو ديدنش كه آمد بيرون

 پشت را رنگش خرمايی موهای بوديم هم با كه روزهايی همان مثل. گذاشت پذيرايی

 آرايش و بود پوشيده مشكی مخمل شلوار و جليقه و سفيد بلوز و بود كرده جمع سر

 از اشزده الك هایناخن و ظريف انگشتان با و آمد جلو آهسته. داشت مختصری

 فندك با و برداشت سيگاری بود پذيرايی ميز روی كه آرش سيگارهای جعبه داخل

 داد بيرون تند را سيگار دود. گذاشت انگشتانش ميان و كرد روشن را آن آرش طاليی

 :گفت پوزخندی با و انداخت من زده بهت قيافه به هینگا و

 !خوردی؟ جا ديدنم از چيه؟ پرنيان؟ خانم چطوری -

 با. نبود ديدممی چشم با آنچه درك به قادر مغزم. كردم نگاهش سرگشته و حيران

 :پرسيدم و چرخاندم دهان در زبان زحمت

 اومدی؟ كه ميدونه بهنام اومدی؟ كی بهدخت؟ ميكنی چيكار اينجا تو -

 و داد نشانش مرا ابرو و چشم اشاره با و انداخت آرش به نگاهيگی و داد تكان سری

 :گفت

 !كردممی بهتری سوال بودم تو جای اگه من بهنام؟ -

 چيست؟ بودند گرفته پيش در كه بازی از آنها منظور دانستمنمی. شدم گيج

 من جون از چی ماهاش چيه؟ كارهات اين معنی بهدخت چيه؟ موضوع نميگی چرا -

 خوايد؟می

 :گفت آرش به و داد باال ابرويش تای يك بهدخت. كردند نگاهی يكديگر به

 همون كنم فكر چيه، موضوع بدونه داره حق ميگه، راست بيچاره خب جان آرش -

 .كافيه بوده خوش دل باهاش كه حماقتی برای دوسال
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 :گفت و كرد من به رو هدختب بعد و كرد تاييد را او حرف سر دادن تكان با آرش

 نكنی خيال وقت يه تا بدونی بايد كه چيزی اولين اين! آرش نامزدم كنم،می معرفی -

 !دارن آرزو رو تو داشتن عالم مردهای همه كه هستی نظيریبی موجود

 را موضوعی آرش نكند بود؟ چه زد كه حرفی از منظورش كشيد تير استخوانم مغز تا

 پس كرده؟ بازگو بهدخت براي ديگری طور بود افتاده تفاقا رفتش از قبل شب كه

 نقشه عجب است؟ بهدخت ميزد دم آن از آرش و بگيرد انتقام خواهدمی كه كسی

 در هايمسوال برای جوابی كه بود آن از تركوتاه فرصتم. بود كشيده برايمان كثيفی

 :گفت و گشود سخن به زبان دوباره بهدخت كه چرا كنم جستجو ذهنم

 خيال شدی؟ اون دلباخته فورا كه كردی فكر چی احمقم برادر مورد در نميدونم -

 و بكنيد خواست دلتون هرغلطی دوتا شما كه پاست و دستبی اونقدر پدرم كردی

 رفتيدمی و شديدمی هم قطره اگه باش مطمئن باشه؟ نداشته بهتون كاریهيچ اونم

 !كنيد لونه خودش خونه توی اينكه به برسه چه. ميكرد پيداتون هم باز زمين زير

 .كن كمكم خدايا. گذاشتم قلبم روی دست

 چطور داره دوستت چقدر بهنام ميدونی كه تو بهدخت؟ زدنيه حرف جور چه اين -

 بزنی؟ حرف طوری اين برادرت مورد در ميدی اجازه خودت به

 .داد سر بلندی خنده

 كی، سراغ بره بايد موقعيتي هر توی ميدونه خوب زرنگيه، پسر برادرم آره، برادرم؟ -

 توی بزرگ پرنيان مهارت و زيركی به هنوز اون آخه آورد، بد بدجوری رو دفعه اين ولی

 .عزيزم نرسيده آدما كردن مات و كيش

 :زدم فرياد آورد جوش به را خونم اشوقيحانه هایحرف



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

418 

 

 چه اين بگو زودتر فهميدی؟ كنی؟ صحبت اينجوری بهنام مورد در نداری حق تو -

 انداختی؟ راه كه بازيگی مسخره

 :گفت و كرد من به رو سپس و خنديد او همراه هم آرش بار اين و زد ایقهقه

 خواستی خودت يعنی! داری عجله شدی غرق توش كه كثافتی فهميدن برای چقدر -

 لجبازی تو اما بيايی همراهش آدم مثل تا بوديم فرستاده رو آرش ما بشه اينجوری كه

 .نيست لطف از خالی هم اينجوری نشد هم بد البته ردی،ك

 را خودش كنار مبل دست با و كرد روشن ديگری سيگار و نشست آرش كنار مبل روی

 :گفت و داد نشانم

 .زياده گفتن برای حرف بشين، اينجا بگير -

 را آلودش زهر هایحرف و نشستم كنارش ندارد خود از ایاراده هيچ كه آدمی مثل

 .شنيدم

 :گفت و انداخت من به ایمغضوبانه نگاه

 انقدر كه طالئيت دار تاب موهای اون و خمارت چشمای اين بفهمی اگه كنم فكر -

 تمام ميدونی آخه! بشی متنفر خودت از هاتهبدبختی تموم باعث مينازی بهشون

 لیو نياد يادت االن شايد شد، شروع نگاه يه با كنم تعريف برات خواممی كه ماجرايی

 رو زندگيمون بالخره جادوئيت چشمای اون با دونستممی ديدمت كه باری اولين

 !كنیمی داغون

 خارج دهانش از كه دود هایحلقه به گذرايی نگاه و زد سيگارش به محكمی پك

 :داد ادامه و انداخت ميشد
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 كردندمی كار هم با اصل در كه درسته داشتند، رقابت هم با هميشه پدرم و بهنام -

 پسره بهنام دونستمی ترسيد،می شدنش گنده از ترسيد،می اون از هميشه بابا ولي

 هرگز پرنيان. ترسيدمی خيلی كنه الم قد جلوش روز يه اينكه از و زرنگيه و باهوش

 بهنامش آقا و رسيد ترسيدمی ازش كه روزی بالخره گفتمی راست کرد،نمی اشتباه

 .جلوش وايستاد

 با را پايينم ب**ل خشكيده هایپوست عصبي. زدنمی حرف و دبو پايين سرش آرش

 .ميدادم گوش بهدخت هایحرف به و كندممی دندان

 قولی به مياد؟ يادت رو بوديم مهمون مشيری تيمسار ويالی توی ما همه كه شبی -

 !تيمسار مجلس ماهی شاه به خورد چشمش يهو پرنيان جناب

 بر كه لبش رژ رنگ نقش روی نگاهش. آمدنمی يادم چيزهيچ كه بودم گيج قدر آن

 :داد ادامه و شد متمركز بود مانده جا سيگارش فيلتر

 خوشبختانه! بود شده عاشق آقا حضرت! فهميدنمی رو روزش و شب بعد به اون از -

 غوغايی چه ميدونه خدا وگرنه ايتاليا بود رفته ایمعامله برای و نبود بهنام شب اون

 .ميشد پا به

 :داد ادامه آميزیتوهين لحن با بود شده عصبی انگار زد سيگارش به ديگری پك

 از بيچاره! ريخت پرنيان پای به كه ثروت و عشق همه او از حيف! مادرم بيچاره -

 چی بيچاره زن اين كه نبود مهم براش اصال افتاد، آقا چشم از پاك شد مريض وقتی

 گذردنی خوش و عياشی نبالد رفتمی و ذاشتمی تنهاش روز و شب كشهمی

 داره، مجدد ازدواج قصد كه گفت و كرد نگاه مادرم چشمای توی رك روز يه خودش،

 :زد فرياد
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 !لعنتی زدی زندگيمون ريشه به تيشه تو -

 چشمش گوشه از بود زده حلقه چشمش در که اشکی قطره اینکه از قبل سرعت به

 :گفت و ود زد ناخنش با را آن بلغزد پایین

 یه ساختن مشغول باد و برق مثل اما میکرد؟ باور کی! بود؟ شده عاشق نیانپر  -

 داشت جرات کی" فصل چهار" گذاشت هم اسمش و شد شمرون باغ ته عمارت

 .کنه مخالفت یا بزنه حرف

 .کشید بلندی آه

 خر از بابامو تونستمی که کسی تنها! بودند ریخته مرگ گرد خونه توی انگار -

 برگرده سفر از کردیم صبر بود، بهنام کنه پیاده شیطون

 :داد ادامه و انداخت من به انگیزینفرت نگاه

 اون از بیشتر مامانم تا بهزاد پیش فرستاد مارو همه فهمید، رو موضوع وقتی بهنام -

 و دنبالمون میاد خودش شد راه به رو اوضاع وقتی داد قول هم بعدش نکشه عذاب

 .خونه گردونهمی برمون

 دستش روی دست بود شده بهدخت غیرعادی و عصبی حالت متوجه که آرش

 :گذاشت

 من کن استراحت کم یه برو بگی، چیزی نمیخواد دیگه باش، آرو کم یه خانمم -

 .هست چیز همه به حواسم خودم

 .کشید بیرون او دست از را دستش
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 کسهیچ به دلمو توی ریختم رو چیز همه بس از شدم خفه بزنم، حرف میخوام -

 !کرد داغون زندگیمونو چطوری زنیکه این که نگفتم

 هاییمرارت تمام و گذشته به بهدخت هایحرف از گیج و بودم گذاشته زانو روی سر

 :گفت و زد تنه امشانه به دست با و آمد کنارم. اندیشیدممی بودم گذرانده سر از که

 قول منتظر سال کی ما افتادی؟ روزی چه به بینیمی! خانم سرکار هستم تو با -

 که بود نشده راه به رو اوضاع دیدیم؟چی میدونی برگشتیم وقتی اما بودیم شوهرت

 پسر و پدر فهمیدیم تازه! هم جون به بودند افتاده لعنتی تو خاطر به آقایون هیچ

 !شدند نفر یه عاشق هردو

 شمگو در محکمی سیلی و نیاورد طاقت دیگر بهدخت. کردم نگاهش هازده مات مثل

 :زد فریاد خشم با و پیچید گوشم در آن سوت صدای که نواخت

 فرار بهنام با چون کردی خیال کردی، جهنم زندگیمونو تو میخوره، بهم ازت حالم -

 برداشته؟ سرتون از دست بابام راحتی همین به شده؟ تموم چیز همه دیگه کردی

 تمام خودم،. داشت نظرزیر  کارهاتونو همه بود؛ بازی اول اول تازه این خانم نخیر

 بهش و کنم جلب اعتمادشو تا شدم موافق بهنام با ظاهر به میدادم، بهش خبرهاتونو

 .باشم داشته نظرتون زیر کامال بتونم که بشم نزدیک

 :گفت و کشید خود سمت را او پشت از و گرفت را هایشدست آمد سمتش به آرش

 .ممیکن خواهش باش آروم کم یه خانومم، باش آروم -

 :زد فریاد شدمی کشانده او سمت به آرش توسط عقبعقب وقتی

 باید همتون بهنام، بابام، تو،. گیرممی انتقام تون همه از بگیرم، انتقام خواستممی -

 !گیرممی پس امونوشده ویرون زندگی تقاص بدید، پس مادرمو تقاص
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 کرد نجوا گوشش در چیزی و زد حلقه کمرش دور دست و نشاند مبل روی را او آرش

 و زد کنار را پرده کمی و رفت پنجره سمت خودش و شد بهدخت سکوت باعث که

 شده خشک بهدخت سیلی جای روی دستم که من به رو و انداخت باغ به نگاهی

 :گفت و انداخت نگاهی کردم،می نگاهش معصومانه و بود

 اما کنه، رو هاشونقشه تمام بهنام تا کرد صبر پرنیان سوگند، بودی مقصر خودت -

 همه اگر شطرنج شاه! بود خودش با شطرنج این مهره آخرین حرکت آخر، بازی

 اول پرنیان! میمونه باقی صفحه روی خودش بازم بده دست از هم هاشومهره

 ببرمت خودم با تا اومدم من بعدش بسنجه رو موقعیت خوب تا فرستاد رو بهدخت

 .شیدک اینجا به کار و کردی سرسختی تو اما

 سرش باالی را دستش و بود داده تکیه مبل پشتی به را سرش که بهدخت به نگاهی

 :گفت و کرد بود گذاشته

 راننده به و نوشتم من رو نامه اون کنم، تقلید بهنامو دستخط بودم بلد خوب من -

 ی بستن برای بهنام فهمیدم و زدم زنگ کارخونه به بیاره، اینجا باهاش تورو تا دادم

 همین برای میزنی زنگ کارخونه به که دونستممی شهر، از خارج رفته زرگر با ادقرارد

 زرگر راننده رو خودش و ببره تو جلوی رو زرگر اسم شده هرطور کردم سفارش راننده به

 !بیایی همراهش حتما و کنی اعتماد بهش تو تا کده معرفی

 :گفت نفرت با و انداخت من به آمیزیشماتت نگاه بهدخت

 ما همه و مادرم به آبیت چشمای اون با که هاییظلم همه تاوان تا اینجا کشوندمت -

 !بدی پس کردی

 :گفت و آمد من سمت به و کرد کشداری عصبی خنده
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 رو پسر عشق که تو نشد، بد هم خیلی ولی میخوره بهم ازت حالم که هرچند -

 !ترند قعاش کدومشون ببین کن تجربه هم رو پدر عشق حاال کردی، تجربه

 و کوبیدم دهانش بر محکم دست پشت با که بودم من بار این و شدم بلند جا از

 :گفتم

 !وقیح دختره شو خفه -

 چه هر و حس هر از شدم تهی میکردم احساس بودم؛ گیج و بود شده داغ سرم

 .نداشت وجود باختن برای چیزی دیگر داشتم،

 مجازاتی چنین که بودم شده کبمرت گناهی چه مگر کرد؟می چنین من با زندگی چرا

 که بود سرنوشتی چه این آخر بودم، بیزار اطرافیانم همه و خودم از باشم؟ داشته

 .پروراندممی وجودم در را معصومی طفل که حاال هم آن خورد؟می رقم برایم

 که بود این داد نشان که العملیعکس تنها زدم او به که سیلی جواب در بهدخت

 :گفت

 !شدیم حساببی گهدی حاال -

 را قلبم و میزد چنگ وجودم بر چیزی گویی. کردممی حس جانم بر را عمیق دردی

 را اطرافیانم آلود کنایه سخنان و بهنام هایاحتیاط معنای تازه کرد،می تکهتکه

 من پاک عشق از ای"میخواند برایم آن با نواهم که بهنام ساز صدای فهمیدم،می

. شد می تکرار ذهنم در مرتب"دست به نیاوردم آسان را تو من نوشیدنی همیشه

 بهنام با امزندگی مورد در تصمیم دانستممی ازدواج از قبل را چیزها این اگر شاید

 .بود دیگری چیز
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 جلوی خواستمنمی. گرفتم هایمدست میان در را سرم و نشستم زمین روی باز

 نگاه آرش. کردم خودداری هایماشک ریزش از بنابراین ببازم را خودم بهدخت

 که اتاقی به زور با و کرد بلند زمین روی از مرا بهدخت و انداخت من به آمیزیترحم

 و انداخت دراتاق و برد میشد باز پذیرایی سمت به درش و بود آمده آنجا از خودش

 :گفت شدمی خارج اتاق از درحالیکه بعد

 گفتم؟ چی فهمیدی نمیاد، در هم صدات اتاق؛ همین توی تمرگیمی صبح تا -

 و کردم پایین و باال را دستگیره بار چند دویدم در سمت به کرد قفل رویم به که را در

 «زدم صدا را بهدخت ناامیدی با عاقبت

 نداره خبر بهنام دیوونه، برم من بذار کن؟ باز رو لعنتی در این بهدخت، بهدخت،-

 .کن باز رو در شه؛می وونهدی نیستم من ببینه خونه بره اینجا، اومدم من

 خیلی شدمی شنیده در پشت از مبهم و گنگ ایزمزمه مثل که را هایشحرف

 .شنیدم نامفهوم

 اتفاقی یه اگه چموشه، خیلی دختره این باشه، بهش حواست دنگ شیش آرش -

 !کنهمی بیچاره امونوهمه پرنیان بیوفته

 صدایش و خوردمی تمانساخ کف سنگ به که بهدخت هایکفش پاشنه صدای از

 اندرفته آنجا از که فهمیدم آمدمی دورتری فاصله از رفتهرفته

 دوازده اتاق یک. کردم ورانداز خوب را آنجا و نشستم اتاق گوشه فنری تخت روی

 پوشیده رنگی سبز نمدی موکت با آن کف و داشت باغ به رو کوچکی پنجره که متری

 پنجره زیر و بودم نشسته رویش که قدیمی و کهنه خواب تخت جز به و بود، شده

 صندلی دو و کردمی خودنمایی دیوار روی که گرفته زنگار آیینه تکه یک و داشت قرار
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 رنگی تیره ضخیم پرده پنجره. نمیشد دیده اتاق در دیگری چیزهیچ کوچک چوبی

 بتوانم یدشا تا کردم باز را پنجره و زدم عقب را پرده شد،می نور عبور مانع که داشت

 امیدم تمام پنجره پشت حفاظ فلزی و درشت هایمیله دیدن با اما شوم خارج آن از

 به را آنجا. بودم زندانی اتاق در هنوز من و بود شده تاریک کامال هوا. شد بدل یاس به

 شده محبوس آن در امزندگی و همسر به عشق جرم به که دیدممی سلولی مانند

 و بهنام فکر اما. میکرد عبور نظرم از دیگری از پس یکی شتهگذ ساعات و روزها. بودم

 چه دانستمنمی. گذاشتنمی آرامم لحظه یک کندمی چه من غیبت در اینکه

 تمناهای یاد به نه؟ یا دارم خالصی محبس این از آیا و هست انتظارم در سرنوشتی

 حاال. کند پنهان من از را نفرینی راز این تا کوشیدمی که افتادممی بهنام عاجزانه

 دانستم،می میزد موج زیبایش چشمان پهنای از که را غمی معنای خوب دیگر

 سوزانده را وجودش ذرهذره چگونه راز این نکردن فاش و درد این تحمل بودم فهمیده

 آنقدر. است من از تنهاتر چقدر او که کردممی حس حاال و نمیزد دم هم باز و بود

 زانو روی از را سرم وقتی که ریختم اشک و کردم فکر یزهاچ این به اتاق گوشه

 است، شده صبح که فهمیدم و دیدم؛ را نور باریک هایشعاع پنجره گوشه از برداشتم

 در پشت از که شدم بهدخت و آرش صدای متوجه که انداختم پنجره به نگاهی

 قفل در دکلی کنم پیدا را آنها به دادن گوش مجال اینکه از قبل شدمی شنیده

 اتاق وارد لخند با که پرنیان شادی از مملو چهره دیدن از. شد باز انتها تا ودر چرخید

 و پریدم جا از که خوردم یکه چنان بست دو آن روی به سرش پشت را در و شد

 پوشیده رنگی خوش طوسی شلوار و کت. بردم پناه بود اتاق انتهای که پنجره سمت

 بلندش هایسبیل و بود داده حالت باال به رو را اشیگندم جو پشت پر موهای و بود

 چهارشانه و اندامش درشتی شدمی باعث بلندش قد. بود آراسته خاصی طرز به را

 که شد اشچرمی دارمارک هایکفش معطوف نگاهم بیاید؛ چشم به بیشتر بودنش
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 یکباره به رهایی برای آرزوهایم و آمال تمام کردم حس داشت،می بر قدم من سوی به

 کرد جمع کردمی القا را ترس حس که را رنگش سیاه و درشت هایچشم! رفت برباد

 :گفت و زد کمرنگی لبختد دادو اشبینی به چینی و

 !نگذشته؟ سخت که بهت ببینم بخوابی؟ خوب دیشب نتونستی انگار سالم، -

 :گفتم کنم نگاهش آنکهبی انداختم پایین را سرم

 ما جون از اینجا؟ آوردی منو چی برای میده؟ معنی چه بازی مسخره این -

 خوای؟میچی

 :گفت و داد باال به رو را هایشسبیل گوشه انگشت دو با و کرد سکوت ایلحظه

 اینجایی؟ االن چرا نطرت به کنی؟می فکر چی تو -

 .ریختمی جانم به بیشتر را ترس و فشردمی را قلبم کالمش هر

 پسرش از پدری بودم ندیده حاال تا نداره، وجود انتقام و هکین جز به دلیلی هیچ -

 کشید؟نمی خجالت خودتون از شده؟ مرتکب گناهی چه بهنام مگه! بگیره انتقام

 :گفت و داد باال ابرو و زد آلودشگوشت لبهای روی اشاره انگشت با

 از نه البته گذاشت؛ انتقام اسمشو بشه شاید اما نیست، قشنگی واژه انتقام؟ -

 !بگیرم انتقام دلم از میخوام نه بهنام،

 :گفت و كرد نگاه هايمچشم به خيرهخيره لحظه چند براي

 دختر؟ زيبايی چقدر دونیمی توهيچ -

 .آمد جلو كمی انداختم؛ باال شانه و زدم پوزخند
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 موی قلم يه با ذوقخوش نقاش يه كنممی حس می،كنم نگاه صورتت به وقتی -

 با اينجوری رو تو اندام تمام ماهر تراش پيكر يه يا! كرده نقاشی رو تو صورت ظريف

 صبوری خيلی اما كنم صبر ميخوام كه چيزی برای ندارم عادت من تراشيده، ظرافت

 خورده يه پس! كنم تماشات اينجوری تونممی االن من و رسيد لحظه اين تا كردم

 وقت حاال و جنگيدم قمعش خاطر به من! انتقام بذاريم رو اسمش كه انصافيهبي

 !بچشم رو پيروزی مزه زندگيم توی بازهم شده

 آمد؛ درد به قلبم ناپاكش آلود گناه عشق اين از و خوردمی بهم هايشحرف از حالم

 چشمانش در كردم نگاه می،انداخت هاقزاق ياد به را آدم كه سنگيش و سرد قيافه به

 هایحرف شنيدن با ولی كردمی ردشوا مقابلش در را زدن حرف و می،زد موج غرور

 با بزنم حرف او با تا ميداد جرات من به كه ميزد موج دلم در نفرتی اششرمانهبی

 :گفتم و كردم نگاهش انگيزی نفرت حالت

 ازت حالم كنی،نمی رحم هم خودت پسر به حتی كه كثيفی انقدر تو! پستی خيلی -

 .می،خوره بهم

 او با پروابی چنين بود نكرده جرات كسی عمرش تمام در گويی كه برآشفت چنان

 من به تندی پاسخ تا كندمی كنترل را خودش زحمت با كه بود معلوم و بگويد سخن

 :گفت و آمد، جلوتر كمی اما ندهد

 همه اين خاطرت به و دارم دوستت من! جون دختر بزنی هاروحرف اين نبايد تو -

 پيش بهنام كه نيست مهم برام گهدي كه هرچند كردم تحمل رو جدايی و دوری

 رو رفته دست از روزهای همه كه ميدم قول بهت ولی دزديد منو عشق و كرد دستی

 كنيم، زندگی هم كنار دغدقهبی و آروم تونيممی بعد به اين از كنم؛ جبران برات
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 باشی، من پيش تو كه بكنه تونهنمی هم رو هم فكرش حتی بهنام راحت، خيالت

 .كنيممی پيدا نجات اون شر از هميشه برای و بريم جااين از زودی به كه دادم ترتيبی

 عصبی خنده شوم مسلط برخود توانستمنمی و بود شده متشنج شدت به اعصابم

 :گفتم و كردم كشداری

 !چيز همهبی توام عروس من داره؟ نسبتی چه تو با بهنام دونینمی انگار -

 :زد ريادف و آمد خروش به حرفم از بار اين

 .بشنوم دهنت از رو حرفی همچين خوامنمی وقتهيچ ديگه -

 با پرنيان شدند؛ داخل و كردند باز را در هوابی آرش و بهدخت فريادش صداي از

 :زد فرياد و برگشت آنها سمت به عصبانيت

 كنيد؟ باز رو در داد اجازه بهتون كی بيرون، بريد -

 برخورد كه آمد جلو آنقدر شدند؛ خارج اتاق از كالمی هيچبی و ترس حالت با هردو

 بينيم جلوی تهديد نشانه به را اشاشاره انگشت كردم حس صورتم با را هايشنفس

 :گفت و گرفت

 با دوسال نبودی، زنش وقت هيچ ولی كردی زندگی بهنام با مدتی يه تو كه درسته -

 خودم موقعش به رده،ك زرنگی كه كنه فكر بذار باشه، داشته تورو تونست كلك و حقه

 تو دادن دست از هرچند نمی،مونه، جواببی كارش اين باش مطمئن كنممی ادبش

 هرچی شده تموم ديگه موضوع اين هرحال به ولی تقاصه ترينبزرگ اون برای خودش

 حرفی درموردش نمی،خوام هرگز ديگه، باشيم، آينده فكر به بايد حاال گذشت بود

 شد؟ فهم شير بشنوم

 :زدم فرياد و انداختم صورتش به جسارت با را انمده آب
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 ميزنی، حرف آينده و گذشته از راحت چه! شرفیبی و غيرتیبی همه اين به تف -

 موجود با نبودم حاضر بازهم كردمنمی ازدواج هم بهنام با اگر حتی باش مطمئن

 لجنی آدم به ميداد رو اشدردونه دختر پدرم ميكنی خيال كنم، زندگي تو مثل كثيفی

 تو؟ مثل

 كتش لبه به را دستش و كرد پاك آورد بيرون جيبش از كه دستمالی با را صورتش

 :گفت و داد هايشسبيل به تابی و گرفت

 حيف ولي كشتمش؛می سگ مثل كردمی رفتاری چنين من با تو جای هركسی اگه -

 اين و بود يدهند رو تو بهنام اگه كنم راحت رو خيالت بذار درضمن دارم،دوستت كه

 و قرار همه ما كرد،می من تقديم دستی دو رو تو پدرت كردنمی شروع رو بازی

 چون بود؟ مخالف ازدواجت با چی برای كنیمی خيال بوديم، گذاشته و مدارهامون

 حرفی حرفم خالف اگه می،دونست بود، من اوامر مطيع و ترسيدمی من از سگ مثل

 يه بود ساخته خودش واسه من هایپول با كه رو ندگیز  تمام بده انجام كاری و بزنه

 !كنممی خراب سرش روی شبه

 :زدم فرياد

 رو اون مود در زدن حرف لياقت تو بزنی، حرف اينطوری پدرم به راجع نداری حق تو -

 .نداری

 :گفت و خنديد مستانه

 يا شريفيه مرد خيلی پدرت كردی فكر هستن؟ كی مادرت و پدرت كنیمی خيال -

 بابای! كردی خيال كه نيست هم هااينجوری جانم نه اصيله؟ زاده نجيب يه مادرت

 كه پولی ازای در شد خبر با تو به من عالقه از وقتی همينم برای بود پول تشنه عزيزت

 .كنه كشمپيش رو تو شد راضی دادم بهش
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 :كرد تنگ را هايشچشم

 رو هاپول اين كنیمی فكر نبود؟ پر زيادی كم يه بانكيش حساب اواخر اين نظرت به -

 آورد؟می دست به جبين عرق با

 .كشيد بلندی نفس

 پای لحظه آخرين تا چون ندارم شكايتی هيچ بابت اين از من چنگش، مفت البته -

 داشته راحت زندگی يه عمرش آخر تا پول همه اون با تونستمی. موند قرارش و قول

 برداشت رو هاپول اون همه نداشت تمومی شخواهي زياده كه اونجا از خب اما باشه

 داره و خودش چاه و راه هركاری كه دونستنمی ولی كنه تجارت مثال كه آمريكا اومد و

 !بكنی خواستی كه هرغلطی نميشه هرجايی و

 نگاهی شدممی منفجر عصبانيت از داشتم كه من به چشمی زير و زد پوزخندی

 :گفت و انداخت

 كه هاست،حرف اين از ترظرفيتبی جونت مامان نفهميد كه بود همينم خاطر به -

 .كنه زندگي و بمونه آمريكا توی باهاش

 :داد ادامه و كشيد دهانش دور را زبانش

 از شبه يه خانم بود كنده من از هرچی آورده؟ بابات سر باليي چه دونیمی حتما -

 آزاد خوادمی هك گفت بعد به اون از و گرفت و طالقش هم بعدش آورد در چنگش

 بابات امثال كه هايیآدم زدن تيغ مشغول عوض در نكرد شوهر هم ديگه كنه، زندگی

 !بود كرده مزه دندونش زير بدجور گرفت بابات از كه پولی ظاهرا شد، هستند

 :گفت و خنديد قاهقاه
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 خدا بودند برده خودشون با هم رو تو اگر مادری، و پدر همين بچه تو جونم، آره -

 با داری ديگه كه نگير قيافه من برای زيادی پس داشتی، وضعيتی چه االن دونهمی

 .كنیمی تموم رو صبرم هاتبدقلقی اين

 و گرفتم هايمدست ميان در را سرم سرداد، قهقه آوری چندش و بلند صدای با دوباره

 كه دمبو كرده هاآدم اين به بدی چه من مگر بود شده تمام طاقتم ديگر فشردم، را آن

 تحقير حد اين تا بايد چرا. نشاندندمی قلبم بر و بودند برداشته ترینيش هركدام

 شدم؟می

 سر دوبار شد، عوض نگاهش رنگ ناگهان كردم، سربلند نشست؛ زمين روی كنارم

 :گفت كنان نجوا و كرد نزديكم را سرش. گذاشتم زانو روی

 در من پيش جااين كه ميدم لقو بهت بخوری، غصه هاحرف اين خاطر به نبايد تو-

 واقع در نكن نگاه قدرتم و ثروت به جون، دختر كنیمی اشتباه من مورد در تو امانی،

 خاطر به فقط كننمی اطاعت ازم ظاهر به كه هايیآدم همه هستم، تنها خيلی من

 دارن چی خاطر به كنیمی خيال آرش و بهدخت همين گيرن،می ازم كه هايیپول

 خوب نگاهش از اينو من متنفره ازم ولی دخترمه بهدخت كنن؟یم كمك بهم

 چون و آرشه عاشق بدجوری كه اينه خاطر به كنه كمكم كه كرد قبول اگر خونممی

 خارج تجارتش گردونه از رو هامپول و بزنم بهم آرش با رو شراكتم من خواستنمی

 فدای مارو همه ميدونی بدال كه هم بهناز موضوع كرد؛ كمكم و بود كنارم اينجا تا كنم

 اشاكله و عمله مقابل در كه گويند را بزرگي قديم اصطالح در)اُنبار جُل پسره اون

 كی به ديگه بهنام، از اينم كنه، زندگی باهاش تا رفت و كرد(باشد نداشته امتيازی

 .گذاشت سرش پشت ديوار بر سر و كشيد آه كنم؟ خوش دل تونممی
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 بهم هم بهنام كه كنم فكر اين به خوامنمی بوده، چی تهگذش كه نيست مهم ديگه-

 رو عمرم بقيه تا كافيه همين و كنارمی تو ديگه حاال زد، خنجر پشت از و كرد خيانت

 !كنم زندگی كنارت در و تو عشق با

 كنار بودم پوشانده را صورتم و سر آن با كه را هايمدست تا آورد سمتم به را دستش

 :زدم فرياد و كشيدم اركن را خودم كه بزند

 .شرفبی شو گم چشمم جلوی از كثافت؛ نزن دست من به -

 بلند جا از ناگهان كشيد؛ عقب را خودش و خورد يكه زدم كه فريادی از كردم حس

 آلود غضب لحنی و زده ماتم صورتی با ديدم، خود در عجيب قدرتی گويی شدم،

 :گفتم

 از بگم چی بهت خواممی بفهمی اگه نمك فكر پرنيان، جناب كن گوش تو حاال پس -

 يه به كرديم فرار خونه از كه شبی همون فردای بهنام بشی، مجنون حماقتت اينهمه

 االن اما نفهميدم، كرد رو كاری معنی موقع اون كرديم؛ عقد هم با و برد خونه محضر

 يه پسرت از من چون خوردی، رودست ازش بدجوری داشت، حق بهنام كه فهميدم

 آخر تا من نخوای چه و بخوای چه پس توست، نوه شرعا و قانونا كه ایبچه دارم، بچه

 حضرت ببری گور به خودت با بايد رو كثيف عشق اين آرزوی هستم، تو عروس عمر

 بهت مارو زندگی گزارش كه كسی چون هستی بازی اين بازنده تو دفعه اين آقا،

 اين از بهنام منو جز به كس هيچ نداره هم تقصيری بود، نگفته رو هااين حتما ميداده

 خجالت خودم از بودم تو جای من بگه، بهت بخواد كه نداشت خبر موضوع

 !ميزنم ایوقيحانه هایحرف همچين عروسم به دارم كه كشيدممی

 :زد فرياد شود تمام حرفم نگذاشت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

433 

 

 باشيد، هداشت رسمی عقدنامه بهنام و تو محاله بزنی، بلوف خوایمی ميگی، دروغ -

 بدی نجات اينجا از رو خودت بتوني كه كردی مطرح رو بچه موضوع مخصوصا تو

 !نداره وجود ایبچه هيچ وگرنه

 :خنديدم او حماقت به كه بودم من باراين

 اگه تره،زرنگ و ترباهوش ازت فقط خودته پرورده دست بهنام نميشه؟ باورت چيه؟ -

 روشن برات چيز همه تا محضرخونه اون به یبفرست رو نفر يه تونیمی نميشه باورت

 و بزنی زنگ بهش تونیمی شناسی؟می رو شايقی دكتر حتما ام،بچه مورد در بشه،

 .نه يا گفتم راست بهت كه بشی مطمئن تا بپرسی ازش

 ريخت بهم كامال و رفت هم در اشچهره ديدممی اينكه از دادم باال ابرو پيروزمندانه

 .بودم خوشنود

 به دستت حتی تو! بزرگ پرنيان جناب هستی تو فقط بازی اين بازنده سفانهمتا -

 !رسهنمی منم جنازه

 بدن و زد قدم را اتاق ديوار دو بين افقی فاصله بار چندين بود عصبی و خشمگين

 سرش پشت محكم را در و رفت بيرون اتاق از بزند حرف من با ديگر كالمی اينكه

 و كردند جدل و بحث هم با كمی ميكرد، صدا را امادشد و دختر و ميزد فرياد بست؛

 گذاشت جلويم غذا و آب از سينی يك بهدخت و شد باز اتاق در دوباره مدتی از پس

 :گفت و انداخت من به انگيزینفرت نگاه و

 .دستمون روی بيوفته اتجنازه نميری تشنگی و گرسنگی از كه بخور چيزی يه-

 .كردممی فكر كه هستی اونی از حقيرتر و تربختبد بهدخت، سوزهمی برات دلم-

 :گفت جوابم در كه ميشد خارج اتاق از داشت
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 باغ اين توی رو اتجنازه خودم باشه دروغ هاتحرف اگه كه بسوزه خودت برای دلت -

 !بشن راحت شرت از همه تا كنممی دفن

 .كردند ترك را جاآن همگی بعد اندكی و كرد قفل سرش پشت را در

 امكالفه موضوع اين به كردن فكر و بيايد سرم بر است قرار باليی چه دانستممین

 روی كه ایآيينه تكه به چشمم ناگهان زدم، قدم كمی و شدم بلند جايم از كرد؛می

 گريه به و تركيد بغضم امپريده رنگ تصوير ديدن از و افتاد بود شده نصب ديوار

 آرزو دل در و افتادممی بهدخت هایحرف ادي كردممی نگاه كه صورتم به افتادم

 موقع آن شايد داشتم تریساده چهره زيبا صورت اين جای به كاش كردممی

 حاال اما كنم، زندگی شوهرم كنار هازن همه مثل دردسر بی و آرام توانستممی

 فنا و نيستی جاده به عاقبت كه ترسيدممی و بودم شده حقارت همه اين متحمل

 .مشو كشيده

 بخورد رقم برايم پرنيان دوباره بازگشت با بود ممكن كه شومی سرنوشت از

 از دست هاراحتی اين به و است لجوجی و دنده يك مرد دانستممی و ترسيدممی

 خواسته به تا كندمی مجبورم زود يا دير و داشت برنخواهد كرده شروع كه بازی

 وضوح به را هوس سوزان هایلهشع كردمی نگاه چشمانم به وقتی دهم؛ تن كثيفش

 را قلبم و ساختمی هراسان مرا كه بود چيزی اين و ديدممی وقيحش چشمان در

 .آزردمی

 درمانده و زيبا صورت خوردم چهره جای به بار اين اما انداختم آيينه به نگاهی دوباره

 اگر حتی نشست، چشمانم در اشك باز و نگريستمی مرا غریبانه كه ديدم را بهنام

 جوابی چه يابم خالصی محبس اين از توانستممی و افتادمی برايم اتفاقی اينكه بدون
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 دست در كه گفتممی او به چگونه دادم؟می بهنام به غيبتم شب دو برای بايستمی

 ام؟بازگشته معصوم و پاك و بودم اسير پدرش

 موقع كه كردم پيدا را حالی همان لحظه يك در و انداختم آيينه به ایاميدانه نا نگاه

 را مرگ ترسو و ضعيف هایآدم فقط كه دانستممی. داشتم خوابم اتاق سوزاندن

 من برای ولی برهانند، حوادث با رويارويی از را خود تا كنندمی زندگی جايگزين

 ماندم زنده تاوان امپاكدامنی و عفت دادن دست از ماندممی اگر. كردمی فرق موضوع

 .ديدمنمی خود در هرگز را ننگ ناي تحمل و بود

 جايی بهنام خانه در ديگر ونه راداشتم ننگ اين تحمل و پرنيان كنار در ماندن توان نه

 را دستم ببرم، پناه هاآن به تا بود نمانده برايم مادری و پدر حتی ديگر بود؛ من برای

 روزگار از دم،كر  ناله دردهايم از كودكم برای گريستم، زار زار و گذاشتم شكمم روی

 جدا را شكسته آيينه از كوچكی تكه و كوبيدم آيينه به را مشتم سردادم، شكوه نامراد

 مقابل در كه شدم سركش اينقدر كی من خدايا لرزيد؛می وضوح به هايمدست. كردم

 قرار كه زنی برای مرگ كه ميدانی خوب خود تو خدايا بايستم؟ اتخداوندی حكم و تو

 دردهايش تمام بر حالوتش از كه است دارويی نوش چون ازدبب را عصمتش است

 كه فرزندی با هاديوانه مثل! ندارم پناهی تو جز كه ببخش مرا خدايا سازدمی مرهم

 او از ببخشد، مرا گفتممی می،كردم التماس او به و ميزدم حرف كردممی حسش فقط

 آن در كه را بهشتی هرگز و نگذارد قدم ما درد از پر و كثيف دنيای به تا خواستممی

 با مرا و بگيرد را دستم خواستمی دلم نكند؛ عوض ما گناه پر دنيای با بردمی سر به

 هایرگ به را آيينه تيز لبه لرزان هايیدست با دهد؛ نجاتم جهنم آن از و ببرد خود

 .پاچيد صورتم به و زد فواره آن از خون و كشيدم نحيفم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

436 

 

 گذشت، چشمانم مقابل از بودم گذاشته سرپشت كنون تا كودكی از آنچه همه انگار

 صورت پيچيد؛می گوشم در دويدمی باد در كه كودكی گريه و خنده صدای پژواك

 زنند،می لبخند من به كه ديدممی چشمم جلوی داشتم دوست كه را كسانی همه

 یهادست كرد، دراز سويم به را دستش دويدمی و خنديدمی باد در كه كودكی

 ديگر و گرفتم اوج گويی و كردم حس آلودمخون و سرد هایدست ميان در را كوچكش

 .نفهميدم چيزهيچ

 

*** 

 

 اولين. ديدم بيمارستان تخت روی را خودم كردم باز زحمت با را هايمچشم وقتی

 سنگين آنقدر هايمپلك گريستمی و بود ايستاده سرم باالی كه بود، ژيال آشنا چهره

 تمام كردممی شديدی ضعف احساس بودم، داشته شاننگه باز زحمت با كه بودند

 بار چند نداشتم، زدن حرف برای رمقی. سوختمی دستم مچ و كردمی درد بدنم

. چرخاندم چشم گذاشت؛ امشانه روی را دستش ژيال كردم، بسته و باز را هايمپلك

 نجات چطور دانستمنمی اام. آوردم خاطر به را چيزهمه نبود؛ ژيال جز به كسهيچ

 .ريخت فرو قلبم در چيزی بهنام نبود از كردم، پيدا

 كجاست؟ بهنام كنم؟می چيكار اينجا من -

 :گفت و كرد مرتب بود رويم كه را پتويی و داد تكان سری كرد؛ پاك را هايشاشك ژيال

 فقط تو گذشت، خير به خداروشكر نكن، فكر هيچی به عزيزم، كن استراحت -

 .عزيزم كن راحتاست
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 صدای! ایشده من ناجی هم باز تو خدايا بود؛ آشنايی جمله چه گذشت؟ خير به

 هنوز. كردم نگاه صورتش به پيچيد، گوشم در گنگ ایزمزمه مثل هم باز ژيال

! باشم برده در به سالم جان مهلكه آن از نميشد باورم بود، الود اشك چشمانش

 با و شد اتاق وارد سرم و آمپول از پر كيسه يك با افشين كه بود نگاهش در نگاهم

 :گفت زده هيجان بودم آمده هوش به كه من ديدن

 بهتری؟ چطوره حالت دختر؟ اومدی هوش به كی تو-

 باشم؛ زنده هنوز كه نميشد باورم هم خودم كردم، نگاه را هاآن هردوی لحظه چند-

 ناجی كجا و كی ژيال و افشين دانستمنمی هنوز كردم،می خود در سنگينی احساس

 اند؟شده من

 كجاست؟ من بهنام داد؟ خبر شما به كی اينجا؟ اومدم چطوری من-

 آهسته و گذاشت تخت كنار فلزی ميز روی داشت دست در كه را داروهايی افشين

 :زد ب**ل

 دنبالت خيلی بودی، شده گم افتاده، اتفاقی چه دونيمنمی ماهم جان سوگند-

 غرق كه كرديم پيدات خونمون در پشت رو تو عاقبت نبود، زتا خبری هيچ گشتيم،

 در پشت بودت گذاشته و بود بسته دستمال يه با محكم رو دستت يكي بودی، خون

 جلوی اومديم ژيال با داخل نيومد كسهيچ ولی زدم رو آيفون منم زدن زنگ ما، خونه

 .ديديم وضعيت اون توی رو تو كه در

 .كرد مكث كمی

 .كنيممی صحبت موردش در بعدا كنی استراحت فعال هبهتر  حاال-

 .دادمی آزارم شدت به بهنام نبود افتاد، امشده پيچی باند دست مچ به نگاهم
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 كجاست؟ بهنام -

 :گفت افشين و انداختند هم به ایغريبانه نگاه افشين و ژيال

 پيش براش كاری يه اينكه مثل ولی بود اينجا كه پيش ساعت دو يكی همين تا -

 !كارخونه بره شد مجبور اومد

 سنگ آسمان از اگر بود ديده روز و حال آن در مرا اگر بهنام محض، دروغ! بود دروغ

 ماجرا از چيزهيچ كه بودم مطمئن خورد؛نمی تكان بسترم كنار از باريدمی هم

 :گفتم و زدم پوزخندی داند؛نمی

 گرده؟می بر كی -

 كنار به معاينه برای و شد اتاق وارد دكتر بدهد را بمجوا بتواند افشين اينكه از قبل

 من به نگاهی ميكرد كنترل را سرمم و گرفتمی را نبضم كه طورهمان و امد تختم

 :گفت و انداخت

 آوردنتون موقع به و رسيدند دادتون به زود كه خانم كرد رحم بهتون خيلی خدا -

 سالم خودت هم كه بذارم متوننمی روش ایديگه اسم معجزه جز من بيمارستان

 !بودی كرده رو جونش قصد كه معصومی طفل اون هم و باشی

 از برقی ژيال چشمان در اما سوخت قلبم و كشيد؛ تير پشتم شنيدم كه حرفي از

 .بوسيد را امگونه و شد خم درخشيد، شادی

 كلك؟ بودی نگفته بهم چيزی چرا پس عزيزم، مباركه -

 و سوختمی فرزند داشتن حسرت در كه بود هاسال ژيال كشيدم؛ خجالت خودم از

 مانده زنده خود اگر كردم،می نابود را الهی موهبت اين خودم دست با داشتم من

 چند طی در. بخشيدمنمی را خود هرگز بود افتاده اتفاقی گناهمبی فرزند برای و بودم
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 نه و آمد مالقاتم به نه و نشد بهنام از خبری هيچ بودم بستری بيمارستان در كه روزی

 باشد ميلش مخالف كه را كاری هرگز دانستممی شد؛ احوالم جويای تلفنی حتی

 فايدهبی كامال مورد اين در اصرار داشتم من كه اوضاعی با هم آن داد نخواهد انجام

 از بود افتاده برايم كه را اتفاقی دليل شده هرطور كردندمی سعی ژيال و افشين بود؛

 گفتم؟می بايد چه نداشتم، ديگری پاسخ سكوت جز هربار اما بشنوند خودم زبان

 بعد و بود زده غيبم تمام روز دو ميكرد؟ باور را مزخرفاتی چنين كسیچه اصال

 توانستممی توجيهی چه! شدم پيدا ژيال خانه جلوی بودم زده را دستم رگ درحاليكه

 باشم؟ داشته

 حضور كنارم در بيمارستان از شدنم مرخص وزر  تا نداشتم هرگز كه خواهری مثل ژيال

 روی را قديميش پوست پالتو آخر روز گشت؛می دورم به پروانه مثل و داشت

 مرخص با دانستممی كردم؛ ترك را بيمارستان همراهش به و انداخت هايمشانه

 عدم هرچند. باشم بهنام با سخت زندگی يك منتظر بايد بيمارستان از شدنم

 آنجا ميدادم ترجيح طرفی از اما سوزاندمی را وجودم عمق تا ارستانبيم در حضورش

 چند غيبت برای دانستمنمی هنوز چراكه نشوم رو به رو او با روز و حال آن در و

 .بدهم او به بايد پاسخی چه خانه از امروزه

 بداند چيزی بود گذشته من بر آنچه از كسی خواستمنمی و بودم گرفته را تصميمم

 بسيار سوختممی داشتم جان در كه اندوهی با عمر آخر تا و شكستممی خود اگر

 .دهم باد بر را خويش آبروی و بسوزانم آتش اين در را بهنام كه بود آن از بهتر

 در ژيال كمك با بود، ما منتظر اتومبيل در بيمارستان بيرونی در نزديك افشين

 مسير طول در. افتاديم راه به و گرفت جای كنارم هم خودش و نشستم عقب صندلی

 دستپاچه حركات و انداختمی ما به آيينه از گهگاهي كه افشين سنگين هاینگاه از
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 از كنند، پنهان من از را آن كنندمی سعی كه خبرند با چيزی از می،كردم حس ژيال

 به من اما رود؛می خودشان خانه سوی به كه شدم متوجه رفتمی افشين كه مسيری

 سرش كمی زدم، اششانه روی آهسته. باشم جايی خواستنمی دلم خودم هخان جز

 .برگرداند پشت به را

 جان؟ سوگند شده چيزی -

 .كشيدم آهی

 ريم؟می داريم كجا -

 :دادند جواب هم با زمان هم هردو

 .ما خونه -

 .كرد خوش جا لبم گوشه آمدمی بر جانم تلخی از كه تلخی لبخند

 .خودم خونه ببريد منو لطفا هميش اگه جان افشين -

 .انداخت عقب صندلی به آيينه از نگاهی افشين

 خوب كامال حالت تا باشی ژيال و و من پيش روزی چند يه فعال بهتره من نظر به -

 .خونه بريمتمی بعدش بشه

 با است داغ موضوع اين هنوز كه موقعی تا خواستمی او. فهميدم خوب را منظورش

 خواستمی دلم. نداشتم را بهنام از دوری تحمل ديگر من ولی شوم،ن رو به رو بهنام

 را او فرزند كه حاال خصوصا بخشيدمی مرا حتما من بهنام   برگردم، امخانه به زودتر

 اميد تنها. بود او با رويیرويا برای امبرنده برگ تنها اين و پروراندم؛می وجودم در

 از را سياه لكه اين تواندمی كه داشتم باور دوجو همه با كه بود خداوندی هديه همين
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 بود، كرده حفظ پرنيان خانه در را جانم و آبرو كه طورهمان و كند محو زندگيمان

 مرا و كند عوض مسير تا خواستم افشين از اصرار با ديگر بار. دهد نجاتم هم باراين

 :فتگ و كشيد پوفی و داد تكان تاسف روي از سری ببرد؛ خودم خانه به

 بگو ما به الاقل نيست، خونه به برگشتن برای مناسبی وقت االن كن باور سوگند -

 .كنيم كمكت طوری يه بتونيم حداقل تا افتاده اتفاقی چه

 و گرفت هايشدست ميان در را هايمشانه و انداخت من به نگاهی ترديد با ژيال

 :گفت

 رو بهنام اخالق كه خودت خونه؟ بری خوایمی االن چرا آخه سوگند، ميگه راست -

 ترعاقالنه موضوع اين مورد در اونم تا بگذره زمان ديگه كم يه بذار خب دونیمی بهتر

 به دست كه افتاد برات اتفاقی چه بگو ما به الاقل عزيزم؛ كن اعتماد ما به كنه، فكر

 اين و كنه صحبت جوری يه بهنام با خودش افشين تا شده چی بگو زدی؟ خودكشی

 .فهمنمی بهتر رو هم زبون مردن اينا بالخره بشه برطرف فاهمسوءت

 .زدم محزونی لبخند

! شديد پريشون اينطوری كه گفته بهتون چيزی يه بهنام بود، درست حدسم پس -

 ...كنيدمی خيال البد كنيد؟می فكر چی من مورد در

. يچيدپ خيابان در اتومبیل هایالستيك جيغ صدای و ترمز روی زد محكم افشين

 :گفت و برگشت كامال پشتی صندلی طرف به و كرد پارك خيابان كنار

 رو خودت ولی كنه،نمی بدي فكر تو مورد در كسهيچ زنی؟می تو كه حرفيه چه اين -

 اونم. كرديم پيدات خونمون در پشت بعد و گشتيم دنبالت تموم روز دو ما، جای بذار

 پس نكردی؟ رو معصوم طفل اون كرف كنی؟ خودكشی بايد چی براي تو خون، غرق
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 خواهش بده حق ما به هم كم يه زدی؟ رو چيز همه قيد كه بوده موضوعی يه حتما

 .كنممی

 .كشيدم آه

 كردم كه كاری جز ایچاره ولی شد، چی كه دونمنمی حسابی و درست هم خودم -

 !بود همين نجاتم راه تنها نداشتم،

 :كرد تكرار تعجب با ژيال

 بودی؟ اسير تو مگه نجات؟ راه-

 .هيچی ژيال، نپرس هيچی كجا؟ نپرس چرا؟ نپرس ولی بودم اسير آره-

 نكردم موردت در هم بديی خيال هيچ شناسممی هركسی از بهتر رو تو من عزيزم-

 و كردی فرار خونه از تو كنه؟می قبول رو هاحرف اين هم بهنام كنیمی فكر ولی

 ميده؟ معنی چه اين زدی؟ خودكشی به دست بعدش

 :داد ادامه او جای به افشين

 بيچاره گذشت؟ چی ما همه به بودی شده گم كه شبی دو اين دونیمی هيچ تو -

 چطوری كه ببينی نبودی. كشيد بيمارستان به كارش و خورد بهم حالش دوبار بهنام

 بكنی رو فكرش كه هرجا. گشتمی دنبالت در به در و زدمی بال بال پركنده مرغ عين

 توی بودی رفته و بودی شده آب قطره يه مثل انگار اما! قانونی پزشكی حتی زديم سر

 رو خودش فورا زدم زنگ بهش كردم پيدا در پشت رو جونتنيمه بدن وقتی! زمين

 همه به. بودم نديده مونده در و زار حال اون با وقتهيچ و بهنام من سوگند رسوند،

 موضوع فهميد وقتی اما بدن نجاتت هك كردمی التماس بيمارستان دكترهای

 جلوش نتونستم كردم هركاری برنگشت، هم ديگه و رفت بيمارستان از بوده خودكشی
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 برای كردم،می رو كار همين بودم اون جای منم اگر شايد. داشت هم حق بگيرم؛ رو

 انتقام خواستیمی سوگند؟ چرا آخه! نداره وجود اين از باالتر دردی مردی هيچ

 دختر؟ كردی كار چی تو ؟بگيری

 .كرد خيابان معطوف اتومبيلش شيشه از را انگيزشحزن نگاه

 پير صدسال شبه يه انگار بهنام بيچاره كنه، تحمل رو درد اين تونهنمی مردی هيچ -

 !شد

 :گفت جدی خيلی و برگشت سمتم به دوباره

 انقدر كار ينا برای دليلت اميدوارم بدی، نجات رو زندگيت بتونی كه كنه خدا -

 وگرنه كنی ثابت بهش رو گناهيتبی و كنی قانع رو بهنام باهاش بشه كه باشه محكم

 !ميشه چيی دونهمی خدا فقط

 از و آوردممی محكمی دليل بود افتاده كه اتفاقي برای بايد من بود افشين با حق

 گناهيمبی اثبات برای دليلی چه گفتم؟می بايد چه اما كردممی دفاع حيثيتم و خودم

 خود به ایبيگانه حضور در بهنام آبروی ريختن با توانستممی چطور داشت؟ وجود

 :وگفتم انداختم پايين را سرم دهم؟ آبرو

 شوهرم با بذاريد كنممی خواهش فقط ندارم، شما به گفتن برای چيزی متاسفم، -

 .كنم صحبت بهنام با خودم خواممی باشم تنها

 :گفت بود يشسيما در كه ترديدی با

 بهنام رفتارهای بمونه، پيشت مدتی يه ژيال الاقل بذار ولی خونه، برمتمی من-

 .نمونی تنها بهتره بينیه،پيش غيرقابل
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. كنم خبرتون بود مشكلی اگر ميدم قول هست، پيشم معصومه نباشيد، من نگران-

 .هستيد فكرم به اينقدر كه ممنون

 .گشود برويمان را در معصومه. ومش پياده ماشين از تا كرد كمكم ژيال

 .خدا به كرد دق نگرانی از آقا بگردم دورتون بوديد؟ كجا جان، خانم وای ای -

 .زدم لبخندي

 معصومه؟ خوبی-

 .خوبم خوب ديدم سالم و صحيح رو شما كه همين خانم، خداروشكر-

. فشردندمی دست در را چادرش گوشه و بودند ايستاده طرفش دو در دخترش دو

 .كردم نوازش را شيرين موهای و نشستم زانو ویر 

 چطوره؟ خانم شيرين -

 روی شده بسته باند متوجه تازه انگار معصومه. شد پنهان مادرش پشت و خنديد

 :وگفت زد صورتش روی شد، دستم

 شده؟ چی دستتون خانم بده مرگم خدا -

 .انداختم دستم مچ به نگاهی

 .ميشه خوب نيست چيزی -

 را خودش دوان دوان باغ ته از بود بلند اسپند دود آن از كه منقل يك اب حيدر اوستا

 .كرد صلوات فرستادن به شروع و رساند ما به

 .انشاهللا باشه دور ازتون حسود چشم آمديد، خوش خانم، خداروشكر -
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 .آمد معصومه و ژيال و من همراه عمارت جلوی تا گويان بفرما و كرد باز را راه

 داد تكان دست برايم دلواپسش هاینگاه با و كرد معصومه به را الزم هایسفارش ژيال

 به كردم؛ اشبدرقه بود شده خشك لبم كنج گويی كه زهر تلخی به لبخندی با و

 با. گرفت جان ديدگانم مقابل در گذشته تلخ خاطرات تمام عمارت به ورودم محض

 از مرا بهنام چرا دانستممی خوب ديگر حاال كردم،می نگاه اطرافم به دلتنگی و تاثر

 ديده كه مرموز اثاثيه آن و ديواری نقاشی آن كرد؛می منع باغ پشت عمارت به رفتن

 تدارك و تهيه من با زندگی برای آبرويشبی پدر كه بودند چيزهايی همه و همه بودم

: گفتمی كه بهنام جمله و شدم اتاق آن وارد اجازهبی كه افتادم روزی ياد به! بود ديده

 ! "است امزندگی خاطره ترينتلخ آور ياد و آرزوهايم گورستان اتاق اين" 

 بهنام با رويارويی در دانستمنمی هنوز و بود برگرفته در را وجودم سراسر مبهم حسی

 عوض را هايملباس و نشستم خوابمتخت روی معصومه كمك به. بكنم بايد چه

 .كردم

 كجاست؟ آقا معصومه -

 .انداخت زير به سر

 .نيومده خونه اصال كه روزه دو يكی نبود خوب اصال حالش جان خانم واال -

 به نفرين شوم؟ آسوده آور درد زندگی اين ادامه از تا مُردمنمی من چرا پس خدايا

 توضيحی چه. بود رسانده ژيال خانه در پشت به مرا و بود داده نجاتم كه كسی

 بدهم؟ بود كرده ترك را اشخانه ناراحتی فرط از بود روز دو كه بهنامی به توانستممی

 به زودتر فرزندمان خواستمی دلم رفتم، فرو فكر به و دوختم پايم زير زمين به چشم

 با و. ديدممی خانه اين درختان و هاگل الی به ال را كردنش بازی من و آمدمی دنيا
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 از بودم شده متحمل هخان آن در زندگی با كه را هايیرنج تمام هايشخنده صدای

 .بردممی خاطرم

 دلم در چكيد،می خشكم و سرد گونه روی بلندم مژگان روی از قطره قطره اشك

 نشستم پذيرايی هایكاناپه از يكی روی و رفتم پايين هاپله از. بود پا به غريبی غوغای

 كردم سعی. گرفتم آغوش در را مبل روی كوسن و كردم جمع درشكمم را پاهايم و

 صدای با. برد خوابم موقع چه دانمنمی اما كنم سرگرم تلويزيون ديدن با را خودم

 مبل روی شدم، بيدار خواب از نواخت را ضربه دوازده كه ديواری ساعت هایضربه

 بردم گردنم سمت دست. كردمی درد و بود شده خشك گردنم شدم؛ جا به جا كمی

 كه كشيدمی تير چنان مچم كرد، پشيمانم امبريده دست مچ زُقزُق اما بمالم را آن تا

 لوسترها و هاالمپ همه. دادمی انتقال بدنم به كشنده سمی مانند را عميق دردی

 هاآن از يكی و بودند پذيرايی گوشه چهار در كه آباژور چهار جز به بودند خاموش

 .بدهد آزارم كمتر خانه تاريكی تا ميشد باعث و داشت قرار سرم پشت درست

 خود به را توجهم آمدمی باال طبقه از كه پايی صدای كه خواستم برم جا از داشتم

 به باال هایاتاق از يكی از پا صدای بشنوم؛ بهتر تا كردم تيز را هايمگوش كرد، جلب

 تا بودم كرده قبول كاش ريخت؛ فرو باره يك به قلبم رسيد،می گوشم به وضوح

 حتما ناخوانده مهمان اين كه كردم گمان. ندمامی پيشم جاهمين امشب معصومه

 و كنم روشن را هابرق خواستم شده، خانه وارد حيدر اوستا چشم از دور كه است دزد

 خود با. شد عوض تصميم اما كنم خبر را حيدر اوستا و بيندازم راه به فرياد و داد

  طبقه به دزدی برای و نديده مرا حتما باشد هم دزد اگر" انديشيدم

 ."رفته االب
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 موقع به گذاشت بيرون خانه از پا وقتی تا شوم پنهان ایگوشه جاهمان كه ديدم بهتر

 .بيندازم دام به را دزد و كنم خبر را همگان فرياد و داد با و بيندازم گيرش

 نظر تحت را چيز همه ازآنجا و شدم پنهان بودم خوابيده آن روی كه مبلی پشت

 هاپله از آرام آرام كسی و شد هويدا پلكان كنار ديوار روی یقامت بلند مرد سايه گرفتم،

 صورتش روی كه آباژور نور زير در و كشيدم سرك آهسته مبل پشت از. آمد پايين

 و كشيدم راحتی نفس. شناختم را او فورا و كردم ورانداز را اشچهره بود انداخته سايه

 روشن را چراغ و دادم پايين بود سرم پشت كه را برقی كليد و زدم بيرون مخفيگاهم از

 با ایلحظه. برگرداند نور سوی به را صورتش بهنام تا شد باعث شده ايجاد نور كردم،

 كردم حس اما بودم دلخور بيمارستان به نيامدنش از كه هرچند كردم، نگاهش لبخند

 من به كوتاهی نگاه. است شده تنگ برايش دلم چقدر هم دوری روز چند همين برای

 زمين روی از بود، پايش كنار كه را چمدانی چيز همه به توجهبی و زد پوزخندی و ردك

 او به را خودم عجله با كه رفتمی بيرون آن از داشت رفت؛ در طرف به و كرد بلند

 .بستم كار اين با را در جلوی و كردم باز هم از را هايمدست و بستم را در و رساندم

 ذاری؟می تنها منو داری بری؟ یخوامی كجا ببينم كن صبر -

 دومين روی و رفت پلكان سمت به كند نگاهم آنكهبی و داد هل عقب به را چمدانش

 :گفت آهسته و داد تكان سری و نشست پله

 بره بايد كه اونی برم، خودم خونه از من نداره دليلی توعه؛ با حق ميگی، راست -

 !تويی

 كردم سعی. بود ترجدی هميشه از مشكال لحن لرزيدم، خود بر حرفش شنيدن از

 آماده هم آن از بدتر هایحرف تحمل براي را خودم بايد بگيرم، نشنيده را حرفش
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 كه قدی آيينه جلو. برداشتم سويش به قدم چند و رفتم كنار در جلوی از. كردممی

 :گفتم و ايستادم بود هاپله كنار

 سوء يه فقط اين كن باور ولی م،عزيز  خواممی معذرت افتاد كه اتفاقی بخاطر -

 قصدم خدابه اما. زدم خودكشی به دست كه كردم ایاحمقانه كار دونممی تفاهمه؛

 و كرديم زندگی هم كنار اما داشتيم، باهم زيادی شيرين و تلخ روزهای ما نبود، تو آزار

 زچي همه و ببخشيم رو همديگر تونيممی هم باز پس بره؛ بين از عشقمون نذاشتيم

 نه؟ مگه كنيم شروع صفر از رو

 .كرد نگاهم خونسردی با

 بود بهتر بودی، گرفته ایعاقالنه تصميم زندگيت توي بار اولين براي دفعه اين اتفاقا -

 ديگه من نظر از چون بشن؛ دفن خودت با هم خاطراتت تا كشتیمی رو خودت

 !مُردی

 از او كه نداشت سابقه زمان آن تا هرگز نشست، قلبم بر تری نيش چون كالمش

 لرزان صدای و ترديد با و كردم مكث كوتاه ایلحظه. بگويد سخن من از جدايی و مرگ

 :گفتم

 چه و بودم كجا نپرسيدی من از حتی تو كنی؟ چيكار خوایمی چيه؟ آخرت حرف -

 اومده؟ سرم به بالیی

 را سرش. بود نشسته آن در عميق غمی كردم؛ نگاه صورتش به كشيد، سردی آه

 :گفت محزون صدای با و انداخت پايين

 ريختن با تا رفتی خونه از كه موقع همون درست مُردی، من براي تو گفتم كه بهت -

 توی رو خاطراتت همه و تو من بزنی خنجر بهم پشت از و كنی نابودم من آبروی
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 وگمش خونه اين از نزدم آخر سيم به و خونسردم تا حاال پس. كردم دفن خونه همين

 !نگير رو زندگيم منو سراغ هم ديگه و كن فراموش رو چيز همه و بيرون

 :زدم فرياد و كنم كنترل را خودم نتوانستم و شد تمام تحملم

 كنی؟می دفن من همراه اونم چی؟ رو اتبچه -

 كامال كه گويی شد آشكار اندامش بر خفيفی لرزش حرف اين شنيدن با كردم حس

 هایناخن نوك با مرتب. كرد رفتن راه به شروع و شد ندبل جا از بود؛ شده منقلب

 و شد باز قلبم در اميدی روزنه كند،می را پايينش ب**ل پوست اشسبابه و شست

 و داشت برخواهد سركشی از دست ترتيب اين به و خورده هدف به تيرم كردم گمان

 من به پشت و رفت بودم نشسته آن روی من قبال كه مبلی طرف به شد؛ خواهد آرام

 .نشست

 :گفت و شكست را سكوتش باالخره

 باقی برات شرف و وجدان كم يه حداقل كردی، نامردی حقم در اگه كردممی خيال -

 !شدی شرفبی و وقيح چقدر تو ولی مونده

 .برگشت سمتم به خشم با

 تونیمی چطور بكنی؟ كاری همچين باهام تونستی كه شدی متنفر ازم اينقدر كی تو -

 كافی برات نشستم سياه خاك به كردی، نابودم بدی؟ نسبت من به رو**  بچه اون

 نفرت به رو عشقت كی تو بزنی؟ بهم رو آخر ضربه جوریاين خوایمی نيست؟

 كی؟ فروختی؟

 .چرخيد سرم دور بود آن در هرچه و عمارت آن كردم حس

 بهنام؟ ميگی داری چی -
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 .زد داری زهر پوزخند

 .ميگم یچ دونیمی خوب خودت-

 !فهممنمی رو هاحرف اين معنی من دونم،نمی نه،-

 و گرفت رويم روبه و كشيد بيرون آن از را كاغذی تكه و كرد شلوارش جيب در دست

 :گفت

 فروختی؟ كاغذ تيكه يه اين به رو من و خودت تو سوگند؟ بود چقدر ارزشت -

 آمريكا به رفتنش از قبل آخر روز آرش كه بود امضايي سفيد چك همان كاغذ تكه آن

 و كرد پرت صورتم روی به را چك. بودم زده سرباز آن گرفتن از من و بود نوشته برايم

 :گفت

 سرت از هم خيانت فكر هرگز كردممی خيال كه داشتم اعتماد بهت اونقدر من

 مثال كه چی؟ كه ريختی رفاقت طرح آرش با اول روز همون از تو اونوقت گذره،نمی

 فكر تو احمق آخه د   بری؟ گوری كدوم باهاش خواستیمی كنی؟ الفیت منو كارهای

 تو مثل ایرز*ه با بخواد كه هاستحرف اين از ترزرنگ خيلی نامرد اون كه نكردی

 كنه؟ زندگی

 :گفت و داد فشار محكم و گرفت دستش دو بين را گردنم

 كه تمگذاش كم برات چی زندگی توی نداشتم؟ من كه داشت چی اون مگه آخه -

 اينقدر كی رفتی؟ پيش كجا تا تو سوگند فروختی؟ امضا سفيد چك يه به رو زندگيم

 شدی؟ شرفبی

 هوای چنان. برداشت گلويم روی از را دستش كه ميزد بيرون كاسه از داشت چشمانم

 گناه به مرا شرمانهبی چه و آسان چقدر. افتادم سرفه به كه بلعيدم ولع با را تازه
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 حال در خود چشم با را او كه زمانی حتی من حاليكه در. ساختمی متهم ناكرده

 كردن برمال با كه نشدم حاضر هرگز بودم ديده هايشهوس سركش اسب بر تاختن

 شدم؟می مجازات گناهی چه با حاال اما. بزنم زخم غرورش بر گونهاين حقيقت

 جايی يستن جايز و ميزند لنگ ماندنم پاي كردم حس ديگر كه شكست آنقدر دلم

 كه ميزد نهيب دلم در چيزی اما بروم خواستممی. ندارند باور را امپاكی كه بمانم

 از و ماندممی بايد پس. بس و بود خواهد او هایحرف بر تاييدی مهر تنها رفتنم

 .كردممی دفاع شرافتم و حيثييتم

 مدت مامت توی مگه بزنی؟ تهمتی همچين من به راحتی همين به تونیمی چطور تو -

 ديدی؟ ایديگه چيز عشق و وفاداری جز من از زندگيمون

 و ريختگی بهم حالت همان با و كشيد اشريخته هم به موهای الی به ال دستي

 :داد جواب سرگردانی

 و وفاداری من به تو كردممی خيال كه بود همين كردم زندگيم توی كه حماقتی تمام -

 يادم هستی، بينیپيش غيرقابل و ایكينه چقدر بود رفته يادم! منی مال عمر آخر تا

 و پدر آبروی از دونستنمی ازم هيچی كه منی خاطر به تونست كه كسی بود رفته

 آبروی از ديگه كس خاطر به روزی يه حتما بگذره بودند كنارش هاسال كه مادرش

 !گذرهمی منم

 .شد حبس سينه در نفسم

 ميگی؟ چی كه میفهمی اصال ميگی؟ داری چی تو بهنام -

 :زد فرياد و گذاشت هايشگوش روی دست بود داده دست از را روانيش تعادل
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 تعريف رو چيز همه و زد زنگ بهم آرش وقتی دونیمی تو! لوح ساده من به لعنت -

 بهنام كه حاال بگی بهش تونستی چطور تو كردم؟ مرگ طلب خدا از بار چند كرد

 !كنممی زندگی خواممی كه رطوره منم كنهمی خوادمی دلش هركاری

 :زد فرياد و داد هل در سمت به و كشيد را دستم

 ديگه نگفتی مگه كن، زندگی خوایمی كه جوری همون برو ديگه، برو بيا خب -

 امشب كه كن دعا و برو بيا كنی؟می غلطی چه من خونه توی پس نداری؟ دوستم

 .كنم زندگی درد اين با نباشم مجبور و بميرم

 های های كه طورهمان و گرفت صورت روي دست و انداخت زمين روي را دشخو

 :داد ادامه گريستمی

 من خدا به برو، خاطراتم از دلم، از برو، خونه اين از هميشه برای سوگند، برو -

 .برو كنممی خواهش برو، نيستم، ظلم همه اين مستحق

 چه. سوزاندمی را امونهگ داغ اشكی و ميزد چنگ گلويم بر مرگ عفريت چون بغضی

 ميزد موج بهنام زيبای و درشت چشمان پهنه از كه غمی شايد انجامی؟ چه و آغازی

 .نبود گذشتمی من بر آنچه از نيمی

 .نشستم زمين روی كنارش

 وقتهيچ قسم عشقمون به نشدم، مرتكب گناهی من كنی،می اشتباه داری خدا به -

 .كن باور رو حرفم كن، باور ه،تهمت دروغه، همش نكردم، خيانت بهت

 :گفتم كنان گريه و چسباندم سرش به را سرم اشگريه های های ميان در

 كه ندارم رو كسهيچ تو جز دونیمی كه تو كن، رحم بچه اين به و خودت به الاقل -

 بهنام؟ برم كجا ببرم، پناه بهش
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 .شد بلندتر اشگريه صدای

 بعدا شايد بمونم، بذار ولی دادی پناه بهم كه امهغريب يه كن فكر اصال بمونم، بذار -

 بذار كنممی التماس بهت كنممی خواهش ندارم، گناهی هيچ من كه فهميدی خودت

 .كنه حس رو پدرش وجود بچه اين

 :كشيد فرياد و زد صورتم به محكمی سيلی

 ونهنش كنیمی افتخار بهش تو كه ای*** اون نگو، بچه اين از چيزی من پيش ديگه -

 فهمی؟می بدخته من غيرتیبی

 دیدمش رفتن گرم شب آخرین"

 بود دیدار واپسین هایلحظه

 اضطراب در من و بود رفتن به او

 بود بیمار دلم گریان امدیده

 مرو لبریزم گریه از گفتمش

 ناگزیر ناگزیرم جانا گفت

 بمان دیگر اییلحظه را او گفتم

 دیر دیرست ولی خواهممی گفت

 امیدبی ماندم یرهخ نگاهش در

 او دوش بر غمزده نهادم سر

 وای گفت و کشید آهی ناگهان
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 زشت گاه گاهی زیباست زندگی

 مزن آتش مرا کن بس را گریه

 سرنوشت قبول از ناگزیرم

 اشک موج دیدم چو من در زد شعله

 او چشمان مستی در زد برق

 ریخت هنگامه آن در طاقتبی اشک

 او مژگان سر از قطره قطره

 نگاه رمز با و ماندیم سخن از

 بود زود جدایی میدانم گفت

 ما بین آخرینش نگاه با

 "بود بدرود گریه هایهای

 ( سهيلی مهدی)

 

 ایديوانه مثل كند؛ كنترل را خشمش نتوانست و بود داده دست از را تعادلش ديگر

 شاناگهانی حركت از نمود؛ زدنم كتك به شروع و شد ور حمله من سوی به نوشیدنی

 و هادست كه بود اين دهم نشان توانستم كه العملیعكس تنها كه خوردم يكه چنان

 شكمم و پهلو به را اشوقفهبی ضربات جلوی تا كشيدم شكم سمت به را پاهايم

 برايم هم جانم از حتی كه كردم فرزندم بالی سپر را صورتم و دست و سر. بگيرم

 گويی دقيقه چند از بعد. كنم حفظ را او شده قيمتی هر به خواستممی و بود عزيزتر



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

455 

 

 افتاد؛ نفس نفس به زخمی حيوانی چون و شد ولو زمين روی كرد، فروكش خشمش

 .گريست بلند صدای با باز و نداد امانش گريه دوباره

 دردی برای و شدم مچاله خود در زمين روی جاهمان كه كردمی درد آنقدر بدنم تمام

 رابه پاهايش از يكی بهنام. گريستم زار زار جسم رد هم و داشتم جان در هم كه

 روی را دستش بود، كرده دراز زمين روی را ديگرش پای و بود كرده جمع سينه سمت

 .كردمی گريه و بود گذاشته آن روی را سرش و اششده جمع پای

 به درد از كه من به پردردی نگاه بود، سرخ سرخ هايشچشم گرفت باال را سرش وقتی

 :گفت و انداخت پيچيدممی خود

 داشتی ازم دلت تو كه ایهركينه خاطر به منو كاش كردی؟ رو كا اين من با چرا -

 نبود من حق اين نميزد، من به تو خيانت از حرف كسی وقتهيچ ولی كشتیمی

 .نبود اين تاوانش ولی كردم بد بهت خيلی نبود، اين حقم خدا به سوگند،

 :وگفت فروبرد را بغضش تا ردك سعی اما كرد بغض دوباره

 روز هر ديدنت با خوامنمی بيرون، برو من زندگی از هميشه برای برو، اينجا از -

 !بدبختم چقدر كه بفهم و بشم شكنجه

 در كه را هايیزخم درد ديگر شكست؛ غرورم همچون را دلم هم باز هايشحرف با

 .ناليدممی بود نشسته دلم بر كه عميقی زخم از بلكه. كردمنمی حس داشتم جسم

 بودم خورده كتك كسی از من نبود، درنگ برای جايیهيچ شدم؛ بلند جا از مشقت با

 هميشه كه من با را ایوحشيانه كار چنين بتواند كردمنمی گمان هرگز زمان آن تا كه

 اشپرسشگرانه هاینگاه زير در آن از بيش غرورم خواستمنمی ديگر بكند؛ بود بيتابم
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 خارج آن از داشتم و رساندم خروجی در به كشان كشان را خودم. بخورد انهتازي

 :گفت كه شدممی

 رو داشتنش لياقت ديگه كه بریمی خودت با رو چيزی داری كنینمی فكر كن، صبر -

 نداری؟

 چيز بود تنم به كه لباسی و دستی كيف جز به انداختم، خود به ایمبهوتانه نگاه

 .كردم نگاهش تعجب با نداشتم همراه ديگری

 :گفت و شد خيره هايمدست به

 نگين يه با ست حلقه يه چپت دست انگشت توی بنداز، دستت به نگاه يه -

 بهت نگين اون مورد در كردم دستت رو حلقه اين كه روزی اون مياد يادت درشت،

 ولی درخشيدیمی نگين همون مثل چون بود تو دست برازنده زماني يه گفتم؟ چی

 !نداری رو داشتنش لياقت ديگه حاال

 زمانی ياد به شدم، خيره حلقه آن به لحظه چند و گرفتم صورتم طرف به را دستم

 خوب ديگر حاال كه انگشتری گرفتم بهنام از عشق نشانه به را آن كه افتادم

 ارزشی هيچ برايم بود شده خريداری بهنام توسط و پدرش سفارش به دانستممی

 همه مقابلش در و بودم گرفته بهنام از آتشين عشقی با را آن زمانی من نداشت؛

 از را عشقش تا داشت قصد بازستاندنش با او اينك و بودم بخشيده او به را امهستی

 پس باز او از را امرفته يغما به هستی توانستممی چگونه من اما بگيرد، پس من

 گيرم؟

 كرد نگاهم گرفتم؛ او سوی به و تمگذاش دستم كف و آوردم بيرون انگشتم از را حلقه

 روی را آن الجرم. نيامد جلو اما صبركردم لحظه چند برنداشت، قدم از قدم اما

 هایپله پايين. شدم خارج خانه از و گذاشتم بود كرده رها در نزديك كه بهنام چمدان
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 ایخانه همچون نظرم در خانه آن انداختم؛ آن به نگاهي و برگشتم رسيدم كه عمارت

 كوشيدممی دندان و چنگ با كه زندگی زود چه انديشيدم خود با. آمد لرزان آب روی

 .رسيد پايان به كنم حفظش تا

 اين در كتايون همراه را بهنام بار اولين برای كه زمان آن ياد به افتادم؛ خاطراتم ياد به

 مه را شكستن صدای تا شكستم آهسته! گذشتم او خطای از آسان چه و ديدم خانه

 عشق امزندگی و او به منتی، و مزد هيچبی و كردم عشقم قربانی را خودم. نشنود

 بايد بود نفرينی خانه اين سوغات كه ژرف هايیزخم و خالی دستی با حاال اما ورزيدم

 .كردممی ترك را خانه آن

 داشتم بروم؟ بايد كجا كبود و زخمی صورت و سر آن با شب وقت آن در دانستمنمی

 اوستا بعد اندكی و پیچيد گوشم در معصومه جيغ صدای كه كردممی عبور غبا از

 جلو هایدمپايی در جلو سكوی روی از و زد بيرون خانه از هاگرفته برق مثل حيدر

 كه بود هول قدر آن دويد؛ باغ سمت به و كشيد پا لنگه به لنگه را سياهش بسته

 :گفت كنان التماس و نشد صورتم و سر هایزخم متوجه اصال ديد مرا وقتی

 و كشهمی درد داره حاال تا شب سر از معصومه كنيد، كمكم علی به تورو جانخانم -

 .كنهمی ناله

 :پرسيدم نگرانی با بودم، برده ياد از كلی به را معصومه بارداری

 چرا؟ -

 :گفت و انداخت زير به سر خجالت از

 ...وقتشه كنم فكر -

 .گذاشتم پيشانی روی دست
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 ميری؟ داری كجا حاال-

 .ديدمتون اينجا كه شما سراغ بيام خواستممی-

 .شد من روز و حال متوجه تازه ينكه ا مثل كرد ادا شك با و آهسته را آخر كلمه

 افتاده؟ اتفاقی جانخانم -

 :گفتم رفتممی باغ خروجی در سمت كه طورهمان و دزديم نگاهش از را نگاهم

 .بيمارستان ببريمش تا گردمبرمی النا من كن حاضرش برو زودتر -

 شب تاريكی و ظلمت در كوچه. كردم تند پا بود سركوچه كه تلفنی كيوسك سمت به

 را ژيال شماره و انداختم تلفن در و آوردم در جيبم از سكه چند داشت؛ عجيبی خوف

 اولين تلفن اينكه محض به خوشبختانه نباشند، خواب كه كردم دعا دل در و گرفتم

 خواست من از شد باخبر اوضاع از وقتی و برداشت را گوشی افشين خورد را قبو

 .برسانند را خودشان هاآن تا بمانم منتظر

 در فشردمی را هايشدندان درد از و بود گرفته دندان به محكم را چادرش معصومه

 را عرق درشت قطرات تند تند و بودم نشسته كنارش ماشين عقب صندلی طرف يك

 بود ژيال ديگرش طرف در و كردممی پاك دستمال با نشستمی بلندش پيشانی بر كه

 فشار محكم را ژيال انگشتان معصومه. بود دوخته جاده به را مضطربش هاینگاه كه

 :گفت بريده بريده و كشيد عميقی نفس و داد

 !كرديم راه به زا هم شمارو شب وقت اين خدا تورو كنيد حالل خانم ژيال -

 من به حواسش تمام انگار اما داد؛ را پاسخش زد رويش به كه مهربانی لبخند با ژيال

 :پرسيد صدابی و ب**ل حركت با و كرد چشمم پای زخم به اشاره سر با بود،
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 شده؟ چی -

 .كردممی تنگینفس احساس شدت به و كردمی درد بدنم تمام انداختم؛ زير به سر

 روانه را معصومه ژيال و من كمك به حيدر اوستا و ايستاد بيمارستان جلوی افشين

 در را جانكاه و عميق دردی من و ناليدمی زیاد دردی از معصومه. كرد زايمان اتاق

 كه نوزادی گريه صدای. بود نخواهد پايانی هرگز برايش گويی كه كردممی حس وجودم

 گوشه لبخندی داد،می معصومه حمل وضع از خبر رسيدمی گوش به زايمان اتاق از

 با سفيدپوش پرستاری. فرستاد صلواتی ب**ل زير و نشست حيدر اوستا ب**ل

 اتاق در پشت حاضر جمع به نگاهی و شد خارج اتاق از فشردمی سينه به كه قنداقی

 :پرسيد و انداخت

 كيه؟ بچه پدر -

 :گفت و برداشت جلو قدم يك بودند شده سرخ شرم از هايشگونه كه اوستا

 جان؟ خانم بله-

 .باشه مبارك دختره، هم تونبچه و هستن سالم هردو بچه و مادر ميگم تبريك-

 انتظار معصومه بارداری مدت تمام در كه چرا شد؛ كشيده درهم كمی اوستا چهره

 و آمد جلو افشين برداشت، عقب به قدم يك كشيد؛می را پسر يك داشتن

 او صورت سمت را سرش و گذاشت بچه قنداق روی و آورد در جيبش از را اسكناسی

 :گفت و برد

 ببينمش؟ ميشه حاال شما، گونیمژده اينم -
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 آنها كه بود هاسال شكست؛ دلم انداخت معصومه فرزند به كه باریحسرت نگاه از

 خداوند، هديه اين به توجهبی حيدر اوستا و سوختندمی فرزند داشتن حسرت در

 .بود او بودن دختر از ناراضی

 :گفت زيرگوشم و فشرد را كتفم گوشه آرام ژيال

 خوبه؟ حالت -

 .زدم كمرنگی لبخند كردم،می احساس كوفتگی تنم در و رفتمی گيج سرم

 .خوبم-

 چرا؟ شده زخم چشمت پای شده؟ چی صورتت و سر-

 :دادم تكان سر ،بزنم حرفی خواستنمی دلم

 !نيست چيزی -

 كمی پاهايم و دست كبودی بردم؛می، سر به ژيال و افشين خانه در من كه بود روز دو

 از و بود گرفته مرخصی ژيال. بود بريده را امانم پياپی هایسرگيجه اما بود شده كمتر

 با ایوحشيانه رفتار چنين بهنام اينكه باور هم هنوز كرد؛می پرستاری اشخانه در من

 .نمودمی دشوار نفرمان سه هر برای داشته من

 از يكی در برايم كه رختخوابی در من و بود شده خارج نهخا از خانه خريد براي ژيال

 كردم،می گوش راديو بلند صداي به و بودم كشيده دراز بود كرده پهن هايشاناتاق

 پذيرايی سمت و كردم كم را راديو صدای شد، بلند پذيرايی اتاق از تلفن زنگ صدای

 .رفتم

 .بفرماييد بله، -
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 گوش به تلفن خط سوی آن از صدايی هيچ ماا كردم تكرار را جمله اين چندبار

 .خورد گوشم به ضعيفی صدای كه گذاشتممی سرجايش را گوشی داشتم رسيد؛نمی

 !سالمی؟ تو سوگند، -

 اگرچه آرش صدای كشيد؛ تير قلبم پيچيد گوشم در يكباره به كه صدايش ازطنين

 هرچه اما كرد كرارت را سوالش ديگر بار يك او شناختم را آن خوبی به ولی بود آرام

 :پرسيد دوباره او بود شده قفل دهانم در زبان بدهم را جوابش نتوانستم كوشيدم

 سوگند؟ سالمی خوبه؟ حالت -

 :دادم جواب است شده شده سنگين كردممی حس كه زباني با و سختي به

 كردی؟ رو كار اين من با چرا! آرش بيشرفی خيلی -

 .كشيد عميقی و بلند نفس

 .بشنوم رو صدات باز بتونم كردمنمی فكر ديگه خوبه، تحال پس -

 :گفتم و كردم مكث كمی

 از رو گفتی بهنام به تو كه رو مزخرفاتی كه بود اين از بهتر خيلی بودم مرده اگه -

 بوديد؟ گذاشته افشين و ژيال خونه در پشت منو چرا بشنوم، زبونش

 :لرزيد صدايش

 .كردم رو كار اين من -

 :زدم فرياد

 بشه؟ چی كه-
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 !باشم مرگت شاهد خواستمنمی چون چون،-

 :كردم عصبی خنده

 بگم؟ مريزاد دست بهت بايد چی؟ كه زدی زنگ حاال ام؟زنده االن نظرت به -

 .كشيد پوفی

 باهات خواستممی بزنم، بهت سری يه تا برگشتم رفت، پرنيان اينكه از بعد روز اون -

 بودی، افتاده در نزديك خون غرق كه ديدم رو تو دمكر  باز رو اتاق در تا اما بزنم حرف

 .دادم خبر پرنيان به فورا و بستم محكم رو دستت باالی فورا

 .كرد مكث كمی

 هاديوونه مثل بود كرده وحشت بودم، نديده روز و حال اون توی رو پرنيان وقتهيچ -

 .كرده يخ گفت بهم و گرفت رو دستت كرد،می فرياد و داد فقط

 حاال كشيده تو به رسيدن برای كه بدبختی همه اون از بعد كه كنه باور استخونمی

 بود خطرناكی كار اما بيمارستان برسونتت خواستمی مونده، خالی دستش

 !بود شده درمونده و عاجز بدجور بشه، دردسرساز براش و بره لو چيز همه ترسيدمی

 .دادم بيرون تند را نفسم

 .متنفرم تونهمه از-

 بسپره، من به تورو تا كردم خواهش ازش ی،ازنده هنوز كه گفتم و گرفتم رو تنبض-

 آدرس من بفهمه، چيزی كسی اينكه بدون بدم نجاتت تونممی كه گفتم بهش

 گذاشتمت هستيد، صميمی دوستای ژيال با تو كه دونستممی و بودم بلد رو افشين

 پنهان شونخونه نزديك رابهخ پشت دورتر كمی يه خودم و زدم زنگ و خونه در پشت
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 زنده بودم مطمئن برگشتم؛ و شد راحت خيالم بيمارستان بردنت كه ديدم وقتی شدم

 كه دادم قول پرنيان به زنی،نمی بهنام به افتاده كه اتفاقاتي از حرفي وهرگز مونیمی

 برگرده خواستم ازش نميشه؛ خبردار ماجرا از هرگز بهنام و نميوفته اتفاقی هيچ

 جز نداشت ایچاره تو نجات برای بدم، خبر بهش تو از من تا بمونه منتظر و يكاآمر 

 .كنه اعتماد بهم اينكه

 :گفت كالفگی با

 پرنيان موقعيت خواستمنمی بزنم بهنام به رو هاحرف اون بودم مجبورم من سوگند -

 می،كرد پيدا درز جايی به موضوع از چيزی اگر چون بيوفته خطر به خودم جون و

 !كن درك كنممی خواهش سوگند بودم مجبور ذاشت،نمی زنده منو پرنيان

 :زدم فرياد و ساييدم بهم را هايمدندان خشم از

 به همه كه كنم تحمل چطور تره،باارزش ساختيد برام كه زندگی از من برای مرگ-

 ومتم چيزهمه بودم مرده موقع اون اگر كنن؟ نگاه بهم دامن آلوده گناهكار يه چشم

 !بدم رو بودنم زنده تقاص تا بميرم بار هزار روزی بايد حاال اما ميشد

 ...كه كسی برای نه آسونه تو برای حرف اين-

 :گفت نكرده تمام را قبليش جمله هنوز

 من بميری؟ و بدی جوون من چشمای جلوی كه ببينم تونستممی چطوری -

 اون ولی برسه بهت انپرني دست خواستمنمی سوگند، بشه اينطوری خواستمنمی

 .نداشتم ایديگه چاره كن باور برمياد، ازش هركاری كه پرنفوذيه و بزرگ آدم

 .كشيدم آه

 داريد؟برنمی من سر از دست چرا-
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 وقتهيچ ديگه شايد آمريكا؛ گرديمبرمی و داريم پرواز ديگه دوساعت بهدخت و من-

 خودت كه باشه وریج همون زندگيت بعد به اين از كنممی دعا ولی نبينمت

 .خوایمی

 .زدم پوزخندی

 باعث می،تونه كه منه مرگ فقط ديگه! داشتم احتياج تو دعای به چقدر االن واقعا-

 !نشد ميسر شما لطف به اونم كه بشه بهنام آرامش

 غررور تونست كه هستي زنی تو برم،نمی ياد از تورو وقتهيچ سوگند، متاسفم-

 موقع اون شايد بودم شده آشنا باهات ديگه جور يه اشك بشكنه، رو"  پرنيان بهمن"

 !دارم دوستت كه كنم فراموش تا نبودم مجبور

 ر*ا*م*ق در را چيزم همه كه منی برای داشتن دوست بودم؛ بيزار جمله اين از

 .نداشت معنايی هيچ بودم باخته جمله همين سر بر سرنوشت

 خودت چشم به چشمم خوامنمی توقهيچ ديگه نبينمت، هرگز ديگه می،كنم آرزو -

 !بيوفته صفتتبی ارباب اون و

 و انداختم حياط به نگاهی بود كرده پيدا فاصله ديوار لبه با كه توری پرده گوشه از

 بالفاصله شد، خانه وارد بود دستش در كه ایميوه هایپاكت همراه كه ديدم را ژيال

 بلند رو راديو صدای و كشيدم سرم یرو را پتو رفتم؛ رختخواب به و كردم قطع را تلفن

 .بيازارد را گوشی امغريبانه هقهق صدای نه و ببيند را امگريه كسی نه تا كردم

 :گفت آلودم اشك چشمان ديدن با و زد كنار صورتم روی از را پتو آرام ژيال

 كم يه الاقل افتی،می ازپا كه جوریاين كنی؟می گريه داری باز چرا عزيزم؟ شده چی-

 .داره گناه خدا به باش، معصوم بچه اون فكر
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 .كرده رو خودم خونه هوای دلم-

 عزيزم؟ گذرهمی بد بهت اينجا مگه-

 و گريست من با اوهم بار اين كردم؛ گريه هایهای و گذاشتم ژيال شانه روی را سرم

 :گفت و كشيد سرم روی دستی

 دفعه اين شايد كنه صحبت بهنام با هم باز تا رفته افشين دلم، عزيز نكن گريه -

 باورم هنوز منم خدا به زندگيت، و خونه سر بری توهم و برداره لجبازی از دست

 تو با بتونه بهنام ميشد باورش كی آخه ا ا   باشه، افتاده اتفاقات اين كه شهنمي

 به سوگندجان آورده؟ خوشگلت صورت سر باليی چه ببين بكنه؟ كاری همچين

 بدی؟ نجات جهنم اين از رو خودت تا افتاده اتفاقي چه ميگین چرا! نكن ظلم خودت

 .فهممنمی رو سكوتت اين معنی ولی گناهیبی و پاك گل مثل تو دونممی كه من

 حالتی با برگرفت، در را وجودم سراپای دردی دوختم؛ چشم اشملتمسانه نگاه به

 :گفتم گريان چشمانی و درمانده

 بريزم هست دلم توی هرچی ميشد كاش ای كنم، دفاع خودم از تونستممی كاش -

 بزنم حرفی من اگه ژيال كنه؛می آبم ذره ذره داره دردی چه بگم همه به و بيرون

 .بگم چيزی تونمنمی كن باور ميشه، رو و زير زندگيم

 .گذاشت سرم روی سر و گرفت آغوش در را سرم

 .نخور غصه ميشه درست چيز همه عزيزم، باش آروم -

 و بودم ريخته بيرون داشتم دردل هرچه و بودم داده گوش حرفش به كاش ای

 از مرا و بدواند ريشه بدنم نسوج درتمام سرطانی ایغده همچون درد اين گذاشتمنمی

 .بنشاند پای
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 ماندگار ژيال خانه در همچنان من و گذشتمی بهنام با ديدارم آخرين از روز چند

 روز بود روحم در كه زخمی ولی بود شده تربه كمی هايمدست و صورت كبودی بودم؛

 به من بازگشت برای بهنام با تا بود رفته بازهم افشين شب آن. ميشد ترعميق روز به

 هم بار اين كه فهميد ميشد صورتش حالت از برگشت وقتی اما كند صحبت خانه

 .است بازگشته خالی دست

 بود ژيال و افشين اتاق نزديك كه دستشويی به هايمدست شستن برای داشتم

 .شدم هاآن هایصحبت متوجه كه رفتممی

 نيست كم كردم،می رو رفتار همين بودم اون جای منم اگه شايد ژيال، داره حق بهنام-

 نبودم حاضر خودم كه بده انجام رو كاری بخوام ازش چطوری من وسطه، آبرو پای

 گفتم بهش چقدر بود، كرده گوش من هایحرف به ذره يه سوگند كاش! بدم تن بهش

 خودش چشم توی داره دودش حاال و نرفت گوشش به ولی باش زندگيت مواظب

 كرد؟ پياده شيطون خر از رو بهنام راحتی همين به ميشه حاال مگه ميره،

 كنی؟می قضاوت جوریاين سوگند مورد در واقعا تو افشين، شدی انصافبی خيلی-

 دلش كه هرچقدر آقاكرد؟حضرتمی فتارر  باهاش چطوری بهنام ديدیمی كه خودت

 غيرتی من برای حاال اما داد عذاب رو بيچاره سوگند و كرد گذرونیخوش خواستمی

 روزی چه به رو بيچاره دختر نديدی چيه؟ حسابش حرف اصال نيست معلوم شده،

 رحم امبچه به الاقل بارداره زن اين نگفت خودش با هيچی، سوگند حاال انداخته؟

 محكمی دليل حتما نميزنه حرفی هم اگر نشده مرتكب گناهی هيچ سوگند كنم؟

 .داره

 .كشيد محكمی پف افشين
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 ایفايده اصال چون كنم، مداخله اين از بيشتر بینمنمی صالح ديگه من هرحال به-

 زياد نميشه نداره مساعدی حال سوگند مثل اونم نديدی، رو بهنام كه تو نداره،

 كم يه كنيم صبر بهتره! بزنم حرف من نذاشت حتی كه عهدف اين زد، حرف باهاش

 .ميشه چی ببينيم بگذره زمان

 يعنی بارداره، سوگند رفته يادت اينكه مثل كنه؟ حل رو مشكل زمان تا كنيم صبر-

 نيست؟ مهم اصال بهنام برای

 نمی،خوام كنم، صحبت سوگند با خواممی كنيم، صبر كم يه ميگم همين برای منم-

 كه جوریهمون رو واقعيت خواممی بياد، كن صداش برو حاال برداره، قدم يكیتار  توی

 .بگيره تصميمی يه خودش تا بگم بهش هست

 شدم دور هاآن اتاق کنار از آرام. داشتم وحشت حقيقت؛ با رويارويی از لرزيدمی دلم

 به اهشهمر  كه خواست من از و آمد ژيال تا ماندم جاهمان و برگشتم خودم اتاق به و

 .بروم آنها اتاق

 بعد اندكی نميزد حرفی و بود دوخته زمين به چشم و بود ساكت مدتی برای افشين

 :گفت و كشيد پيشانيش روی رو دستش

 كاش گفتم؟ چی بهت بيرون اومدمی اتاقت از آرش كه روز اون مياد يادت -

 اما پاكی تو ونمدمی من ميری، راه تيغ لبه روی داری كه كردیمی باور و فهميدیمی

 !كردی انتخاب رو راه بدترين بگم بايد بوده بهنام كردن ادب فقط قصدت اگه حتی

 :گرفتم باال را سرم و زدم كنار ازصورتم را موهايم رنگ طاليی طره

 صحبت فقط من با داشت هم روز اون نداشتم ارتباطی هيچ آرش با من ولی -

 .كنهنمی باور رو حرفم كسهيچ چرا كرد،می
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 .كشيد باال رو بينيش عصبی

 تو گناه كه داده بهش چك يه گفته، بهنام به ایديگه چيزهای يه المصب اون چون -

 كنيم، ثابت رو گناهيتبی و كنيم دفاع تو از تا داريم چی ما اونوقت كنه ثابت رو

 !نداره وجود هيچی! هيچ

 .زدم گره پرابهامش نگاه به را دردم پر نگاه

 گناهم؟بی من كنینمی باور توهم چی؟ تو -

 .چرخاند هوا در را دستش عصبی

 صراطی هيچ به كه بهنامه مهم خوره؟می دردت چه به من باور من، بابای گور -

 به پا هنوز كه سوزهمی معصوم طفل اون برای دلم فقط من خدا به! نيست مستقيم

 !بخوره رو دونفر شما هایكاری ندونم چوب بايد نذاشته دنيا اين

 .زدم پوزخندی

 بگو ميزنی؟ حرف من با اينطوری داری كه دستت رو ريخت رو پاكی آب امشب پس -

 چيه؟ آخرش حرف

 .داد تكان تاسف روی از سری

 بزنه سيگار به ب**ل بودم نديده حاال تا نداره، خوشی روز و حال اونم بگم، چی -

 چی كرد، دود ور  سيگار پاكت يه بودم پيشش كه ساعتی يه همون توی امشب ولی

 رو مساله اين خودش زمان گذشت شاید تا كنيم صبر بهتره اما شدم گیج منم بگم،

 .كنه حل جوریيه

 .كشيدم بلندی آه دلم اعماق از
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 اما مونه،نمی باقی برام ایوغصه غم هيچ ديگه بياد دنيا امبچه وقتی كردممی خيال -

 !هامهبدبختی همه اول تازه انگار

 :گفت و كشيد هايشب**ل ویر  دستی افشين

 ديگه واقعا ولی دادم انجام برات اومدبرمی دستم از كه هركاری من بدونی خواممی -

 .نيست ساخته ازم كاری

 .زدم خندیتلخ

 اما مديونم بهتون بابت اين از كشيديد زحمت من برای خيلی ژيال و تو دونم،می-

 .بكنم ازت ديگه خواهش يه خواممی فقط

 .ميدم انجام برات بربياد دستم از كاری هر حرفيه؟ چه اين-

 :گفتم مكث كمی با و خاراندم رو پيشانيم

 .كنی پيدا برام من حال و وضع با مناسب كاری يه ممكنه اگر خواممی -

 .كرد جمع باال به رو را پايينش ب**ل

 چی؟ برای كار -

 .كشيدم آهی

 اين نيست معلوم اصال ه،بينيپيش غيرقابل هميشه شناسممی رو بهنام من -

 بتونم اگر باشم ژيال و تو سربار اين از بيشتر خوامنمی بكشه، طول چقدر وضعيت

 كم رو زحمت كمكم و كنممی پيدا موندن برای رو جايی يه بعدش كم يه كنم پيدا كار

 .كنممی

 :پريد حرفم ميان به ژيال
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 خدا به بری؟ و كنی جمع ایخومی كه ديدی احترامیبی ما از مگه بده، خدامرگم -

 .شدم ناراحت دستت از خيلی

 .زدم اششانه روی دستی

 بهتون عمرم آخر تا كه گذاشتيد تموم سنگ برام اينقدر وقته چند اين توی شما -

 تالشی يه زندگيم برای هم خودم بايد بالخره چی؟ كه آخرش جان ژيال اما مديونم

 .بكنم

 :داد جواب او بجای افشين

 سرت كم يه الاقل اينجوری چون موافقم باهاش من كاركنم خواممی ميگی كه اين -

 نكن هم فكرش اصال ولی شیمی راحت هم بيهوده خياالت و فكر اين از و ميشه گرم

 شايد ديدی چه خدارو نداره خبر فرداش از كه كسی بری، پيشمون از تو بذاريم ما كه

 دنبال رفتيد و برداشت لجاجت از دست و اومد سرعقل هازودی همين به هم بهنام

 .مونیمی خودمون پيش جاهمين موقع اون تا ولی زندگيتون

 به دوستانش از يكی كه دارالترجمه يك در برايم توانست افشين بعد ماه يك حدود

 دستم به خبرهايی بهنام از بيش و كم مدت اين در كند؛ پيدا كار د بو كرده معرفی او

 ديداری هيچ فاصله اين در اما دارد كارخانه فروش قصد هك بودم شنيده و رسيدمی

. گشتمی بيشتر ميانمان فاصله و ميشد بلندتر روز هر بينمان ديوار. نداشتيم باهم

 روزها سازم؛ مشغول آن با را خودم كردممی سعی و بودم راضي ناچيزم درآمد و كار از

 ايجاد زناشوييمان رابطه رد تغييری كوچكترين اما ميشد سپری هم سر پشت هاماه و

 هایماه آخرين بودم مجبور كه بود دردآور برايم چقدر داندمی خدا فقط و نشد

 چيزها ترينكوچك با را خودم هنوز اما. كنم تحمل بهنام حضور بدون را امبارداری

 چيز، همه تا شدممی هاكتاب ترجمه سرگرم. كردممی امخانه به برگشتن دلخوش
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 كسب توانممی طريق اين از كه بودم خوشحال و كنم فراموش هم را خودم حتی

 .كنم درآمد

 به( دارالترجمه مدير)قادری آقای توسط كه كردم پيشرفت دركارم چنان مدتي از بعد

 حقوق تا شوم كار به مشغول آنجا تحريريه در تا شدم معرفی ماهنامه دفتر يك

 ماهنامه مدير با تا زدم آنجا به سری منظور همين به كنم، دريافت هم بيشتری

 قرار بزرگی تابلوی ورودی در باالی. بسنجم جديد كار برای را موقعيتم و كنم صحبت

 حياط از گذاشتم داخل به قدم" خورشيد نامه ماه" بود شده نوشته رويش كه داشت

 سالنی به كه راهرو ديوارهای روی كردم، عبور عرضش كم راهروی از و گذشتم آن

 خطی با مقوا از هايیتكه روی كه بود نصب اعالنات تابلو سه ميشد یمنته عريض

 بودند؛ متصل تابلوها به گردته سوزن با و بود شده نوشته قرآن از آياتی خوش بسيار

 آن متن و ايستادم هاآن از يكی جلوی. ديدممی را چيزی چنين كه بود بار اولين برای

 خدا ياد با هادل همانا: القلوب تطمئن هللا ذكر به اال" خواندم اشترجمه با همراه را

 دلم بر شيرين آرامشی تكرارش از و كردم تكرار را جمله آن بار چند" گيردمی آرام

 اتاق سه سالن در برداشتم؛ جلو به مصمم قدم چند گرفت، قوت پاهايم و نشست

 .ميشد شنيده هاآن از زيادی صدای و سر و بود باز همگی درهایش كه داشت قرار

 خوش خط همان با و مقوا روی در هایچهارچوب كنار كه هايینوشته طبق هااتاق

 هيات. بودند خبرنگاران و عكاس و سردبير تحرريه، هيات مخصوص بود، شده نوشته

 آنقدر سالن بود؛ آمد و پررفت بسيار و داشت قرار دبير سر اتاق كنار درست تحريريه

 و ايستادم دبير سر اتاق در پشت نكرد؛ من رحضو به توجهی كسی كه بود شلوغ

 .زدم در به ضربه چند

 .نواخت را هايمگوش در پشت از آهنگ خوش و بم صدای
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 .بفرماييد -

 من، ديدن با بالفاصله كه بود نشسته چوبی و بزرگ ميز پشت اتاق انتهای در جوانی

 سوی آن هاییصندل از يكی به دست با كرد؛ سالم و شد بلند جا از ادب نشانه به

 .نشستم جاهمان و كرد ایاشاره بود رجوع ارباب مخصوص كه ميزش

 محترم؟ خانم استساخته من از خدمتی چه -

 داشته سن سال سی حدود آمد نظرم به انداختم، صميميش و آرام چهره به نگاهی

 سن هم هایجوان برخالف و بود زده شانه سو يك به را اشتيره و صاف موهايی باشد؛

 بيشتر را اشایتيله و سياه چشمان جذابيت كه داشت ريش ته كمی سالش و

 .بود من جواب منتظر و بود كشيده هم در را اشكمانی ابروهای كرد،می

 .كار برای خدمتتون رسيدم قادری آقای طرف از آقا، هستم شميم من -

 .نشست لبش بر لبخند

 .خانم آمديد خوش -

 پشت ديوار به كه شعر بيت يك پايين نستعليق خط با كه شعری روی از را نامش

 .خواندم بود كرده خوش جا چوبی قابی با سرش

 نباشد خواب هوس را دالن آشفته"

 نباشد مرداب به درياست به كه شوقی

 "مينويی مهرزاد: خط

 !مينويی مهرزاد شد تكرار نامش چندبار ذهنم در

 .کردنمی نگاه چشمانم به و بود پایین سرش میزد حرف وقتی
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 زود صبح از معموال اینجا ما ولی خانم، نکنید ادبیبی بر حمل منو حرف امیدوارم -

 حال در کار این کنممی فکر من نداریم چندانی استراحت و کنیممی کار ظهر بعداز تا

 .باشه مشکل شما برای کمی حاضر

 بسیار مداوم کار برد،می سر به اشبارداری هفتم ماه در که زنی برای بود او با حق

 خود معاش امرار برای اینکه جز نداشتم ایچاره زمان آن در من اما فرساست، طاقت

 :دویدم حرفش میان به پاچه دست. کنم کار فرزندم و

 بربیام کنیدمی محول بهم که کاری ازعهده تونممی من نیست مهم اصال نه، نه، -

 !میدم قول بهتون

 .نشست لبش بر شیرینی لبخند

 دیگه مساله یه فقط پذیرهستیدمسؤلیت حد این تا شما که خوبه خیلی این خب -

 چه توی که اینه منظورم هستید؟ آشنا ما کار به حد چه تا شما اینکه اونم مونه،می

 کنید؟ کمک ما به تونیدمی بیشتر بخشی

 .شدم کیفم دسته با بازی مشغول و انداختم پایین را سرم

 اینجا تونممی کاری چه دونمنمی نکردم، کار روزنامه دفتر توی وقتهیچ من راستش -

 .بدم انجام

 .بود لبش گوشه شیرین لبخند همان هنوز

 کنممی آشنا هستن تحریریه مسؤول که عزیزی خانم با شمارو من نداره اشکالی -

 .میده آموزش بهتون رو اینجا کارهای کم کم ایشون

 .زد برقی شادی از چشمانم
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 بشم؟ کار به مشغول اینجا تونممی من یعنی-

 شما از قادری آقای که تعاریفی با کنید شروع حاال همین از تونیدمی که من نظر از-

 .باشیم داشته هم با تونیممی خوبی همکاری که مطمئنم کردند

 و داشت سر به رنگی آبی و بلند روسری که بود خوشرویی و میانسال زن عزیزی خانم

 برق چشمانش کرد؛ جلب خودش به مرا توجه که بود ایمشخصه بارزترین این

 خودنویس بود، واضح خوبی به هم بزرگش عینک پشت از که داشت خاصی

 سراپایم به نگاهی عینک باالی از و بود گذاشته انگشتش دو بین را اشمشکی

 :گفت بود ایستاده کنارم که مینویی آقای به رو و انداخت

 …ولی میدم یادش رو چیز همه دیگه هفته یک تا -

 :شود تمام حرفش نگذاشت میزد حدس را او جمله انتهای انگار که مینویی

 کم یه شرایطشون باشه، شمیم خانم به حواست جوره همه خواممی عزیزی خانم -

 ..خاصه

 :گفت و کرد بسته و باز را چشمانش بار یک و زد لبخندی عزیزی

 .دارم رو هواش راحت، خیالت -

 امور به کردممی سعی کم کم و گذشتمی روزنامه دفتر آن در حضورم لیناو از دوماه

 گاهی و مداوم هاینشستن بردممی سر به بارداری آخر ماه در چون اما شوم مسلط

 دیروقت تا هاشب و بودم نشریه دفتر در روزها. میداد آزارم شدت به هابیداری شب

 اندک هرماه آخر و بودم شغولم تاریخی کتاب یک ترجمه به و نشستممی بیدار

 حمل وضع موقع در را بیمارستانم هزینه بتوانم الاقل تا کردممی انداز پس را درآمدم

 از برایم بهنام و بزنم قدم امانخانه باغ در آنکه برای میزد لک دلم گاهی. بپردازم
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 از دور که ماهی چند در اما بخورم را آن لذت با من و بچیند میوه درختان سرشاخه

 آخر ماه در که حاال و بود نگرفته فرزندش و من از سراغی هیچ بهنام بودیم هم

 از خبری هیچ اما داشتم احتیاج خود کنار در حضورش به آنکه باوجود بودم بارداری

 .نبود او

 آینده نوبت در چاپ قابل مطالب آوریجمع مشغول و نشستم عزیزی خانم کنار

 خون قطره یک بالفاصله و کردم احساس امبینی در شدیدی سوزش ناگهان که شدم

 سمت به و گرفتم را امبینی محکم دوانگشت با سریع چکید؛ دستم زیر کاغذ روی

 خون تا داشتم نگه باال را سرم کمی و شستم را امبینی و صورت رفتم، دستشویی

 را عینکش عزیزی خانم که نشستممی میز پشت داشتم برگشتم؛ و آمد بند امبینی

 :پرسید و انداخت من به نگاهی و کرد تنگ را چشمانش و برداشت چشم از

 شی؟می دماغ خون هم هنوز -

 .دادم تکان سری

 .گاهی بله، -

 :گفت و گزید ب**ل و گذاشت هم روی را هایشدست

 باشی خودت مواظب خیلی باید جون دختر هستی بارداری آخر ماه توی االن تو -

 دخترم؟ چیه شوهرت شغل نداری، استراحت اصال انگار ولی

 دست شدم، منظورش متوجه کردم؛ پاک امپیشانی و گونه از را اشک درشت هایدانه

 و بایستم هاساعت بودم مجبور گاهی من اما داشتند شدیدی ورم صورتم و پا و

 ریخته رویش به خون که کاغذی شود، بیشتر پاهایم ورم تا شدمی باعث امر همین
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 رسید ذهنم به که جوابی اولین خواندممی را آن ظاهر به که طورهمان و برداشتم بود

 :دادم او به را

 .کرده فوت شوهرم -

 اتاق سمت که طورهمان بعد اندکی و داد تکان سری و کرد جمع را هایشب**ل

 :گفت و داد نشانم را یک عدد رفتمی مدیریت

 .گردمبرمی االن کن صبر دقیقه یه -

 بیرون اتاق از که بود نگذشته او رفتن از دقیقه چند هنوز شدم ارمک مشغول دوباره

 :گفت و آمد

 .داره کار باهات مینویی آقای اتاق برو شد تموم که کارت شمیم خانم -

 شکی چنان حرفش اما نداشتم شک عزیزی مهربانی و صداقت به ریخت؛ فرو قلبم

 مدیریت به را شدنم دماغ خون موضوع کنم گمان تا تا شد باعث که انداخت دلم در

 .بخواهند را عذرم تا دارند قصد که زدم حدس و داده اطالع

 حضور دفتر در پرسنل از نفر چند فقط و شد تمام کاری ساعت وقتی ازظهر بعد

 زدم، در به ضربه چند و ایستادم مینویی اتاق در پشت داشتند

 :پیچید گوشم در دلنشینش و بم صدای

 .لطفا داخل بفرمایید -

 و بود نشسته میزش پشت مینویی گشودم؛ را در میزد موج دلم در که نگرانی با

 و آورد باال کمی را سرش من ورود با داشت، دست در که بود کاغذی مطالعه مشغول

 دفتر پیرامون دلهره با بنشینم، تا کرد اشاره کارش میز روی به رو صندلی به دست با
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 و کرد دسته هم روی را میزش روی ایکاغذه گذشت که کمی چرخاندم چشم کارش

 :گفت بیاورد باال را سرش آنکهبی و گذاشت ایگوشه

 هایبچه با کردن کار از بود؟ چطور اینجا کار وقته چند این شمیم خانم خب -

 هستید؟ راضی تحریریه

 .زدم کمرنگی لبخند

 .کردن کمک بهم وقته چند این توی خیلی که عزیزی، خانم مخصوصا بله، -

 .داد تکان ریس

 باسابقه همکارهای از عزیزی خانم دونیدمی بودند؛ راضی خیلی شما از هم ایشون -

 .کنید استفاده تجربیاتشون از تونیدمی شما و هستند ما

 .انداختم زیر به سر

 .کنم جبران رو هابچه بقیه و شما لطف بتونم روز یه امیدوارم -

 :گفت مقدمهوبی شیدک بلندی نفس و کرد قفل بهم را انگشتانش

 ماه سه شما برای من عزیزی خانم درخواست به و شما اجازه با شمیم خانم -

 ببینم اینجا شمارو هم باز مدت این از بعد که امیدوارم و گرفتم نظر در مرخصی

 .کنیم استفاده حاال مثل همکاریتون از وبتونیم

 بهانه به خواهندمی و دبو درست حدسم پس ریخت؛ فرو قلبم و پرید امچهره از رنگ

 خوش صدای که بودم درگیر دهنده عذاب افکار همین با! بخواهند را عذرم مرخصی

 :آورد خود به مرا مینویی آهنگ
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 شما و دادم انجام رو مرخصیتون به مربوط کارهای من شمیم خانم نباشید نگران -

 سابق مثل چیز مهه مدت این از بعد حتما اما نیارید تشریف دیگه فردا از تونیدمی

 .بشه پرداخت مدت این توی هم حقوقتون که میدم قول بهتون من بود، خواهد

. نشست دلم در غم، با توام شادیی کردم، امضا بود کارش میز روی که مرخصی برگه

 چنین شناسدمی مرا است ماه چند تنها که مرد این است، عجیب چقدر دنیا رسم

 خود از را ما فرزندم، پدر شوهرم، اما کندمی اریفداک فرزندم و من حق در خالصانه

 !راندمی

 روزی اولین از روز یازده حدود بود، شده گرم شدت به هوا و بود خرداد یکم و بیست

 .گذشتمی بودم شده ماندگار خانه در استراحت برای که

 بر آنها که ظهر از بعد تا من و رفتندمی کارشان محل به صبح روز هر افشین و ژیال

 وسایل کردن آماده به را سرم کردممی سعی و ماندممی تنها خانه در گشتندمی

 تر کم را زمان گذشت تا کنم گرم پیوستمی ما جمع به زودی به که کوچکم مسافر

 .نمایم حس

 ژیال که چوبی کشو داخل واز گذاشتم هم کنار را کوچکش و سفید نخی هایجوراب

 برایش را نخی رنگ آبی بلوز دست یک بود داده اصاختص فرزندم و من هایلباس به

 .شدم خیره آن به و گذاشتم شلوار مچ پایین را هاجوراب و کردم سوا

 آن توانستمی هم بهنام خواستمی دلم شد؛ سرازیر چشمانم از اشک اختیاربی

 داشتم راه در که کودکی و خودم کسیبی برای دلم ببیند، هم کنار را کوچک هایلباس

 شد؟می محروم پدرش وجود از باید که بود شده مرتکب گناهی چه او مگر وخت،س

 از بعد بیمارستان در کردممی گمان که وسایلی بقیه همراه و کردم جمع را هالباس

 .گذاشتم ایپارچه دستی ساک درون شود، نیاز فرزندم تولد
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 باعجله و کردم عوض را هایملباس و شدم بلند جا از گرفتم؛ عجیبی تصمیم یکباره به

 و بگذارم پا زیر را غرورم فرزندم خاطر به دیگر بار یک خواستممی رفتم، بیرون خانه از

 دل در بتوانم شاید تا کنم صحبت او با شخصا خودم باراین و بروم بهنام نزد به

 .کنم باز راهی سنگش ترازسخت

 این در که هاییعتناییابی باوجود آیا شدم؛ مردد کمی رسیدم که خانه در پشت به

 دریا به را دلم بروم؟ او سراغ به که کردممی درستی کار بودم دیده بهنام از ماه چند

 از گل چنان من دیدن با و گشود رویم به را در حیدر اوستا فشردم، را زنگ و زدم

 :زد فریاد که شکفت گلش

 .اومده جانت خانم که بیا بدو کجایی؟ معصومه -

 :پرسیدم و گذاشتم باغ به دمق و زدم لبخندی

 چطوره؟ کوچولوت دختر حال حیدر اوستا-

 .شماست کنیز جان، خانم شما لطف به-

 .کنه حفظش خدا-

 .آمد سمتم به دوان دوان بود دستش در شیرین دست که حالی در معصومه

 .اومدید که کردید خوب چه برم قدمتون قربون الهی آمدید، خوش جان، خانم ای -

 .زدم رنگیکم لبخند

 چطوره؟ حالت -

 :گفت و کرد ریزی خنده و انداخت شکمم به نگاهی
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 که وقتشه دیگه شماهم انگار سالمتی به جانخانم خوبیم، ماهم شما سایه زیر -

 .بذارید زمین بارتونو

 .زدم خندیتلخ

 ست؟ خونه آقا -

 :وگفت کرد سرش پشت به ایاشاره سر با

 .نشستن ایوون توی صبح از -

 فرش سنگ اطراف هایچمن برداشتم؛ عمارت سمت به را گام اولین لرزان اهاییپ با

 بود آن گواه و بودند شده رها نشده هرس شمشادها و بودند شده بلند و نامرتب باغ

 حیدر اوستا به و انداختم هاگل به نگاهی است نشده رسیدگی باغ به است مدتی که

 :گفتم ردکمی امهمراهی و میرفت راه دوشادوشم که

 نامرتبه؟ انقدر چرا باغ بستید؟ هاروفواره و خالیه استخر چرا خبره؟ چه اینجا -

 :داد جواب و مالید بهم را هایشدست

 هم هروقت ببندم هاروفواره دادن دستور آقا رفتی شما وقتی از خانم، بگم چی واال -

 از اصال! نپلک اوره و دور این ندارم حوصله حیدر: گفت کنم سرکشی باغ به خواستم

 .برزخه روز هر آقا رفتی شما وقتی

 سمت را سرم دیدم ایوان در دور از که را بهنام کشیدممی نفس دار صدا و بلند بلند

 :وگفتم چرخاندم اوستا

 کاری اگر ات،بچه و زن پیش برگرد شما میرم، خودم بعد به اینجا از اوستا، ممنونم -

 .کنممی صدات داشتم
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 نشسته داشت سفیدی کوسن که مانند توری و گرد صندلی روی باغ به پشت بهنام

 موسیقی بلند صدای به و بود کرده قالب گردنش به سر پشت از را هایشدست و بود

 .بود سپرده گوش آمدمی خانه داخل از که

 سرگردانی کوی در مستی از امافتاده"

 سامانی و سر بی این هستی از و من اینک

 دانیمی و دانممی انپای ندارد ره این

 ناشادم سینه در سوزد من از دل کی تا

 فریادم آسمان بر غم موج برد کی تا

 دیرین درد ز سوزد دل خواهدنمی دیگر

 نفرین غم این بر نفرین نفرین عشقم به نفرین

 سرگردان و حیران جوید وفا راه گریان دیده با خواهدنمی دیگر

 "بسته در این بر دوزد نظر ینغمگ خسته و افسرده خواهدنمی دیگر

 کردم صدایش و رفتم جلو

 نشستی؟ اینجا چرا بهنام، -

 پوزخندی داشت، پف چشمانش و بود ژولیده موهایش برگرداند؛ سمتم به را گردنش

 :گفت و دوخت چشمانم به را احساسش از خالی نگاه و زد

 ببینمت؟ خوامنمی دیگه نگفتن مگه اینجا؟ اومدی چی برای تو -

 :گفتم کنایه با و دادم تکان ریس
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 .ببینم رو شوهرم اومدم -

 :گفت و زد گره بهم را ابروهایش و کرد خمار را چشمانش

 .خانم اومدی عوضی-

 بدی؟ آزارم هاتکنایه و نیش این با خوایمی هم هنوز-

 :چرخاند هوا در را دستش

 .هری برو، و بگیر رو راهت اومدی که راهی همون از -

 .منکرد توجهی

 از دست داده بهمون خدا که فرشته این خاطر به خودته، وجود از نیمی بچه این -

 .بردار لجبازی

 .سرداد بلندی قهقه

! اومده تراشش خوش هیکل اون سر چی ببین دیدی؟ آیینه توی رو خودت هیچ -

 .میزنی بهم حالمو داری که گمشو چشمم جلو از زود سوگند، لیاقتیبی خیلی

 کرد، زخمی را قلبم دارشنیش هایحرف کشید؛ شعله وجودم در خشم هایزبانه

 مصرف خاطر به فهمیدم اما بگویم او به بود افتاده اتفاق هرچه و بزنم فریاد خواستم

 از حقیرتر بود رویم پیش که موجودی کردم عوض را تصمیمم ندارد، تعادل الکل زیاد

 گناهان برای تاوانی مرا سکوت ندخداو اندیشیدم خود با بگویم او به چیزی که بود آن

 او برای مجازاتی هیچ و باشد عذاب در پیوسته حقیقت ندانستن با تا قرارداده او

 .بود نخواهد این از ترسنگین

 شکست گلو در ما عاشقانه آواز"
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 شکست گلو در صدا بود سکوت با حق

 ماند ناتمام دلم حرف و گذشت فرصت

 شکست گلو در ما بهانه تنها

 کنم خداحافظی تو با که دمآم تا

 !"شکست گلو در وداع و نداد امان بغضم

 رفتم جلو که قدم چند نمودم؛ رفتن عزم بزنم حرفی آنکهبی و انداختم پایین را سرم

 حیدر اوستا و زدم فریاد برگشتم، طرفش به شنیدم، را زمین روی به افتادنش صدای

 زمین از تا گرفت را او هایکتف یرز  آمد، ما سوی به دوان دوان اوستا زدم، صدا را

 .رفتم سمتش به نداشت برخاستن به میلی او اما کند بلندش

 .کنه کمکت بذار نیست، خوب حالت -

 .کردم حیدر اوستا به نگاهی

 .کنه استراحت تا خونه توی ببر آقارو لطفا -

 .کرد نگاهم خشم با شد، بلند بهنام فریاد

 اگر نمونده، باقی تو و من بین هیچی دیگه جا،این نیایی وقتهیچ دیگه کن سعی -

 اصال کن فکر کنم، راحت خیالتو بذار منه، مال بچه اون بگی که داری اصرار هنوز هم

 و کن ترحم بهش خوایمی اگه بکن، باهاش خوادمی دلت کاری هر نداره، پدری

 ستیخوا که غلطی هر یا پرورشگاه بذارش مزاحمته و خواینمی هم اگر دارنگهش

 .شده جدا هم از دیگه تو منو زندگی نداره، من برای اهمیتی هیچ چون بکن،

 :داد ادامه آلودبغض صدایی با و کرد پاک انگشتش با را اشکش
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 وقت هیچ دیگه بشه، ما حماقت قربانی که بوده جوری این هم بچه این تقدیر شاید -

 منو مردم، من کن فکر اصال بشنوم، ازت هیچی خوامنمی سوگند، ببینمت خوامنمی

 .برو فقط برو، و کن چال اینجا

 :گفت و کرد بلند زمین را بهنام و گفت ب**ل زیر استغفرالهی حیدر اوستا

 هاحرف این از ناموسش با آدم گیره،می قهرش خدا آقا، نزنید رو هاحرف این -

 !داره کراهت واال نمیزنه،

 :زد فریاد خشم با و کرد جدا او آغوش از را خودش بهنام

 میگی؟ چی تو هان؟ وسط این میگی چی تو -

 .انداخت زیر به سر اوستا

 خدا به ولی خوردیم رو شما نمک و نون ما بکنم جسارت بخوام که آقا امچیکاره من-

 پشیمون بعدا هستید عصبانی االن شما بزنید، خانم به رو هاحرف این نداره خوبیت

 .شینمی

 احتیاج کسی به من میرید، اینجا از و کنیدمی جمع رو پالستون و جل امروز همین-

 !کنید گم رو گورتون برید اتونهمه ندارم،

 چند انداختم بهنام به نگاهی خشم با شد؛ ساکت و کرد کز ایوان گوشه بیچاره مرد

 :گفتم و گرفتم او سوی به را اماشاره انگشت و رفتم جلو سمتش به قدم

 بهت رو زندگیم همه و کردم اعتماد حرفت به روز یه انپرنی جناب کن گوش تو حاال -

 ازت رو چیز همه خواممی حاال نداشتی، رو هیچی لیاقت تو کردم اشتباه اما بخشیدم

 دارممی نگهش ترحم، و دلسوزی سر از نه اما دارممی نگه رو بچه این من بگیرم، پس
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 نه و شد آلودهناهگ به نه هرگز عشقم نیستم، تو مثل من چون عشقمه ثمره چون

 .دادم بهت قولی چه که شد فراموشم

 حالت به و کردم نگاه خمارش هایچشم به مستقیم بود افتاده شماره به نفسم

 :گفتم تهدید

 بیرون خونه این در از پا اینکه محض به بگم بهت حاال همین رو چیز یه خواممی -

 بگذره هم سال صد اگه یحت نداری اتبچه و من به نسبت حقی هیچ دیگه تو بذارم

 .بشی نزدیک بهمون نباید شرایطی هیچ تحت که ایغریبه یه فقط ما برای تو

 تا کرد سعی و گرفت بغل در مرا سر پشت از و رساند ما جمع به را خودش معصومه

 به خواست بهنام بودم؛ نشده آرام هنوز اما رفتم عقبعقب قدم چند کند آرامم

 به اوستا شانه کنار از را سرش کرد؛ سد اورا جلوی تااوس که شود ور حمله سمتم

 :گفت و کشید من سمت

 .گمشو گفتم بهت -

 :زدم فریاد رفتممی خروجی در سمت معصومه همراه که طورهمان

 االن باشه، زندگیت شریک تنها و بده عذابت تنهایی درد عمر آخر تا امیدوارم -

 !نداره تو مثل یحقیر  پدر به احتیاجی من بچه ندارم شک دیگه

 :داد جواب بریده بریده که داشت بغض آنقدر صدایش

 !بیرون برو من خونه از -

 .رفت در سمت کنان غرغر اوستا پیچید، باغ در بار چند زنگ صدای
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 هم کن ول زنگ روی گذاشته دستشو کیه؟ دیگه این لعنت، معرکه خرمگس بر -

 .نیست

 آن و سو این به و گذاشت باغ داخل به پا اضطراب با ژیال شد باز در اینکه محض به

 خانه نزدیک درختی به زمین روی که من روی نگاهش و چرخاند سر باغ سوی

 .کرد تند پا سمتم به و انداخت بودم نشسته و بودم داده تکیه سرایداری

 بود ایستاده سرپا و بود انداخته دست روی دست کنارم که معصومه به تندی نگاه

 :گفت و انداخت

 نداره؟ صورت به رنگ خانم چرا شده؟ چی معصومه خبره؟ چه اینجا -

 :گفت و مکید را هایشب**ل معصومه

 .خانم واال بگم چی -

 .زد زانو رویم به رو

 خوبه؟ حالت گشتم، دنبالت جارو همه دختر؟ آخه کنیمی چیکار اینجا تو -

 .دادم تکان سر

 فهمیدم تازه باختم؟ قیمتی چه به رو زندگیم و هستی همه ببینم تا اینجا اومدم -

 .خیلی ژیال، باریکه خیلی نفرت و عشق بین مرز

 به نگاهی خشم با ژیال یافت تسکین جنبیدم خود به تا اما پیچید وجودم در دردی

 :پرسید و انداخت بود ایستاده ترطرف آن کمی که اوستا

 .گفت آقا بهش بشه اگه البته است؟خونه آقا-

 .جان خانم بله-
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 را راهش اوستا که رفتمی عمارت سمت داشت و شد بلند جا از حرص و نفرت با

 .کرد سد

 جان؟ خانم کجا-

 اینجوری رو بیچاره زن این تن که مرگشه چه شما آقای اصطالح به این ببینم میرم-

 کنم یادآوری بهش خواممی رفته یادش رو چیزها خیلی آقا حضرت ظاهرا لرزونه؟می

 .بسته رو چشماش هاشکاری کثافت روی دفعه چند شزن بیاد یادش تا

 .گفت استغفرهللا باز اوستا

 نگه رو زنش حرمت زد حرف باهاش بشه که نیست وضعی در اصال آقا جان، خانم -

 با حق دونهمی خودش خدا بزنید، هاروحرف این و برید شما نیست صالح نداشت،

 .نکنید این از بدتر رو اوضاع هاحرف این با خدا تورو کیه،

 :گفت و برداشت جلو به قدم یک و زد پس را اوستا دست ژیال

 کردیم رو مراعاتش حاال تا هرچی نیست، خوش حالش که جهنم به ببینم، کنار برو -

 !نیاد در هم صداش و سرش توی بزنن هی که کاره و کسبی سوگند مگه بسه، دیگه

 .دوید سمتم به الژی کشیدم، کوتاهی جیغ آمد؛ سراغم به درد دوباره

 جان؟ سوگند شدچی -

 چین دامن به نشست، کنارم زانو روی معصومه شد؛ حبس امسینه در درد از نفسم

 آمد، سراغم به درد دوباره شدم، بلند جا از زحمت با و انداختم چنگ دارشگل

 .زدم صدا را خدا نام و فشردم هم روی را هایمچشم
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 انداخت؛ بود گرفته دست در را دستم که همعصوم به پرسشگرایانه نگاهی ژیال

 :گفت و داد تکان سری معصومه

 .جان خانم وقتشه انگار -

 :داد جواب و دوید در سمت دستپاچگی با ژیال

 .بشه سوار خانم کن کمک تو، بیارم رو ماشین میرم -

 .زد امشانه به دستی رفتن از قبل

 .بیمارستان میریم االن نیست چیزی عزیزم، نترس -

 ناله و پیچیدممی خود به درد شدت از اما بود نمانده چندانی فاصله بیمارستان تا

 گوشه از بردند، عمل اتاق به مرا فورا رسیدیم بیمارستان به اینکه محض به کردم؛می

 مادرم ژیال جای به خواستمی دلم بود سرازیر اشک فروغمبی و درشت چشمان

 کردمی شماری لحظه فرزندش دیدن برای و ستادایمی تختم کنار بهنام و بود همراهم

 .کشیدنمی را انتظارم کسهیچ ژیال جز به عمل اتاق در پشت که بود این حقیقت اما

 کم کم کرد تزریق برایم دکتر که آمپولی با اما ریختم اشک صدابی امکسیبی بر

 دیدم را مادرم حال آن در. کردم پیدا رویا و خواب مثل حالتی و شد سنگین هایمپلک

 و بود ایستاده بهنام کنار در پدرم ترطرف آن کمی و کردمی نوازش را موهایم مرتب که

 کودکی و بست حلقه بهنام چشمان در شوق اشک کرد،می نگاهم شیرین لبخندی با

 .کشید آغوش به و گرفت پدرم دستان از را

 هایمچشم زحمت با و سختی به میکرد صدا را اسمم هم سر پشت که ژیال صدای با

 واضح چشمانم مقابل در ژیال لرزان تصویر تا زدم پلک هم سر پشت دوبار کردم باز را
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 کرد خم صورتم روی به را اشتنه نیم و بود بیمارستان تخت گاه تکیه به دستش شد؛

 :گفت و بوسید را امپیشانی و

 که خوادنمی دلت دیگه اونوقت داده، بهت خوشگلی پسر چه خدا بدونی اگه -

 !بخوابی

 شکر موهبتی چنین داشتن برای را خدا دل در اما نشست لبهایم روی تلخ لبخندی

 .شدم جا به جا تخت روی کمی کردم؛

 ببینمش؟ شهمی -

 .کرد شیرینی خنده ژیال

 نه؟ یا اینجا بیارنش شهمی ببینم اومدی هوش به که میگم پرستار به االن -

 وارد بود گرفته بغل در را پسرم که پوش سفید تاریپرس همراه به او بعد لحظه چند

 :گفت بگذارد ـوشم آغـ در را او اینکه از قبل و زد لبخندی پرستار شد؛

 .هانداده گونی مژده ما به کسی کجاست؟ بچه پدراین ولی، روشن چشمتون خانم -

 ددا پرستار دست به اسکناسی و کرد کیفش در دست ژیال بدهم جوابی اینکه از قبل

 :گفت او به دلخوری با و

 رو بچه که چی یعنی گفتیمی خودم به اول همون خواستیمی گانی مژده شما -

 !نگرفتم گانی مژده چی؟ که نمیدی، بهش مادرش سر باالی آوردی

 :گفت شدمی خارج در از که طورهمان و داد پس ژیال به را پول پوش سفید پرستار

 برای میدیم شوهرش به رو زنی شدن فارغ خبر وقتی ما که شیرینی یه پول این -

 !خانم میدی صدقه اینجوری که هستیم گدا مگه وگرنه گیریممی ازش شگون
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 تومانی پنج اسکناس یک بودم آورده همراهم که دستی ساک از و کردم صدایش

 :گفتم و گذاشتم مشتش در و کشیدم بیرون

 برای لحظه اون توی که نبود یکس همین برای مسافرته بچه این پدر خانم، ببخشید -

 ایشون طرف از من ناراحته، کمی همین برای دوستم بده، چیزی شما به روشنی چشم

 .کن قبول ما طرف از رو ناقابل هدیه این کن لطف شما حاال خوام،می معذرت ازتون

 رد ژیال کنار از وقتی و گرفت را پول نشست؛ هایشب**ل روی آمیزی رضایت خنده

 .کشید غلیظی چیش و کرد نازک برایش چشمی پشت شدمی

 را او دوانید ریشه جانم در شاد دردی اشگریه صدای از فشردم سینه به را پسرم

 همان با و شدم خیره اشداشتنی ودوست معصوم صورت به و گرفتم بغل به محکم

 هایگونه و بوسیدمش دارد؛ پدرش به ایالعاده فوق شباهت که دریافتم اول نگاه

 بود آغوشم در وقتی داشتم، خوبی حس چقدر کردم، نوازش انگشت با را اشملیمخ

 به نگاهی داد؛می عذابم شدت به بهنام نبودن اما کردم،نمی تنهایی احساس دیگر

 :پرسیدم و انداختم ژیال

 اومده؟ دنیا به اشبچه که فهمید بهنام -

 .داد تکان سری

 .گفت بهش معصومه آره

 ببینه؟ رو اشبچه الاقل رستانبیما نیومد چرا پس

 :داد جواب عصبی و کالفه
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 الالش به لیلی هی کارش، دنبال بره کن ولش بشه؟چی که بیاد جان، سوگند بابا ای -

 من یه کردممی حالیش که بود من دست اگر خبره؟ چه کنهمی خیال آقا گذاشتین

 !میده کره وجب چند ماست

 .زدم پوزخندی

 .نیست مهم راشب هیچی دیگه واقعا پس

 .جهنم به نباشه

 اصفهان به کاری انجام برای افشین چون و شدم مرخص بیمارستان از روز آن فردای

 پهن تشکی بود؛ کرده مهیا برایم را چیز همه برگشتیم؛ خانه به ژیال همراه بود رفته

 و خواباند بستر در احتیاط با مرا بود، گذاشته را فرزندم گهواره کنارش و بود کرده

 شد که غروب گذاشت؛ گهواره در را او بعد و بدهم شیر نوزادم به تا کرد کمکم

 برای بود بافته خودش که ژاکت یک روشنی چشم برای و آمد دیدنم به معصومه

 زبان به خانه اوضاع و بهنام از حرفی هیچ کردمی سعی بود، آورده همراهش فرزندم

 گفتن دروغ به مجبور من خوشحالی و رضایت برای که نپرسیدم چیزی منهم و نیاورد

 .نشست دلم بر عجیبی غربت غم گذاشت بیرون پا آنکه محض به اما بشود،

 فرو خوش خوابی به کشیدم، آغوش در را پسرم نداشتم؛ خوشی حال و بود باال تبم

 به خوابیدن برای قبل ساعتی ژیال و بود شب هاینیمه ایستادم پنجره کنار بود، رفته

 .کنم خبر را او حتما آمد پیش کاری اگر کرد تاکید و رفت یکنار  اتاق

 .میزد موج غم دلم در چسباندم؛ سینه به را پسرم و نشستم اتاق گوشه

 ستاره بشماری که بهتر همون نداره سودی نخواب ال ال ال ال"

 بیداره تنها نشه اشغصه ماه که بمونه وا چشمات که بهتر همون
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 ما با داره ناسازگاری سر دنیا زندونه نخواب ال ال ال ال

 تنها تنهای گذاشت اینجا رو ما که اون واسه کن دعا هم باز بشین

 جوره چه حالش که دونهمی خدا دوره راه اون نخواب ال ال ال ال

 صبوره خیلی دلم که خداییش نیست کسی اینجا میگم خلوت توی

 داغم مونهمی آتشقشان مثل چراغم است تیره نخواب ال ال ال ال

 سراغم باز نیومد شد شب هزار نیست ایغصه کم گلدونا جون به

 نیست خطا که داشتن دیوونه دل نیست دوا که خواب نخواب ال ال ال ال

 نیست ما دست که شدن عاشق اخه نمیشه بردار سرش از دست میگن

 بدونم رو چشمات قدر اون کاش مونممی تنها نخواب ال ال ال ال

 نامهربونم اون مثل من مگه زیزمع خشم پر چشمات چرا

 کن دعا تو میارم رو اسفند من کن نگاه رو ماه نخواب ال ال ال ال

 کن وا و بردار رو حافظ کتاب بمونه ما پیش برگرده بگو

 کوتاهه خوشبختی عمر همیشه راهه تو سرما نخواب ال ال ال ال

 وفاییبی زیر میشه خم کمر جدایی تلخ نخواب ال ال ال ال

 الالیی پس بخونم کی برای نازن خواب تو همه باش داربی تو

 درده یه مثل شه طوالنی اگه زرده تنهایی نخواب ال ال ال ال

 گردهمی بر که دل به میگی دروغ هیچی که باشی انتظار چشم اگه

 وصاله نخل پای بارون مثل زالله اشکت نخواب ال ال ال ال
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 خیالهبی اون چقدر ی؟چ اون ولی کشتیم و قلب هم و شب هم تو و من

 نویسهمی خوب ادمی کم واسه خسیسه دنیا نخواب ال ال ال ال

 خیسه خیسه خوابم تو پلکاش یکی است خنده غرق خوابم تو هاشب**ل یکی

 غریبه و دار تب و سرخ همیشه سیبه یه عاشق نخواب ال ال ال ال

 صیبهنبی بیوفته که هم پایین تنهاست اما است رسیده باالست اون تا

 ماهی قصه تنگه تو اما پر سیاهی اینجا نخواب ال ال ال ال

 الهی حاال باشه خواب الهی داشت نگه بیدار رو ماها که اونی

 بتابه خورشید که تا انقدر بشین بخوابه اون تا نخواب ال ال ال ال

 قابه یه تو که عکسی یاد با بخواب شد بیدار کردم یقین که زمونی

 بخواب الالال پس بخوابی باید دیگه حاال یدارب بخواب ال ال ال ال

 باال باالی اومد خورشید ببین بخوابی تونیمی تو دیگه

 گذشتم از این و امروزم از این سرنوشتم بود هم این ال ال ال ال

 "گذاشتم روز اون واسه رو خواب منم روز یک برگردی تو تا خوابمنمی

 معنی آن به این و گذشتمی بودم اشتهگذ بابک را نامش که کودکم تولد از ماه دو

 چگونه ماهه دو نوزادی وجود با ولی گشتممی باز کارم سر به بایستمی که بود

 به را بابک بتوانم روزها تا نداشتم هم را کسی دهم؟ ادامه کارم به هم باز توانستممی

 .بگیرم پرستار برایش بتوانم که نبود آنقدر هم آمدم در بسپارم او
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 او با باره این در تا بروم مینویی آقای نزد به بابک همراه که شدم مجبور لاو روز

 .کنم صحبت

 خط مقوا روی قلم و مرکب با داشت اما بود نشسته کارش میز پشت همیشه مثل

 که اشنوشته کرد، خوش را حالم کاغذ روی نی قلم شدن کشیده صدای نوشت؛می

 :گفت و کرد من به رو شود، خشک تا گذاشت کنار را آن شد تمام

 کار؟ سر برگشتید سالمتی به شمیم خانم خب، -

 :وگفتم کردم ایاشاره بود بغلم در که بابک به سر با و زدم لبخندی

 .بذاره کوچولو این اگه البته بله، -

 .کرد شیرینی خنده

 .شد اضافه بهمون هم جدید نیرو یه امروز از پس سالمتی، به -

 .انداختم زیر به سر

 رو کسهیچ من راستش اما نبود، درست اصال کارم دونممی مینویی آقای بخشیدب -

 طرفی از سرکار، بیارمش خودم با که مجبورم بذارم، پیشش رو پسرم بتونم که ندارم

 .دارم احتیاج حقوقش به واقعا االن کنم؛ رها رو کارم که نیستم موقعیتی در اصال

 .کرد قالب هم الی را انگشتانش

 دست از رو کارتون که ندارم دوست هم اصال گید،میچی شما که فهمممی من -

 .شیدمی اذیت خیلی شما دوماهه بچه یه وجود با اینجا اما بدید،

 .دادم تکان حرفش تایید نشانه به را سرم
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 قول بیارم خودم همراه رو بابک من بدید اجازه شما اگر اما ،اما شماست؛ با حق -

 و تمام رو کارم هم نکنه اذیت هاروبچه صداش و سر با که باشم مواظبش هم میدم

 اونوقت اومد پیش مشکلی اگر بدید زمان کم یه بهم ممکنه اگر میدم؛ انجام کمال

 .بخواهید رو عذرم

 .کشید عمیقی نفس

 .شهمیچی ببینیم خدا، به توکل -

 کند؛ حبتص او مثل که بودم ندیده را جوانی هیچ بود جالب برایم زدنش حرف چقدر

 عصبانی ندرت به نمیزد، حرف بلند هرگز بود، جا به و منطقی بسیار رفتارهایش

 نماز مشغول اتاقش در را او بار چند کرد؛می فروکش زود خیلی عصبانیتش و شدمی

 جمالت از معموال نی قلم با هایمشق در و داشت خوشی خط بودم؛ دیده خواندن

 نگاه هایمچشم به زدن حرف موقع هرگز کرد،می استفاده قرآن آیات یا و بزرگان

 .کردمی ترداشتنی دوست بسیار را او را حیایش و حجب این و کردنمی

 به خود همراه را بابک تا کرد قبول و آمد کنار داشتم که مشکلی با او خوشبختانه

 .نداشت تمامی انگار من دردسرهای اما ببرم؛ کارم محل

 تظاهراتی استان یک یا شهر جای یک در روز هر و بود ریخته بهم مملکت اوضاع

 بود؛ شده کساد جور بد افشین کاری اوضاع علت همین به و شدمی برگذار شاه علیه

 در دوستانش از یکی وتوسط داشت را اشموسیقی کمپانی تعطیلی قصد افشین

 مکار  توانستمنمی من اما داشت؛ مهاجرت قصد و بود کرده پیدا دیگری کار اصفهان

 سکونت برای جدیدی محل فمر به بودم مجبور بنابراین و بروم آنها همراه و کنم رها را

 .باشم فرزندم و خود
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 آزارم شدت به امر این و نبود بهنام از خبری اما گذشتمی بابک تولد از ماه دو

 ردیگ بار تهران از رفتنشان از قبل تا داد ترتیبی بود آگاه امر این از که افشین. دادمی

 مورد این در بار آخرین برای او و باشم؛ داشته دیداری بهنام با غیرمستقیم صورت به

 .باشم گفتگو این شاهد بتوانم هم من و کند صحبت او با

 بود انباری واقع در که کوچکی اتاق در تا خواست من از و رفتیم او کمپانی به هم با

 بدل و رد بهنام و او میان که اییهحرف به و شوم پنهان میشد باز او اتاق به درش که

 .کنم گوش شودمی

 سازهای از پر بود متری شش-پنج اتاق یک بودم ایستاده گوش فال آن در که جایی

 بهنام رسیدن منتظر و کردم پیدا در نزدیک ایستادن برای جایی زحمت به خراب؛

 .شدم

 که دیدم بود باز کمی که در الی از شد؛ انداز طنین گوشم در آشنایش هایقدم صدای

 توانستم تازه نشست بود افشین کار میز نزدیک که صندلی روی حوصلگیبی با

 آخری دفعه از ترآشفته و ترشکسته خیلی که آمد نظرم به و ببینم خوب را صورتش

 .دیدم را او که است

 دستی است؛ نشده اصالح صورتش و بلند محاسنش دیدممی که بود بار اولین برای

 :گفت افشین به رو و کشید صورتش به

 نباشه سوگند مورد در باز امیدوارم فقط اینجا؟ بیام گفتی که داشتی چیکار من با -

 .ندارم حوصله هیچ که

 .زد گره هم در را ابروهایش افشین
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 رفته یادت کشه،می عذاب داره زن اون حسابی؟ مرد میزنی تو که حرفیه چه این -

 کنم؛ زندگی اون بدون تونمنمی عاشقشم که بودی هکرد سیاه رو ژیال منو روز و شب

 اینجوریه؟ عاشق ببینی؟ رو اتبچه نیومدی حتی تو شد؟ تموم عشقت پس؟ شدچی

 !نداری اونا مقابل در مسئولیتی هیچ انگار کنیمی رفتار جوریه

 .کرد نگاهش کالفه

 .ندارم اون مقابل در مسئولیتی هیچ دیگه من فهمیدی درست

 زده، حرفی یه آرش حاال شدی؟ اینجوری چرا تو آخه بهنام؛ بکش التخج خودت از

 .میزنی زندگیت ریشه به تیشه داری بیخودی چرا میگه؟ راست که معلوم کجا از

 .کشید بلندی آه بهنام

 چه من فهمیمی وقتی فقط ولی باشی من جای روز یه که کنمنمی آرزو وقتهیچ -

 .باشی من جای که دارم حالی

 با و انداخت بود کرده خوش جا دیوار گوشه که گیتاری به را اشخسته نگاه افشین

 :گفت گرفته صدایی

 دیگه شده شلوغ مملکت بینیمی که خودت میریم؛ تهران از داریم ژیال و من بهنام -

 و خونه خرج جوریه مجبورم منم نیست دنبالش کسی خوره،نمی درد به کار این

 پا و دست برام کاری یه تونسته اونجا اصفهانه توی وستامد از یکی بیارم در زندگیمو

 میریم داریم مدتی یه برای فعال بهتره؛ هیچی از اما داره ونمیری بخور آمد در کنه

 که تو اما بدم، دست از رو کارم خوامنمی میگه بیاد، ما با نشد راضی سوگند اما اونجا

 زن یه برای مرج و هرج اوضاع این اب پیکر و در بی شهر این توی زندگی دونیمی بهتر
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 به بچسب و بردار لجبازی از دست بیا سخته، خیلی کوچیک بچه یه با جوون

 .باشه راحت شماها بابت از رفتن وقت هم ژیال و من خیال بذار زندگیت

 :گفت و مالید را اشپیشانی انگشت دو با کشید سوزناکی آه بهنام بار این

 از لحظه یه حتی نشد وقتهیچ میشم، دیوونه دارم دیگه کن باور کنم؟ چیکار -

 این آخه کشم؛می عذاب و بینممی رو خالیش جای روز هر حاال اما باشم جدا سوگند

 من با سوگند کردمی فکر کی بینممی خواب انگار اومد؟ من سر که بود بالیی چه

 بکنه؟ کاری همچین

 :داد جواب ناراحتی با افشین

 کنی ازدواج اگه گفتم خودم با کنم درمیونی پا ازدواجت برای خواستی من از وقتی

 بهت چقدر یادته شی،نمی عوض وقتهیچ تو ولی شهمی عوض رفتارهات از خیلی

 دختر سوگند ندادی، اهمیت هامحرف به تو ولی باش؟ زندگیت فکر کم یه کفتم

 یه داری شدوست واقعا اگه لجبازی جای به االنم نکردی، درکش تو بودولی حساسی

 افتاده؟ اتفافی چه اصال ببین بزنه حرف بذار بزن، حرف باهاش کن؛ مدارا باهاش کم

 .دشمنیه روی از هاشحرف و میگه دروغ آرش شاید

 مثل داشتم، اعتماد آرش به چشمام مثل من افشین، نبود من حق نامردی همه این

 رو زنی بود دشمنم اگر نداشتیم دشمنی باهم ما بگه؟ دروغ بهم باید چرا بود برادرم

 همه بیاد اینکه نه بردمی خودش با داشتمی ور بود کرده خودکشی خاطرش به که

 حرف کسی ولی هوا رفتمی شدمی دود شبه یه ثروتم همه کاش بگه، من به رو چیز

 .نمیزد من با سوگند نت*یا**خ از

 کاش بود، غم غرق دلم برداشت؛ خروجی در طرف به قدم چند ناراحتی با بهنام

 داشتم دل در که حقیقتی گفتن برای کاش دارم، چقدردوستش بگویم او به شدمی
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 چشمانی با فقط و زدم ب**ل بر سکوت مهر که افسوس اما میکردم پیدا شهامتی

 .نزدم دم و کردم نگاه را اشنشسته غم به صورت در الی از آلود اشک

 :گفت و گرداندسربر  افشین سوی به اما برد در دستگیره سمت دست

 تونمنمی شدم، بیزار مردم تحقیر از پر هاینگاه از افشین؛ کنم فراموش تونمنمی -

 میرم افشین، برم خواممی منم نشده، هیچی بگم و بمالم تنم به غیرتیبی صابون

 به این از تا ببخشه منو خواممی ازش کردم اشتباه میگم بهش و بابام پیش آمریکا

 !باشم امهخوانواد کنار بعد

 :داد ادامه و کشید آه

 که دردی از تحملش ولی باختم رو بازی من کنم اعتراف بخوام که سخته خیلی -

 دارم سنگینه، برام هواش بکشم، نفس اینجا تونمنمی دیگه انگار تره؛آسون کشممی

 .برم باید شم،می خفه

 :گفت و شد آشفته بر کمی افشین

 بذاری بچه یه با رو جوونت زن بشه؟چی که بری بهنام، کنیمی اشتباه داری هم باز -

 مردیه؟ جوون رسم این بشه؟ چی که بری اینجا

 :داد جواب میزد موج صدایش در که اندوهی با لرزاندمی را بهنام صدای بغض

 بهشون و بودم صادق همه با دیدم؟ مردی جوون کی از من دنیا این توی آخه -

 سیر جهنمی زندگی این از دیدم؟ چی نامردی از غیر شد؟ چی آخرش کردم، محبت

 .افشین شدم
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 را اتاقکی در لرزانم هایدست با. شد خارج در از بالفاصله و داد پایین را در دستگیره

 اینکه محض به افشین شدم؛ خارج آنجا از و کردم باز انتها تا بودم پنهان آن در که

 :گفت و داد تکان سری دید مرا

 !متاسفم -

 :گفتم و دوختم او به را فروغمبی و سرد نگاه با

 اگه رسیده؛ خط ته به زد که هاییحرف با بهنام کنم، چیکار باید دونممی دیگه حاال -

 زندگیش از رو پسرش و منو اون نکنید، اصرار بهش این از بیشتر بره، خوادمی واقعا

 نیستم تنها دیگه که خوشحالم نداریم، احتیاجی بهش دیگه هم ما پس کرده، حذف

 .منه زندگی مرد تنها بعد به این از پسرم

 از پیوسته بودم شده کار به مشغول ماهنامه دفتر در که کوتاهی زمان مدت در

 با آنها همه.شدممی برخوردار مینویی آقای خصوصا اطرافیانم و همکاران محبت

 بیش و کم که شرایطم خاطر به هم شاید و بودند آمده کنار کار محل در بابک حضور

 .گفتندنمی چیزی و کردندمی را حالم مراعات داشتند خبر آن از

 هم من و بودند مکانشان نقل مقدمات کردن فراهم مشغول سخت افشین و ژیال

 عذر هم بهنام میان این در گشتم؛می پسرم و خود برای سرپناهی دنبال به باید

 .داشت را ایران از عزیمت قصد و بود خواسته را اشخانواده و حیدر اوستا

 نظرم به که هرجایی به جدیدم زندگی شروع برای مناسب ایخانه کردن پیدا برای

 برای زندگی مناسب کدامهیچ ولی زدم سر کردمی معرفی را آنجا کسی یا و رسیدمی

 تا کردم مرخصی تقاضای و رفتم مینویی نزد بار چندمین برای نبود؛ من شرایط با زنی

 دلخوری کمی با او بار این که برویم خانه کردن پیدا دنبال به ژیال همراه هم باز

 :پرسید
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 مرخصی تقاضای شما که باره چندمین این هفته این توی دونیدمی شمیم خانم -

 کارتون به تر جدی کمی هم شما بهتره ولی میکنم درک شمارو مشکل من کردید؟

 !کنید نگاه

 :فتموگ انداختم پایین خجالت روی از را سرم

 اون توی که ایخونه ندارم ایدیگه چاره مینویی آقای کنید باور اما شماست با حق -

 فکر به مجبورم منم بشه، تخلیه باید دیگه روز چند تا و شده فروخته کردممی زندگی

 .کنم پیدا مناسبی جای نتونستم االن تا متاسفانه که باشم جدید جای یه

 :گفت و داد تکان تاسف روی از سری

 بهم ایشون اما بودم شنیده قادری آقای از مشکالتتون مورد در بیش و کم من -

 پیش چطور مشکل این پس کنیدمی زندگی همسرش و دوستتون با شما که گفتند

 اومده؟

 و دوختم او اتاق کف هایموزاییک به را چشمم کردم جا به جا بغلم در کمی را بابک

 :گفتم و کشیدم کوتاهی آه

 نقل قصد و کنه پیدا اصفهان توی خوب کار یه تونسته دوستم همسر نهخوشبختا -

 یه زودتر هرچه باید همین برای برم همراهشون تونمنمی من متاسفانه اما دارند مکان

 .کنم پیدا کردن زندگی برای رو جایی

 :گفت و کرد فکر کمی و زد اشچانه زیر را دستش

 کنید؟می قبول بدم بهتون پیشنهاد یه من اگه -

 :گفتم تردید با
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 پیشنهادی؟ چه -

 :گفت و داد تابی دستش در را خودکارش

 بهش خیلی کرد؛ فوت داشت که بیماری خاطر به مادرم پیش سال دو راستش -

 از انقدر یعنی نفروختم کردیممی زندگی توش که ایخونه همین برای داشتم عالقه

 هم خودم طرفی از فروشمشب کسی به اومدنمی دل که داشتم خاطرات خونه اون

 گرفتم تصمیم کنم، زندگی تنهای اونجا مادرم بدون که نداشتم اینو طاقت دیگه

 زندگی توش کسی و خالیه اونجا شهمی سالی دو االن دارم نگهش جوری همون

 اگه و بزنید بهش سری یه تا میدم بهتون رو کلید من هستید موافق اگر کنهنمی

 .بشید ساکن جا ونهم تونیدمی اومد خوشتون

 آن در توانستمی کسی که بود پیشنهادی بهترین این درخشید؛ امید برق دلم در

 اجاره عهده از توانممی داشتم که اندکی حقوق با دانستمنمی اما بدهد من به شرایط

 و کردم مرتب بود رفته خواب به آغوشم در که بابک روی را پتو نه؟ یا برآیم خانه آن

 :گفتم

 دیگه دارم من که شرایطی با اونم عالیه، واقعا شما پیشنهاد کنه؛ رحمتشون خدا -

 …فقط شه،نمی این از بهتر

 و کرد دستی پیش خودش او که کنم صحبت کرایه مورد در خواستم کردم مکث کمی

 :گفت

 ایکرایه هیچ من که اینه اونم و داره شرط ی خونه اون توی زندگی شمیم خانم البته -

 قبول منو شرط اگر کنید مراقبت وسایلش و خونه از باید عوض در یخوامنم شما از

 .کنید مکان نقل فردا همین تونیدمی دارید



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

503 

 

 همچون بودم گذاشته قدم او ماهنامه دفتر به و بودم کرده عوض را کارم محل وقتی از

 همین مثل درست بود آمده کمکم به امزندگی لحظات ترینسخت در نجاتی فرشته

 داد؛می نداشتم ایپشتوانه هیچ که من به را پیشنهادی چنین سخاوتمندانه که حاال

 :گفتم و کردم شکر خدارا دل در

 جوری یه تونستممی کاش ممنونم واقعا دارید لطف خیلی من به نسبت شما -

 .کنم جبران رو محبتتون

 .زد آمیزی محبت لبخند

 .باشه مبارک پس -

 ترین شلوغ از یکی در که صفا با و قدیمی انهخ آن به داشتم که وسایلی اندک

 پنج ساعت بود قرار شب آن شدم؛ ساکن آن در و دادم انتقال بود شهر هایمحله

 او از و بردم ژیال خانه به را بابک کند، ترک آمریکا مقصد به را ایران بهنام صبح

 !بروم فرودگاه به بتوانم من تا باشد مواظبش که خواستم

 را هایشاخم گرفتمی بغل به را او و کردمی جدا آغوشم از را بابک که طورهمان ژیال

 :گفت و کشید هم در

 بشه؟چی که فرودگاه بری خوایمی تو حاال -

 .انداختم زیر به سر

 .کنم باور رو رفتنش بتونم شاید تا برم خواممی -

 .داد گردنش و سر به تابی
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 نبودش و بود که کسی کنه، گم زودتر رو گورش بره بذار کن ول کنی؟ باور رو چی -

 میزنه؟ سرت به تاجی چه بمونه مثال بره، بذار خوادمی هرجا نداره فرقی تو برای

 .زدم خندی تلخ

 .کوره عشق

 باز اونجا میری ببینه، رو اشبچه نیومد حتی اون چیه؟ عشق توروخدا، کن ولم

 !گردیبرمی من صد میری من یه همیشه عین شهمی دعواتون

 .ببینمش رفتن قبل خواممی اما ببینه منو ذارممین

 مثل نباش بابک نگران برو، خودته، حرف حرف نمیدی گوش که منو حرف بگمچی

 .کنممی مواظبت ازش جونم

 هم با که روزی مثل درست بود پا به غوغایی دلم در. شدم راهی و بوسیدم را اشگونه

 اما برگرد زود که بود داده قول موقع آن داشت سفر قصد او و گذاشتیم قرار و قول

 نه؟ یا دارد بازگشتی آیا و کجاست سفر این آخر دانستمنمی حاال

 سرزمینش ترک حال در پریده رنگ صورتی و دست در چمدانی با دیدمش دور از

 تک تک بود، پوشیده روشنی جین شلوار و داشت تن به مشکی اسپرت بلوز بود؛

 راس تیر از تا کردم نگاهش شدمی که آنجا تا و دمسپر  خاطر به را صورتش اعضای

 .شد دور کامال نگاهم

 بودم سوار آن در که اتومبیلی شیشه به غمزده را سرم کرد پرواز که هواپیمایش

 سر و کشیدم پایین را ماشین شیشه که داد آزارم چنان خفگی احساس چسباندم؛

 خودش با را اشکم و کرد آشفته را یمموها باد بلعیدم، ولع با را تازه هوای بردم، بیرون

 .کرد بیشتر را اتومبیلش پخش صدای راننده برد،
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 تنگه دلم خونینم اشک بر و من بر هایتخنده برای"

 تنگه دلم بالینم و دوش بر تو هاینهادن سر برای

 تنگه دلم هاکشیدن تو با نفس تنگه، دلم هابودن تو با برای

 را ما آیینه کشید خط مجازی تصویری به را ما آینده زد نقش باطل تصورهای

 بود خوابی آشفته ما عشق هایلحظه گذشته بود سرابی زیبا چرا هامحبت هارفاقت

 دیدار وقت تا کنممی التماست باز کنممی لباست را غرورم

 میازار را من میازار، را من کنممی فدایت جانم کنم می پایت فرش چشمم دو

 صبورم روح کردنتحمل ورمپرغر  قلب هایشکستن

 روز تنهایی و تلخی شب غم روز، و شب تکرار هایشمردن

 وفاییبی با مرا زد آتش که کهربایی چشم دو آن برای

 دارنم چشم با آن تلخ وداع دیدار هنگام ه*س*بو برای

 نپرسیدی من از و بشکستی من قلب شکسته

 ."نترسیدی هرگز و بدیدی آهم بسوزنده دل

 ترتیب این به و بودند کرده مکان نقل اصفهان به که بود ماهی چند ژیال و افشین

 من از هافرسنگ بودند مانده باقی برایم کسانم همه میان از که دوستانی بهترین

 فقط دیگر حاال کردم،می حس وجود تمام با را تنهایی هاآن رفتن با گرفتند؛ فاصله

 .بود زندگیم شوق تنها که پسرم و بودم مانده من



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

506 

 

 بابک بودم کرده خوبی پیشرفت کارم در گرفت؛ خود به دیگری رنگ زندگیم کم کم

 و زندگی به سرم. کاستمی مشکالتم از امر همن و بود شده تربزرگ کمی هم

 ایران از بهنام رفتن از بعد بودم، راضی خیلی بابت این از و بود گرم بابک از نگهداری

 تا بسازم زده رقم برایم روزگار که تقدیری با بودم مجبور و نداشتم او از خبری هیچ

 برگ تقدیر اما بازگردد، فرزندش و من سوی به بهنام و سرآید انتظارم روزهای شاید

 .زد ورق برایم را دیگری

 کردم آماده را بابک گذاشتم، پوشه داخل را بودم کرده ترجمه قبل شب که را ایمقاله

 را در و رفتم حیاط طرف به شد بلند در صدای که بروم کار محل به همیشه مثل تا

 دیدن با و بود ایستاده در سوی آن خاکستری شلوار و کت با میانسالی آقای گشودم

 و زد لبخندی برداشت سر از ادب نشانه به را رنگش دودی کاله و زد لبخندی من

 :گفت

 شمیمه؟ خانم منزل اینجا ببخشید سالم، -

 مرا کسهیچ محله این در کردم؛ نگاهش تعجب با و کردم ورانداز را سراپایش

 مرا فامیل نام مرد این دانستمنمی و نداشتم مهمانی هرگز زمان آن تا و شناختنمی

 داند؟می کجا از

 .هستم خودم بفرمایید، بله -

 در و آورد بیرون کاغذ برگ دو آن داخل از و کرد باز را اشاداری و چرمی کیف در

 :گفت بود گرفته من سمت به را آنها کهحالی

 هستم موظف بنده نامهوکالت این طبق همسرتون؛ وکیل خانم، هستم حمیدی من -

 از رو خودتون هرچیز از قبل خواستم بدم، انجام رو شما طالق به مربوط کارهای تا
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 پرنیان آقای نظر البته برسم، تفاهم به حقوقتون و حق مورد در شما با و ببینم نزدیک

 .بشه پرداخت کمال و تمام شما حقوق و حق همه که ودب همین هم

 به را دستم نشنیدم؛ را هایشحرف باقی دیگر و رفت گیج سرم طالق کلمه شنیدن از

 بازگشت برای انتظار سال یک از بعد شوم، خوردنم زمین از مانع تا کردم حایل در لبه

 اینقدر برایش حتی! دهد طالق مرا تا بود فرستاده من نزد را مرد این او حاال بهنام

 را من با رویارویی شهامت هم شاید بدهد، انجام را کار این خودش که نبود مهم

 وکیلش چون است نیامده دلیل چه به که کردنمی هم فرقی دیگر که هرچند نداشت

 .بود من جواب شنیدن منتظر و بود ایستاده رویم به رو تمام سماجت با

 :گفتم و کشیدم سردی آه

 .میدم خبر بهتون بعدا آقا بدید فرصت من به کم یه -

 :گفت خشکش و جدی لحن با و کرد جلو و عقب سر روی را کالهش

 ایاحضاریه زودی به و کردم طالق تقاضای دادگاه از موکلم طرف از من هرحال به -

 مورد در زودتر بهتره پس رسید خواهد شما دست به درخواست همین بر مبنی

 ترسریع هرچه طالق به مربوط کارهای تا برسیم توافق به باهم ردموا سایر و مهریه

 .بشه انجام

 :دادم جواب عصبانیت با میزد، حرف طالق از راحت چقدر شد؛ کنده جا از قلبم

 .میدم خبر بهتون که گفتم -

 :گفت و کشید جلو را کالهش سپرد دستم به را ویزیتش کارت و انداخت باال ابرو

 .خیربانو به روز هستم، شما بجوا منتظر من پس -
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 برگشتم، خانه سمت به شکسته قلبی با و ناامید بستم؛ سرش پشت محکم را در

 کرد، ایکودکانه خنده و زد هم به را کوچکش هایدست گرفتم، آغوش در را بابک

 .شد سرازیر اشکم و شکست گلو در بغضم

 او رفتن از سال کی! بودم نشسته انتظارش به بیهوده چه را انتظار هایلحظه

 پدرش روزی که امید این به بودم نگرفته شناسنامه بابک برای هنوز من اما گذشتمی

 همه آن عوض در حاال اما داد؛ خواهد انجام را کار این خودش و گشت خواهد باز

 دیوار و در به زخمی ایپرنده چون دلم بود؟ شده نصیبم چیزی چه باوری خوش

 .جانسوزبود زخم این مرهم تنها اشک و کوبیدمی امسینه

 در دلسوزانه او بودم مینویی مهرزاد خانه در و ماهنامه دفتر در که سالی یک طی

 میزد موج گفتارش و رفتار در که نزاکتی و ادب کرد؛می کمک من به زندگی مشکالت

 اعتماد او به تا باعث اشدرستکاری و صداقت و بود نگاهش در که حیایی و شرم و

 کسی تنها دشوار شرایط در معموال و کنم گو باز برایش را امزندگی ماجرای تمام و کنم

 .طلبیدممی کمک او از که بود

 مدتی دانستممی که طوری به بود جسوری و باکبی جوان که نماند ناگفته البته

 مطالب و مقاالت هم اخیرا و است حکومت ضد هایگروه با همکاری مشغول است

 و کردمی چاپ اشماهنامه در شاه شخص و دولت علیه بر اینتقدانهم و تند بسیار

 بار یک و بود شده توبیخ ساواک امنیت نیروهای جانب از بار چندین خاطر همین به

 و دادند استعفا برخی که رسید جایی کاربه و کردند تعطیل را ماهنامه مدتی برای هم

 نحوی به موضوع مهرزاد روزی انهشب تالش با خوشبختانه اما کردند ترک را ما جمع

 .گردید آغاز ماهنامه مجدد چاپ و شد فصل و حل
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 هر دولت و شاه و مردم میان درگیرهای و بود بلند مردمی اعتراضات صدای روزها آن

 تظاهرات به دست مردم مملکت کنار و گوشه در مدام و میشد قبل از بیشتر روز

 .زدندمی

 ساعت بود؛ غریبه مرد آن هایحرف و طالق ضوعمو درگیر فکرم تمام کار محل در

 بابک همراه بعد و شوند، خارج دفتر از کارمندان همه تا کردم صبر شد تمام که اداری

 مشغول و نشاند کارش میز روی را بابک کنم، صحبت او با تا رفتم مهرزاد کار اتاق به

 .شد او با بازی

 در و بودم انداخته زیر به سر که بود من به حواسش اما خندیدمی او هایخنده با

 :وگفت خاراند کوچک انگشت با را اشبینی گوشه بودم؛ رفته فرو فکر

 دماغ و دل انگار نبود؛ کار به حواست اصال امروز ولی کنم فضولی خوامنمی -

 شده؟ چیزی نداشتی،

 .کشیدم عمیقی آه

 .نبود خوش زیاد حالم خوام،می معذرت -

 :پرسید و کرد متمرکز میداد تکان را کیفم بند عصبی که مهایدست روی را نگاهش

 رسیده؟ خبری بهنام از افتاده؟ اتفاقی -

 :گفتم آلود بغض صدایی با و نشاندم پایم روی را بابک

 .نبینیم رو آرامش روی وقتهیچ بچه این و من قراره انگار بگم،چی -

 :گفت و شد خیره بود میزش روی که هاییمجله به

 !ایآشفته انقدر که شنیدی بهنام از خبری حتما زدم حدس ستدر  پس -
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 :دادم جواب آهسته

 تا سراغم بود فرستاده رو وکیلش امروز بهنام رسیدم؛ خط آخر به دیگه کنم فکر-

 :پرسید ناباورانه و کرد ثابت بابک روی به را نگاهش فورا بده انحام رو طالق کارهای

 طالق؟-

 .انداختم او به تلخ نگاهی

 هم اگر شد، تموم من برای رفت و گذاشت تنها منو که روزی همون بهنام درواقع -

 در خواستمنمی که بود این خاطر به فقط کشیدم رو برگشتنش انتطار مدت این توی

 دلم باشم، نداشته بابک زندگی توی بهنام نبودن برای توجیهی هیچ آینده

 سهم قراره انگار زد؛ رو آخرش حرف بهنام امروز اما باشه سرش باالی پدر خواستمی

 !حسرت بابک؛ سهم و غربت خودش سهم و باشه تنهایی اون زندگی از من

 :گفت و انداخت بابک و من به غمگینی و کشدار نگاه

 برمیاد؟ من دست از کاری چیه؟ تصمیمت کنی؟ چیکار خوایمی حاال -

 .اندوه و حسرت از پر آهی کشیدم؛ آه

 وکیلش بشم، تسلیم اینجوری بدبختی همه این از بعد خوامنمی کردم؛ فکر خیلی -

 جاهمون هم رو نامه طالق که قراره و ترکیه رفته کاری انجام برای االن بهنام گفتمی

 اونجا بتونم شاید که کنممی فکر این به شنیدم رو حرف این که صبح از بده، تحویلش

 کردن عوض برای که انسیهش آخرین این بزنم باهاش هاموحرف آخرین و ببینمش

 .بشه عوض نظرش بابک دیدن با هم شاید دارم تصمیمش

 :داد جواب کالفگی با مهرزاد
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 این توی اونم نداره سودی هیچ تو رفتن نیست، عاقالنه اصال کار این من نظر به ولی -

 اون با که نیست صالح اصال اما میزنم حرف صراحت با که ببخشید مملکت؛ اوضاع

 !بشی مواجه

 در و دادم تکان را سرم نداشتم؛ تردیدی هیچ آن انجام در و بودم گرفته را تصمیمم

 :گفتم مهرزاد جواب

 خاطر به حاضرم ولی نیست عاقالنه اصال کار این تو قول به سختیه، کار دونممی -

 طوریاین خوادنمی دلم اما خرممی جون به رو خفتی هر بدم انجام رو هرکاری بابک

 .بشه بزرگ پدرش وجود بدون

 را مسیر یک بار دو کردمی فکر و بود پایین سرش رفت، راه قدم چند و شد بلند جا از

 دست و گرفت دندان زیر را پایینش ب**ل برگشت و رفت اتاقش ورودی در جلوی تا

 :گفت و برد فرو شلوارش جیب در را راستش

 از خارج به مسافرت هدار  مملکت که شرایطی با االن بینممی کنممی فکر هرچی -

 بری؟ خوایمی واقعا کردی؟ فکرهاتو نیست، هم آسونی کار همچین کشور

 .دادم قورت را دهانم آب

 !کنم پشیمونش تصمیمش از تا میدم انجام بتونم هرکاری برم، خواممی اوهوم -

 با را موهایش و کشید اششده جمع هایب**ل دور را اشاشاره و شست انگشت

 :گفت و زد باال کالفگی

 برگردی و بری سالمت به تا کنممی رو امسعی همه من اینه تصمیمت که حاال -

 !شرط یه به فقط میدی انجام رو ایبیهوده کار داری دارم عقیده هنوز که هرچند

 :پرسیدم درنگبی
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 شرطی؟ چه-

 کنممی پرداخت خودم هم رو اشهزینه کنممی فراهم رو سفر این مقدمات تمام من-

 خواهش سفر؛ بری تنها کوچیک بچه یه با شرایط این توی نیست راضی دلم ماا

 !بیام همراهتون منم بده اجازه کنممی

 را بود شده پنهان غرورش پر نگاه پس در که خاصی برق و کردم نگاه چشمانش به

 .انداختم زیر به سر بود، نشسته غیرت از رنگی جذابش و مردانه صورت در دیدم

 بشه؟چی که یاییب خوایمی -

 :داد جواب قاطعانه

 .بشن سفری همچین راهی بچه یه با جوون زن یه نیست صالح -

 .زدم کمرنگی لبخند

 هست؟ امکانش نظرت به بیوفتیم، راه زودتر هرچه خواممی-

 .خبرمیدم بهت کرد، شهمی چیکار ببینم بذار-

 در را چمدانم دیم؛ش استامبول در هتلی وارد که بود ظهر از بعد سه نزدیک ساعت

 گذاشته قرار او با بهنام وکیل طریق از نشستم، تخت لبه روی و کردم جا به جا اتاق

 .کردممی مالقات او با دیگر ساعت دو تا بایستمی ترکیه زمان به و بودم

 ظهر از بعد داشت قصد و بود گرفته من اتاق مجاورت در اتاقی خودش برای مهرزاد

 و خواباندم تختخواب روی را بابک بیاید؛ بهنام با اتمانمالق محل به من همراه

 راست پای روی را چپم پای و کشیدم دراز پشت به کنارش کردم؛ عوض را هایشلباس

 .رفتم فرو فکر به و کردم قالب سر زیر را هایمدست و انداختم
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 و رقصیدمی هایمگونه روی اختیاربی اشک و شدمی مرور ذهنم در گذشته خاطرات

 دانستمنمی رفتم؛می جفاکارم محبوب سوی به سالیک از بعد. ریختمی بالشم روی

 و رود انتظار در ایتشنه همچون من اما نه، یا است دیدار این قراربی من مثل هم او

 .کردممی تابیبی او دیدن و رسیدن برای باران انتظار در رودی یا

 در غمی رفتم، در سمت به و برخاستم تخت روی از خود اتاق در به که ایضربه با

 نشانم را اشمچی ساعت میزد لبخند رویم به که بود شده پنهان مهرزاد نگاه پس

 :گفت و داد

 نشدی؟ آماده هنوز باشیم، اونجا باید دیگه ساعت یک -

 .دادم تکان سر

 .میام و کنممی آماده رو بابک االن-

 .منتظرتونم اونجا هتل، در جلوی میرم من پس-

 ترنزدیک قرار محل به هرچه است؛ شده دشوار برایم کشیدن نفس کردممی حس

 سرم در هایمنفس صدای و شدمی بلندتر قلبم گرومپ گرومپ صدای شدیممی

 به ال از دیدم؛ بودیم گذاشته مالقات قرار آن در که تفریحی کشتی دور از پیچید؛می

 چند کنار چوبی نیمکتی روی ادمهرز . شدیم کشتی سوار و کردیم عبور جمعیت الی

 که ایستادم جایی عرشه روی دورتر کمی و گرفتم بغل را بابک من و نشست مسافر

 .کنم ورانداز خود آشنای پی در شدند،می کشتی سوار که را مسافرانی آنجا، از بتوانم

 گیسوان باد شدم؛ خیره دریا آرام هایموج به و چسباندم امسینه به محکم را بابک

 مشغول که مهرزاد سوی به و چرخید عرشه در نگاهم کوبید،می صورتم به را یشانمپر 

 .شد کشیده بود قهوه نوشیدن
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 .شنیدم سرم پشت از را بهنام واضح و بلند صدای

 اینجا؟ اومدی چی برای -

 سوی به کرد؛ جا جابه قلبم در را چیزی گویی مدت همه آن از بعد صدایش شنیدن

 بارانی جیب در هایشدست بود، ایستاده من قدمی یک در درست برگشتم، صدا

 نگاهش رنگ دوخت؛ چشم هایمچشم به احساسی هر از خالی بود، اشتیره و بلند

 .کردمی بیگانگی امسینه سرخ رنگ با

 ب**ل هراسان و گذاشتم کمرش پشت را دستم و فشردم سینه به ترمحکم را بابک

 :زدم

 .میزدم حرف باهات باید نیومدم، نیخوشگذرو و تفریح برای مسلما -

 .دیدمنمی آن در حسی هیچ اما شد ترعمیق نگاهش

 حمیدی من ضمن در نمونده، باقی گفتن برای حرفی هیچ بودم گفته بهت که قبال -

 نزدی؟ بهش رو هاتحرف چرا پس همین، برای فرستادم رو

 :گفتم و کردم بابک به ایاشاره سر با

 نصف وسط از که میمونه سیبی مثل خودت با کن، نگاش م؟اومد کی با بینیمی -

 نیست؟ تو پسر اون بگی خوایمی هم باز چی؟ حاال باشن، کرده

 از را نگاهش کرد سعی برگرداند سر او سوی به بود شده بیدار خواب از تازه که بابک

 :گفت و چرخاند دریا سمت را سرش کرد؛می مقاومت ندیدنش برای عجیب بدزد، او

 بگی؟ رو همین که اومدی رو راه همه این -

 .زدم پوزخند
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 !ببینی رو پسرت خواستم -

 تردید حرفش گفتن برای و کردمی خوری خود وقتی همیشه مکید؛ را هایشب**ل

 :کرد تندتر را لحنش و کرد نزدیک صورتم به را صورتش کرد،می را کار همین داشت

 به رو چیز همهبی آرش اون هم و تو هم بودی کرده که غلطی خاطر به خواستممی -

 ولی شدم خفه و مالیدم تنم به غیرتیبی صابون نکنید خیال تا بنشونم سیاه خاک

 کردی، انتخابش که چیزی همون هم تو لیاقت داره، لیاقتی یه هرکسی دیدم بعدش

 کارهای تا سپردم حمیدی به. کنم پاکش همیشه برای رو ننگ لکه این خواممی

 خیانتت سند با شدی بلند تو اونوقت نبینم ریختتو دیگه تا بده انجام رو طالقت

 خوای؟می چی من جون از تو آخه بشه؟ چی که اینجا اومدی

 بیمار چون من و کشیدمی پنجه گلویم بر مرگ فوالدین هایچنگال چون بغض

 به دریا سوی از خنکی و مالیم نسیم کردم؛می نرم پنجه و دست آن با محتضری

 رویم به که بابک به غمگینانه نگاهی کرد، ترپریشان را موهایم و خورد تمصور 

 :گفتم و گرفتم دست در را دستش و گذاشتم زمین را او آهسته انداختم؛ خندیدمی

 برگردی تا بودم منتظر نگرفتم، شناسنامه براش هنوز ولی بابک گذاشتم رو اسمش -

 .بدیم انجام رو کار این باهم و

 عقب به گام یک رفت، سمتش به کودکانه ایخنده با و کشید را او بارانی گوشه بابک

 جدا او بارانی از را دستش و کشیدم خود سمت را بابک برگرداند، را رویش و برداشت

 :گرفت خود به التماس رنگ کالمم کردم؛

 این کن نگاهش توست، و من بچه این گناهم؛بی من که دونیمی هم خودت بهنام -

 زخم قلبم به رفتارت این با خوایمی کی تا نگردون، بر رو ازش عشقمونه، رهثم بچه

 بزنی؟



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

516 

 

 ترسید،می او به کردن نگاه از اینکه مثل انداخت؛ بابک به گذرایی نگاه چشمی زیر

 :پرید حرفم میان به پریشان و عصبی

 به وای بشنوم، بچه این و گذشته از حرفی هیچ خوامنمی دیگه سوگند، شو خفه -

 نه؟ یا فهمیدی گرفتی شناسنامه براش من فامیل نام به بفهمم یا بشنوم اگه حالت

 :زدم فریاد کنم کنترل را خودم نتوانستم

 کی تا ای،بچه این پدر منی، شوهر تو بگیرم؟ شناسنامه براش باید کی نام به پس -

 غیرت خیلی بگی خوایمی هاتحرف این با مثال بدی؟ ادامه بازی این به خوایمی

 و غیرت نشونه رو اتبچه آینده با کردن بازی و من دل سوزوندن اگه آره؟ داری؟

 !غیرتخوش مرحبا! غیرت همه این به آفرین پس دونی،می گیتمردونه

 که آمد خروش به چنان بهنام شد؛ چرخیده ما سمت به سرها فریادم صدای با

 بابک گرفت راه هایمب**ل روی به امبینی از خون نواخت، صورتم در محکمی سیلی

 کردن گریه به شروع و کرد حلقه پاهایم دور به محکم را هایشدست زده وحشت

 .نمود

 پچ پچ مشغول بعضی و کردندمی نگاه ما به تعجب با بودند عرشه روی که مردمی

 ناگهان که دیدم را مهرزاد اما نکرد، مداخله و نیامد جلو کسی اما شدند هم با کردن

 به توجهبی و رساند بابک و من به را خودش مهابابی و زده شتاب جمعیت میان از

 :گفت و دوخت صورتم به را نگرانش نگاه و گرفت بغل در را بابک بهنام حضور

 میاد؟ خون بینیت از داره خوبی؟ سوگند -

 :گفت و گرفت سمتم به و آورد بیرون جیبش از دستمالی

 .مبری تا کن، پاک رو بینیت خون بیا -
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 از را هایشدندان شنید دهانش از را جمله آن و شد رو به رو مهرزاد با بهنام وقتی

 زهرداری پوزخند باشد شده منفجر که باروتی انبار مثل و سایید بهم خشم شدت

 :گفت حسادت با توام نفرتی با و کرد نثارش

 تنها توقهیچ تو انگار! نگذشته سخت بهت هم زیاد سال یک این توی اینکه مثل -

 .کنن کمک تو امثال هاییزن به دارن دوست مردها همه البته! مونینمی

 و کرد بهنام به نگاهی غضب با دیدم، مهرزاد چشمان در را خشم بار اولین برای

 :گفت

 راحت خیلی اینجوری تونیمی که عادته یه برات مردم به زدن تهمت اینکه مثل -

 .بدی نسبت خوایمی که چیزی هر هرکس، به و هرجا

 :گفت و زد نیشخندی بهنام

 جنابعالی؟ ببخشید -

 :گفت و گذاشت زمین بود شده آرام دیگر که را بابک

 .خدا بنده یه -

 :گفت و زد مهرزاد سینه به تلنگری انگشت با شد ترعمیق بهنام پوزخند

 یه بذار اما باشی هاحسابی آدم جزء نمیاد بهت که هرچند خدا بنده ببین -

 آدم خوشگلیش دونممی نخور رو خال و خط خوش مار این گول بکنم، هتب نصیحت

 هیوالی چه زیبا چهره این پشت فهمیمی زود خیلی ولی کنهمی وسوسه بدجوری رو

 نیست، بردار دست نگیره ازت رو زندگیت و هستی همه تا که شده پنهان زشتی

 .شینیمی سیاه خاک به من مثل روز یه توام نکن شک
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 را پیراهنش یقه و برد بهنام سمت دست هوابی که برآشفت چنان مهرزاد باراین

 :گفت بلند صدای با و زد چنگ محکم

 به خوایمی که گناهبی زن یه به وقتهیچ بکنم بهت نصیحتی یه منم بذار پس -

 هایآدم آه چون نزن، عفتیبی تهمت کنی بیرونش زندگیت از وهوست عیش خاطر

 خودتو گردن تا فهمیمی تازه موقع اون گیره،می آدمو دامن ریبدجو گناهبی و پاک

 .نیست واست نجاتی راه دیگه اما بردی فرو لجن توی

 او دست و کردمی جدا اش یقه از را مهرزاد فشرده بهم هایمشت کهحالی در بهنام

 :گفت و داد سر بلندی خنده انداختمی پایین را

 باهاش تو اونوقت منه، زن میزنی سینه به رو گناهیشبی سنگ داری که کسی اون -

 میگی؟ مزخرف داری کنینمی فکر مدافع؟ وکیل آقای میکنی غلطی چه اینجا

 :زدم فریاد

 .کنید تمومش رو بحث این توروخدا -

 و کردم بهنام به رو دوخت دریا به و برگرفت بهنام از را اشخشمگینانه نگاه مهرزاد

 :گفتم

 کنم؟ چیکار باید من حاال -

 .کرد نگاهم نفرت با

 ایران گردیبرمی اومدی باهاش که جل آسمون پسره همین با روشنه، کامال تکلیفت -

 عوض در ؛ کنیم پیدا نجات وضعیت این از دو هر تا کنیمی امضا رو طالق هایبرگه و

 به رحمت صد هم باز بینی؟می نمونی، آواره بچه این با الاقل تا بگیر رو اتمهریه

 کردیمی فکر چی نموند، برات آبروییبی جز هیچی که جونت آرش اون از! من افانص
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 نعمت و ناز توی عمر یه و آمریکا برتتمی خودش با کردیمی خیال البد شد؟چی و

 التماس من به و بیایی اینجوری روز یه کردینمی فکرشو دیگه کنیمی زندگی باهاش

 نه؟ کنی

 گرفتم جلویش را دستم برداشت، او سوی به دمق یک کرد؛ نگاهش چپ چپ مهرزاد

 .کردم متوقف را او و

 برای هاتمپول باشم؛ داشته وجدان عذاب خاطرش به حاال که نکردم کاری من -

 بهتره پس! کنیمی خرجش کجاها دونممی که من ندونه هرکسی نگهدار؛ خودت

 ادای نمیاد بهت اصال چون نگیری خودت به رو مظلوم و جانب به حق هایآدم قیافه

 .دربیاری رو پاک و نجیب هایآدم

 .زد پوزخند

 حرف خودت اندازه و حد در و کنی مهار رو دارتنیش زبون اون نتونستی هنوز -

 بزنی؟

 :گفتم حرفش به تفاوتبی

 کنی؟ چیکار خوایمی باالخره نگرفتم، رو جوابم هنوز من -

 .گرفت خود به مهریبی رنگ نگاهش

 .طالق فقط زدم، حرف واضح یخیل کنم فکر -

 .کشیدم پرحسرت آهی
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 کاری دیگه و هستیم دنیا گوشه یه هرکدوم که حاال فقط خوام،نمی ازت هیچی من -

 خواممی بگیرم، شناسنامه پدرش اسم به بابک برای خواممی نداریم هم کار به

 .باشه اون روی اسمت

 .داد تکان هوا در را دستش کالفه

 معلوم که بچه یه خاطر به که بشی حقیر انقدر کردمنمی فکر قتوهیچ سوگند، اه -

 پاشی شد خاکستر و سوخت قدمش با زندگیمون که ایبچه آوردیش کجا از نیست

 رو چی مثال! بگیری شناسنامه من اسم به براش که کنی التماس من به اینجا بیایی

 یه غریبه این برای خودت از اینکه یا هستی؟ فداکاری مادر که کنی؟ ثابت خوایمی

 فهمهنمی وقتهیچ اتبچه نترس! بکنیش خودت اسیر من مثل تا بسازی قهرمان

 .کرده بازی من آبروی با چطور و بوده کثافتی چه مادرش

 .داد تکان تاسف سر و رفت پایین و باال گلویش سیبک

 بدم ازت بیشتر بسوزه حالت به دلم اینکه جای به چون سوگند نکن التماس من به -

 شکستی، رو غرورم تو داغ، داغ تازه، تازه درده، همون درد اما گذشته سال یه میاد،

 .مونهمی تازه دلم توی داغ این دنیاست دنیا تا کشوندی نفرت به رو عشقم

 .شد بسته امیدم هایروزنه تمام که میزد حرف قاطع چنان

 و کردم پاک بود داده من به مهرزاد که دستمالی با بود آمده بینیم از که را خونی

 :گفتم

 ما بین هیچی دیگه تا کنممی امضا رو هابرگه اون و میرم اینجا از من بهنام باشه -

 امروزت هایحرف از و بشه روشن برات حقیقت روز یه اگه بدون اما نمونه باقی

 که معصومی بره اون یا بینیمی االن که سوگندی اون من دیگه اونوقت بشی پشیمون
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 جا همین بود ما بین هرچی ببخشمت، تونمنمی هیچوقت نیستم؛ بودم زندگیت توی

 .کنمنمی نگاه هم سرم پشت دیگه و میرم و کنممی دفن

 :زد ب**ل آرام بهنام شد، راهی سرم پشت هم مهرزاد و رفتم عقب قدم یک

 .کنم فراموشت تونممی که کنممی تکرار خودم با روز هر -

 :گفتم و دوختم خمارش چشمان به را احساسم از خالی نگاه و برگشتم

 .کردی فراموشم و تونستی نیست، تکرار به نیازی -

 .نبینم چشمش در را اشک برق تا دزدید دریا سمت به را نگاهش

 هایقدم بود، کرده پر را عرشه خواندمی را سوزناکی ترانه که ترک ایخواننده صدای

 شدمی پخش که ایترانه صدای با بغضم و شدم دور او از و کردم تند را لرزانم

 .فروریخت

« Kal benim icin 

 من خاطر به بمان

 

ayrılıktan yana kaç şarkı varsa 

 داری جدایی از که آهنگی هر

 

hepsini bu akşam çal benim için 

 من خاطر به بنواز امشب را همه
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tüm zarar ziyanın hesabı bende 

 من با زیانت و ضرر همه حساب

 

birkaç sitem daha kal benim için 

 من خاطر به کمی بمان شده هم ستم روی از

 

tüm zarar ziyanın hesabı bende 

 من با زیانت و ضرر همه حساب

 

birkaç sitem daha kal benim için 

 من خاطر به کمی بمان شده هم ستم روی از

 

pişmanlık duyup da bir gün anarsan 

 فهمیمی و شویمی پشیمان روز یک

 

nerdeyim nasılım diye sorarsan 

 کنیمی جستجو جوریم؟ چه و کجاهستم؟
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pişmanlık duyup da bir gün anarsan 

 فهمیمی و شویمی پشیمان روز یک

 

nerdeyim nasılım diye sorarsan 

 کنیمی جستجو جوریم؟ چه و کجاهستم؟

 کن انتخاب جدایی از ایترانه

 

sessizce çal benim için 

 من خاطر به بنواز سکوت در و

 

yüreğin ellerinde öylece 

 توست دست در که قلبی اندازه به

 

kal benim için 

 من خاطر به بمان قدرهمان

 

aynanın karşısına geç 
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 بایست آیینه روبروی

 

yüzüne bak benim için 

 من خاطر به کن نگاه اتچهره به

 

eğer ki ağlıyorsan 

 گریممی که اگر

 

bu yaşlar bizim için 

 «ماست خاطر به هااشک این

 به هم باز دریا نسیم شدم؛ پیاده بود حرکت آماده که کشتی از لرزان هاییقدم با

 و رنج از پر دنیایی که دانستممی برد، همراهش و زدود را هایماشک و خورد صورتم

 و چیز همه خردسال طفلی پس این از و کشدمی را انتظارم دریا سوی آن تنهایی

 .بود خواهد من کسهمه

 جز چیزی انتظار این مقابل در اما دوخت هایمب**ل به را منتظرش چشمان مهرزاد

 نشستم، کشتی شدن دور تماشای به و گرفتم آغوش در را بابک نداشتم؛ سکوت

 بدرقه برای که مردمی از تقلید به بابک پیچید اسکله در که کشتی سوت صدای

 داد، تکان دست کشتی شدن دور برای و برد باال را دستش بودند آمده شنایانشانآ

 قلبم و شد حک ذهنم در چرخاندمی راست و چپ به که کوچکش هایدست تصویر
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 به که افتاد آلودی کف هایموج به نگاهم شد؛ سرازیر اشکم که کرد مچاله چنان را

 بقا، برای را شانبیهوده تالش ذهنم در نشستند،می ساحل به و کوبیدندمی هاصخره

 بهنام رفتن برای توانستممی بابک مثل هم من کاش کردم، مقایسه خود زندگی با

 !دهم تکان دست

 :گفت و شکست را تلخ سکوت آن مهرزاد

 خاطره این هرگز دیگه شاید حاال اینجا، اومدینمی و بودی داده گوش حرفم به کاش -

 همه اون خاطرش به که شد نصیبت چی سفر این از هآخ نشه، پاک دلت و ذهن از

 کردی؟می اصرار

 :گفتم و بلعیدم را بغضم اما لرزید امچانه

 دیگه و برم که کرد کاری و شکوند دلمو بود؛ پسرش و من دیدن قراربی که دونممی -

 دارم ایمان میگه، دروغ داره که میزدن داد چشماش اما نکنم نگاه هم رو سرم پشت

 برای روز اون ترسممی فقط گردهبرمی و فهمهمی رو چیز همه خودش روزی هی که

 .باشه شده دیر خیلی برگشتنش

 .شد راهی و کرد جدا آغوشم از را بابک و کشید سردی آه مهرزاد

 پوشانده را صورتم پهنای هایماشک و بودم چسبانده هواپیما شیشه به غمزده را سرم

 اشخسته نگاه مهرزاد. جاریست هایمرگ در شکا خون جای به کردممی حس بود

 :زد ب**ل و چرخاند من سوی به را

 خوبی؟ -

 .کردم نگاهش هدفبی بود، دگرگون حالم

 .باشم خوب تونمنمی هیچوقت دیگه نیستم، خوب نه؛ -
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 :گفتم کنان هقهق و گذاشتم قلبم روی دست

 !یرمبم کاش درده، از پر لعنتی قلب این توی سوزم،می دارم -

 .انداخت زیر به سر شد؛ کشیده هم در مهرزاد چهره

 .میگیچی فهمممی

 از دست دنیا چرا مهرزاد؟ کنمچه درد این با من فهمه؛نمی کسهیچ فهمی،نمی نه

 .رفت و زد آتیش دلمو بهنام داره؟برنمی سرم

 .گذاشت باریکش بینی روی دست

 فکر چیزها این به دیگه کنممی خواهش بگیر، آروم فقط سوگند، نگو هیچی هیش، -

 .دختر باشی قوی کن سعی بابک خاطر به نکن،

 موهای و گذاشتم پاهایم روی بود رفته خواب به امکناری صندلی در که را بابک سر

 تسلی را اندوهم از آکنده قلب کردم سعی و کردم نوازش انگشتانم با را سیاهش و نرم

 پیمان هنگام کردممی گمان که را که عظیمی کوه آن دانستممی خوب دیگر حاال دهم؛

 هایشراره اولین با زود خیلی که بود یخ از کوهی تنها امزده تکیه آن به بهنام با بستن

 .کرد ذوب خود همراه نیز ومرا شد ذوب زندگی مشکالت

*** 

 سوی به طالق صیغه شدن جاری برای من و بود ماه دی شنبه پنج آخرین

 رفتم؛ بود داده من به تلفنی را آدرسش{ بهنام وکیل}حمیدی یآقا که ایمحضرخانه

 سردی سوز بالفاصله و آوردم پایین بودم نسشته آن در که را اتومبیلی عقب شیشه

 به لحظه کشیدن نفس گویی. بلعیدم را تازه هوای آن به توجهبی خورد، صورتم به

 مشهود کامال دیگر که مردمی تظاهرات علت به خیابان شد،می دشوارتر برایم لحظه
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 بود، کنندگان تظاهر جمعیت از مملو بودند سلطنت براندازی خواهان مستقیما و بود

 دست هایسالح از حاصل دود و رسیدمی گوش به مردم هیاهوی صدای جا همه

 .آزرد را گوشم اندازی تیر صدای کرد،می تار و محدود را دید مسیر سازشان

 را جلویش آیینه برساند؛ مقصد به مرا فرعی مسیر یک از تا شد ایکوچه وارد راننده

 :گفت من به خطاب و کرد تنظیم

 بیرون نبود بهتر سروصدا و شلوغی این توی ولی جسارته ببخشید، خانم -

 اومدید؟نمی

 :گفتم و دوختم رویمان روبه به رو باریک مسیر و گرفتم بر خیابان از را نگاهم

 .برسونم موقع به خودمو ایدب حتما که داشتم واجبی کار -

 :گفتم و افتاد شور بودم گذاشته مهرزاد نزد ماهنامه دفتر در را او که بابک برای دلم

 رسیم؟می کی ببخشید -

 :گفت و کشید اشفرفری موهای در دستی

 کنممی تونپیاده جلوتر کم یه االن ولی هیچوقت اومدم،نمی مسیر این از اگه واال -

 ست بسته خیابون که بینیدمی ببرمتون، بعد به اینجا از ماشین با متوننمی دیگه من

 !برید خواستیدمی که جایی همون به میرسی برید پیاده رو چهارراه یه بتونید اگه اما

 عابران به توجهبی و کشیدم باال را پالتوام یقه انداختم؛ خیابان طرف دو به نگاهی

 دیدممی که ایمنظره و جمعیت هجوم از ؛کردم تند محضرخانه سوی به را هایمقدم

 دگرگون کلی کشوربه اوضاع زودی به: "گفتمی که افتادم پرنیان هایحرف یاد به

 و کرد نقد پول به تبدیل را هایشدارایی تمام موقع به سبب همین به و" شد خواهد

 .برد ایران از خود همراه
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 هاپله از وقتی شدم، آن وارد و کردم نگاهی دفترخانه طبقه دو و قدیمی ساختمان به

 همسفر بهنام با مخفیانه که زمانی مثل درست داشتم عجیلی حس رفتممی باال

 همان باز انگار داشتیم را هم از جدایی قصد باراین اما درآیم او عقد به تا شدم

 توان نه بودم مانده معلق زندگی و مرگ بین کهاین مثل بود، حاکم سنگین سکوت

 !ماندن زنده یارای نه و تمداش مردن

 را امشناسنامه رسیدن محض بودبه ایستاده من انتطا به محضردار کنار حمیدی

 .کند ثبت طالق دفتر در مرا مشخصات تا کرد طلب

 شد، جاری بهنام وکیل و من بهت و سکوت میان در طالق صیغه بعد دقیقه چند

 در کشیدممی طالق کاغذهای صفحات روی کردن امضا برای که خودکار سکوت

 بر حمیدی جستجوگر چشمان مقابل در کردم سعی زحمت با کرد،می صدا گوشم

 شوم، هایماشک ریختن از مانع و نمایم پنهان را بغضم و کنم غلبه احساساتم

 .بداند چیزی داشتم که حسی و لحظه این از بهنام خواستمنمی

 طالق دفترچه در عجله با را اامض آخرین بود، دشوار برایم شدت به شرایط آن تحمل

 سنگی هایپله با برخورد از که هایمکفش هایپاشنه صدای شدم، خارج ازآنجا و زدم

 .کوفتمی سرم بر که بود سنگی پتکی مانند نظرم در رسیدمی گوش به محضرخانه

 سوم پله روی رفتم؛می پایین سنگی پله ده از باید کف هم طبقه به رسیدن برای

 باور هنوز میزد، موج غم دلم در انداختم، عقب به نگاهی دوباره و برگشتم و ایستادم

 آن فکر حتی ندارم، نسبتی هیچ بود آرزویم و عشق تمام که بهنام با دیگر که نداشتم

 هستم جوانی بیوه زن اکنون که اندیشیدممی خود با انداخت؛می وحشت به مرا هم

 زندگی اندبیگانه ما با آن در همه که دنیایی در تنهایی به باید که خردسال فرزندی با
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 انتظاری چنین توانممی خود مثل ایپرورده ناز دختر از دانستمنمی کهحالی در کنیم

 باشم؟ داشته

 شنیدم سرم پشت از را آمد بیرون اتاق از من سر پشت عجله با که حمیدی صدای

 .کردمی صدا مرا که

 .کنید صبر لحظه چند ممکنه اگه پرنیان خانم -

 :گفتم و انداختم او به نگاهی و برگشتم طرفش به

 .دونیدمی بهتر اینو شما حداقل! آقا نیستم پرنیان خانم دیگه من -

 .کرد ریز را هایشچشم

 بار یه برید اینجا از اینکه از قبل خواستممی نداشتم، بدی قصد خواممی معذرت -

 دارید نظر در که رو مبلغی هر شما که ددادن اجازه من به موکلم که بگم بهتون دیگه

 اینجوری ندارم دوست اصال هم خودم راستش کنم؛ پرداخت بهتون مهریه عنوان به

 .برید بیرون اینجا از خالی دست

 :گفتم و کشیدم سردی آه

 زندگی یا ارزه؟می چقدر چهارساله و بیست دختر یه آبروی و جوونی شما نظر به -

 و ندیده سرش باالی رو پدر سایه کرده باز دنیا این به شمچ وقتی از که ایپسربچه

 چند با رو من قلب و غرور شکستن بهنام کنیدمی فکر شما! بینهنمی هم هرگز دیگه

 کنه؟ جبران تونهمی تومنی هزار تا

 .دادم بیرون اندوه با را نفسم
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 االح شدم؟ مجازات جرمی چه به بگید من به عوض در آقا خوامنمی هیچی من -

 کنم؟ چیکار تنهایی باز آشفته این توی باید

 با هایمحرف پایان در فقط و نمیزد حرفی و بود انداخته زیر به را سرش حمیدی

 :گفت شرمندگی حالت

 انجام وکیل یه عنوان به رو اموظیفه فقط من که کنید باور خانم، متاسفم واقعا -

 اما میدم انجام رو شونحقوقی ایکاره و شناسممی رو خانواده این هاستسال دادم؛

 .نداشتم پشیمونی احساس امروز مثل هرگز

 را خودم و آمدم پایین هاپله از زنان تلوتلو کنم خداخافظی آنکهبی کردم، نگاهش فقط

 .رساندم خیابان به

 کم کم و بود هوا شدن تاریک نزدیک اما بود شده کاسته کمی شلوغی شدت از

 به را خودم ترسریع هرچه باید و شدمی شروع مرور و عبور منع و نظامی حکومت

 .گشتمبازمی خانه به بابک همراه و رساندممی ماهنامه

 با خیابان گوشه که افتاد مهرزاد اتوموبیل به چشمم رساندم؛ خیابان سر به را خودم

 را آن خورد من به چشمش تا و بود شده پارک بودم ایستاده که جایی از فاصله کمی

 پایین کمی را شاگرد سمت شیشه کرد، ترمز پایم جلوی و آمد نزدیک و کرد روشن

 :گفت آهسته و آورد

 .بریم زودتر تا شو سوار -

 کوبید بهم شادی با را هایشدست دید مرا تا و بود نشسته او کنار صندلی روی بابک

 و بوسیدم را بابک دست و بردم داخل به را سرم شیشه داخل از کرد؛ خنده و

 یدمپرس
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 کنید؟می چیکار اینجا شما -

 :گفت و زد لبخندی مهرزاد

 خواب پیش ساعت یه همین تا بوده خوبی بچه خیلی پسرت امروز مامانش؛ سالم -

 تا که مامانش دنبال اومده هم االن بود، بهش حواسش حسابی هم عزیزی خانم بود،

 !خونه ببرتش نشده شروع نظامی حکومت

 بغل را بابک بود نمانده باقی بیشتر مرور و عبور منع لحظه تا اندکی زمان زدم؛ لبخند

 دور آنجا از سرعت با و گذاشت گاز روی پا مهرزاد. کردم تشکر و شدم سوار و گرفتم

 .شدیم

 بود خوانده را درونم غوغای خوبی به پریشانم سیمای از گویی که مهرزاد راه بین در

 :پرسید

 شد؟ تموم باالخره -

 شدن جاری برای قبل چندی از که سمجی اشک قطره واستهناخ و کشیدم آهی

 .شد سرازیر و گرفت راه چشمم گوشه از کردمی پافشاری

 عجیبی درد یه شدم، بیگانه دنیا همه با دیگه انگار شد، تموم چی همه آره؛ -

 دونمنمی. کنم نگاه بابک چشمای به تونمنمی کنه،می سنگینی قلبم روی بدجوری

 !کنممی حس وجودم همه با دارم االن همین از رو تنهایی شه،میچی بچه این تکلیف

 نگاه را جلو فقط و بود گرفته دست در را ماشین فرمون محکم دستش دو هر با

 .کشید کوتاهی آه کرد؛می



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

532 

 

 نباید تو باش، صبور کم یه کنممی خواهش بزرگه، خدا سوگند نزن رو حرف این -

 و امروز نقل بیرون رفته شما زندگی از که وقته خیلی بهنام ببازی، اینجوری رو خودت

 .کنیمی اذیت رو خودت داری تو که نیست دیروز

 .دادم تکان سر

 تو قول به باشم قوی باید میگی، راست تو اما سخته، برام هنوز باورش ولی دونممی -

 .بزرگه خدا

 در غرق که من به چشمی زیر گاهیگه فقط و نزد حرفی مقصد به رسیدن تا دیگر او

 با مهرزاد رسیدیم که خانه در جلوی به. کشیدمی آه و انداختمی نگاهی بودم افکارم

 :گفت و انداخت اشمچی ساعت به نگاهی نگرانی

 خونه؟ برگردم چطوری حاال شد؛ شروع نظامی حکومت بابا ای -

 راننگ چیزهایی چنین برای و جهتبی که نبود آدمی کردم؛ نگاه نگرانش صورت به

 .دیگریست چیز موضوع بودم مطمئن باشد،

 .بمونی جاهمین شب بهتره بری، جایی تونینمی که االن -

 .نشست لبش گوشه پرعطوفتی لبخند

 من باشه نداشته اشکالی اگه اما نیست، درستی کار بمونم؛ اینجا تونمنمی که من -

 دوستم، پیش هاهمسایه از یکی خونه میرم بعد کنممی پارک حیاط توی رو ماشین

 .ترم راحت خیلی باشم پیاده اگر

 :پرسیدم و کردم نگاهش

 نیست؟ دور خیلی که دوستت خونه نداره؟ خطری که مطمئنی -
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 .داد تکان سر و کرد کوتاهی خنده

 یه باالخره ها،خودمونه محله اینحا اینکه مثل خانم؟ سوگند گرفتی کم دست مارو -

 .افتهنمی اتفاقی من برای نباش نگران نمونم نخیابو توی من که میشه پیدا جایی

 :گفتم شدممی پیاده که همانطور و کردم جا جابه بغلم در را بابک

 .برسی دوستت خونه به موقع به امیدوارم ممنونم؛ هاتکمک خاطر به -

 تا را در و گذاشت داخل را پایش یک که شدمی خارج و بستمی را حیاط در داشت

 :فتگ و کرد باز نیمه

 خواهشی یه ازت خواممی داری؛ خبر بیش و کم من کارهای از که دونممی سوگند -

 فردا تا اگر نکنی، من ماجراهای وارد رو خودت شرایطی هیچ تحت که اینه اونم بکنم

 دوستم از و میدم بهت که آدرسی به برو نشد من از خبری و ماهنامه بیام نتونستم

 و بگیر رو راهت بکنی دخالتی اینکه بدون فتگ که هرچی اما بپرس من مورد در

 میدی؟ قول بهم خونه، برگرد

 شرف در اتفاقاتی و بود درست حدسم پس افتاد؛ جانم بر بارهیک به عجیبی دلشوره

 عمیقی نگاه بود، کرده درگم سر و قراربی چنیناین را مهرزاد که بود پیوستن وقوع به

 .انداختم او به

 .کردی نگرانم بدجوری تهاباحرف شده؟ چیزی -

 بود درونش آرامش و ایمان از برخاسته گویی که اشهمیشگی و خاص لبخند همان

 .نشست گوشتالودش و درشت هایب**ل بر

 مطمئن تا بگیرم قول ازت خواستم فقط نزدم؛ شدنت نگران قصد به هاروحرف این -

 میدی؟ قول بهم هست، بابک خودتو به حواست بشم
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 خارج بازم نیمه هایب**ل میان از بشنود دهانم از خواستمی که ایهجمل اختیاربی

 .شد

 .میدم قول -

 ایدلهره و ترس رفتنش با رفت؛ و بست را در عجله با نماند دیگری حرف هیچ منتظر

 هللا غریو و گلوله صدای شب هر مثل بازهم و بود رسیده فرا شب نشست، دلم بر

 .رسیدمی گوش به رشه نقطه هر از و آمیخته در اکبر

 مزه دهانش در را آن هنوز که را اشخالی شیر شیشه و کردم مرتب را بابک روی پتوی

 غمبارم چشمان با هم خواب که داشتم تشویش آنقدر کشیدم؛ بیرون کردمی مزه

 .بود بسته قهر پیمان

 دیدن با اما شدم راهی دید خواهم ماهنامه دفتر در را مهرزاد اینکه امید به زود صبح

 از دیگر نفر چند و عزیزی خانم شد؛ بدل یاس به امیدم تمام ورودی در بزرگ قفل

 .دادم سالم و رفتم جلو کردند،می پچ پچ باهم و بودند ایستاده در جلو کارمندان

 قفله؟ در چرا شده؟ خبر چه عزیزی، خانم سالم -

 :گفت تردید با و داد باال ابرو و کشید جلو کمی را اشروسری

 که وضعیتی این و دیشب هایشلوغی خاطر به شاید هستم؛ خبربی منم واال -

 سابقه وگرنه کنه تعطیل رو ماهنامه مدتی یه داده ترجیح مینویی کرده پیدا مملکت

 .بره و بزنه قفل رو در اینجوری خبربی که نداشت

 :گفت آهسته که رسید گوشم به ضعیفی صدای کارمندان بین از

 .کردن یرشدستگ هم شاید -
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 .شد رد قلبم از زهرآلود تیری گویی

 کردن؟ دستگیرش که چی یعنی -

 .زد امشانه روی دست عزیزی

 کنهمی مبارزه حکومت علیه داره که وقته خیلی مینویی جون؛ دختر نیست چیزی -

 بیرون آب از اوضاع این توی گلیمشو چطوره بلده اون باشه افتاده هم هراتفاقی

 .بکشه

 :پرکرد را گوشم وبارهد صدا همان

 هر بکنن نمیتونن غلطی هیچ سراومده دورانش اوضاع این با دیگه حکومت این -

 .رسونهمی ظهر تا خودشو باشه افتاده مهرزاد واسه اتفاقی

 بردم فرو کیفم در دست بودم؛ گرفته او از که آدرسی و افتادم او دیشب هایحرف یاد

 .شدم راهی فورا و کردم مرور ذهنم در را آدرس بار یک و

 110 قسمت/هفدهم فصل دریا اتاق

 

 مقابلش که ایخانه با را آن پالک و انداختم بود دستم در که آدرسی به نگاهی

 بعد لحظه چند فشردم؛ را آن و بردم زنگ سمت دست و کردم مقایسه بودم ایستاده

 .دگشو رویم به را در داشت کوتاهی قد و پرفسوری مشکی ریش که جوانی پسر

 تکان با همزمان و کرد نگاهی کوچه راست و چپ به و آورد بیرون در الی از را سرش

 :پرسید سرش دادن

 بفرمایید؟ خانم؟ بله -
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 آقای با اومدم، مینویی آقای طرف از هستم شمیم سوگند من ببخشید سالم، -

 .دارم کار سرمدی

 دسته بست؛ را در افور  و کرد تعارف داخل به مرا دست با و رفت کنار در جلوی از

 نگرانی با و گزیدم را پایینم ب**ل و گرفتم پاهایم جلوی دودست با را امدستی کیف

 :پرسیدم

 خبری یه ازتون بتونم شد الزم اگر تا دادن من به رو شما آدرس دیشب مینویی آقای -

 .بگیرم مهرزاد به راجع

 . تدوخ زمین به چشم و کرد جمع را صورتش و خاراند را سرش پشت

 .بود کرده رو شما سفارش بهم مهرزاد -

 .دوختم هایشب**ل به را منتظرم نگاه

 بود همراهش مدارک مقداری یه اینجا میومد داشت که دیشب که مهرزاد راستش -

 توی ساواک مامورای برسه اینکه از قبل اما برسونه برادرم دست به اونارو بود قرار که

 نتونستن چون ولی کردن رو و زیر رو خونه تمام اینجا اومدن و کردن دستگیرش راه

 !رفتن کنن پیدا چیزی

 :پرسیدم بود مونده باز تعجب از که دهانی با

 کرده؟ تعطیل ساواک هم رو ماهنامه دفتر پس ساواک؟ -

 .شد گرد تعجب از چشمانش

 تعطیله؟ ماهنامه مگه -

 .دادم تکان سر مثبت جواب جای به
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 .کوفت سرش بر دست با

 ساواک از قبل رو دفتر کنه خدا کرده، پیدا بیخ کارش مهرزاد پس حسین، ماما یا -

 !باشه نمونده توش مدرکی و باشه کرده سازیپاک

 .بودم شده گیج

 فقط اون داره؟ چیکار مهرزاد با ساواک مدرک؟ کدوم کنید؟می صحبت چی از شما -

 !نوشته رژیم علیه تند مقاله چندتا

 .نفهمیدم را آن عنایم که نشست لبش بر لبخندی

 گروه با که وقته خیلی مهرزاد هستید؛ خبربی چیز همه از شما اینکه مثل -

 اینه خاطربه نشده دستگیر حاال تا هم اگر کنهمی فعالیت حکومتی ضد هایچریک

 باقی خودش از ردی هیچ هاعملیات از کدوم هیچ توی و باهوشیه پسر اون که

 کردن دستگیرش بود همراهش که ایاعالمیه کلی با دیشب متاسفانه اما ذاشتنمی

 و مدارک اصل دونیمنمی نشه آزاد مهرزاد تا که بود هم دیگه چیزهای خیلی البته

 !گذاشته کجا میداده تحویل باید که رو چیزهایی

 کردمنمی را فکرش هرگز اما بودم آگاه مهرزاد طلبانه مبارزه روحیه از رفت؛ گیج سرم

 :پرسیدم درماندگی با باشد؛ مسایلی چنین درگیر حد این تا که

 کرد؟ باید حاال -

 :گفت و کشید آهی

 و بیاره طاقت شکنجه زیر کنیم دعا باید فقط برنمیاد کسی دست از کاری که فعال -

 .نیاره کسی از اسمی
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 .گذاشتم لبم روی دست شد، وصل برق بدنم به کردم حس

 طوریهمین خوایدمی هستید؟ تاییدوس چطور شما پس شکنجه؟! من خدای وای -

 نیست؟ مهم براتون مهرزاد جون بذارید؟ دست روی دست

 .زد پوزخند و داد تکان سر

 هاخیابون توی مردمو مگه! ندارید خبر هیچی از انگار زنیدمی حرف طوری یه شما -

 یه مهرزاد کنن، آرمانشون فدای جونشونو تا شدن یکی باهم مردم همه بینید؟نمی

 راه این به قدم بود خودش آرامش دنبال اگر معناست تمام به انقالبی رزمبا

 !آزادی خانم، میخوان آزادی مردم ذاشت؛نمی

 .شد جمع درهم صورتم

 روز چهار دیده، خودش به زیاد حوادث این از مملکت این آقا؛ ندید شعار لطفا -

 مردم مینه یا میدید پس شما رو تاوانش اونوقت شهمی تموم چی همه دیگه

 .مهمه مهرزاد آزادی فقط من برای بدبخت؟

 :گفت و چرخاند هوا در را دستش بود ریشخند شبیه بیشتر برایم که کرد ایخنده

 که هرطور پس ست،فایدهبی ما بین مورد این در بحث اینکه مثل خانم، خب بسیار -

 .کنید عمل دونیدمی خودتون

 و بود شده تعطیل ماهنامه دفتر گذراندم؛می مهرزاد نبود در را سختی بسیار روزهای

 رها بند از را او نتوانستم کوشیدم هرچه نداشتم؛ معاش امرار برای راهی دیگر بنابراین

 قبل از بدتر امزندگی اوضاع روز به روز بنابراین و بازگردد کار محل به دوباره تا سازم

 .شدمی
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 در هرروز بود شده بدتر کتممل اوضاع گذشت؛می مهرزاد گیری دست از ماه سه

 اکثر که چهاراسفند و بیست و ژاله هایمیدان در مخصوصا اصلی هایخیابان اکثر

 را ماهی سه حالاین با داد،می تشکیل فکرروشن قشر و دانشجویان را آن معترضان

 بودم مجبور من و نداد ما به را مالقاتی قرار هیچ اجازه ساواک بود زندان در مهرزاد که

 .کنم اکتفا گرفتممی دوستش از که ایشکسته پا و دست و پراکنده خبرهای هب

 روزنامه دفتر یک با شدم مجبور معاش امرار برای من و بود تعطیل همچنان ماهنامه

 .ببندم قرارداد

*** 

 در تا اما بروم کارم محل به او همراه تا انداختم دوش بر را کیفم و کردم آماده را بابک

 که من دیدن با برد؛می زنگ سمت دست که دیدم را مهرزاد دوست حمید مکرد باز را

 و برداشت عقب به گام یک بودم ایستاده در سوی این و اشقدمی یک در درست

 :گفت و انداخت زیر به سر و کشید پس زنگ سمت از را دستش

 .سالم -

 :پرسیدم آهسته و کردم نگاهش گنگ افتاد؛ شور به بدجور دلم

 شده؟ خبری مهرزاد از افتاده؟ اتفاقی احمیدآق -

 کامال گلویش سیب رفتن پایین و باال که داد قورت سخت چنان را دهانش آب

 بود دستش در که را اینامه پاکت و کشید اشپرفسوری ریش به دستی بود؛ مشهود

 :گفت کنان منمن و گرفت سمتم به

 اصرار خیلی و نوشته نامه یه اشم برای زندان توی مهرزاد اینکه مثل حقیقتش، واال -

 رسیده ما دست به بدبختی چه با نامه اینکه حاال برسه دستتون به حتما که داشته
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 براتون بود ممکن چون نبود آسونی کار خیلی شماهم به رسوندش اما بماند

 .شما به بدمش که آوردم خودم با رو نامه االن همین برای بشه دردسرساز

 محض به چرا دانمنمی گرفتم؛ بود دستش در که را کاغذی و بردم سمتش دست

 پله اولین روی و بستم را در فروریخت، قلبم کردم لمس دستانم با را کاغذ اینکه

 جاهمان هنوز که مهرزاد ماشین نزدیک خالی حوض سمت به بابک نشستم حیاط

 گاهمن کوبید؛ پا زمین روی شادی با و دوید کرد،می خودنمایی بود پارک خودش که

 .شدم مهرزاد خطدست خواندن مشغول و کردم باز را نامه تای و شد روان او سمت

 كنی؟می فكر چه »

 زندگی است اینشسته گل به زورق شكسته، بادبان كه

 ريخته خراب اين در

 گريخته او از عافيت رنگ كه

 زندگی ايست بسته راه رسيده، بن به

 حادثه سيل بود سهمناك چه

 گشود دهان اژدها همچو كه

 گسيخت هم ز آسمان و زمين

 ريخت خوشهخوشه ستاره

 آفتاب و

 شد غرق آب هایدره كبود در

 است بد هوا
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 ميروی باد كدام با تو

 را تو سينه گرفته ایتيره ابر چه

 هم روز شبانه بارش سال هزار با كه

 شودنمی وا تو دل

 آمدی دور هایهزاره از تو

 فشان خون درازنای اين در

 توست پای نقش نشان رقدمه به

 الخ ديو نای درشت اين در

 توست گشای ره هایگام طنين طرف هر ز

 نام و ننگ دامگاه گشاده اين پست و بلند

 توست وفای نامه نوشته خون به

 هنوز بيستون گوش به

 توست هایتيشه صدای

 آزمود عشق تاب تو تن با كه هاتازيانه چه

 سربلند گشت تو از كه دارها چه

 عشق بلند قامت كوه كه هیز 

 گزند هر هجوم در ماند استوار كه

 دور بلند ان هنوز كن نگاه
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 نور انفجار زارشكوفه آن سپيده آن

 آرزوست كهربای

 اوست هوای در همواره آدمی جان كه ایسپيده

 زدن دم زالل ان در نفس يك بوی به

 باز و راه نشيب از بيفتی باز هزار اگر سزد

 زفرا بدان نهی رو

 ميكنی فكر چه

 ايست شكسته ابگينه چو جهان

 او در هم راست سرو كه

 نمايدمی شكسته

 كوه نشسته چنان

 تنگ غروب اين كمين در

 راه كه

 نمايدتمی بسته

 مسنج ما عمر گام شمار با تو را بيكرانه زمان

 رنج و درد درنگ اين است دمی او پای به

 ميزند سنگ به سر دره نشيب در كه رود بسان

 باش وندهر 
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 نيست مرده ز معجزی هيچ اميد

 «.باش زنده

 از اما هستید روشنایی و نور مظهر برایم هردو که خورشید به و تو به کنممی سالم

 .ندارم دیدارتان به امیدی دیگر که دورید آنقدر امدیده ظلمت چشمان

 شاید تا نوشتم برایت مشقت با امزندگی روز واپسین در را نامه این عزیز سوگند

 کردنش بازگو برای را گوشی هیچ و داشتم نگه دل در که را امناگفته هایحرف بتوانم

 .بسپارم امانت به کاغذ سفید صفحه بر ندانستم محرم

 در را ایدریچه زندگی اما کنم امزندگی اتفاقات وارد را تو خواستنمی دلم گاه هیچ

 که ماشینی بدانی خواهمچیزمی هر از قبل ناگزیریم؛ آن عبور از که گذاشته مسیرمان

 به و شود جا به جا فورا باید که زیادیست اطالعات حاوی شده پارک خانه حیاط در

 بدانی خواهممی اما گذاشتم؛ حمید عهده به را کار این که یابد، انتقال امن مکانی

 بابت این از و است امن کامال بابک و تو برای گذاشتم اختیارت در که را ایخانه

 سند شدید ساکن اممادری خانه در آنکه از بعد کمی که چرا باش نداشته تشویش

 همان امداریی تنها هستی، آن مالک قانونا تو و کردم عزیزم بابک و تو نام به را خانه

 .باشدمی بابک به مطعلق مرگم از بعد امنامه وصیت طبق که است ماهنامه دفتر

 که ستزمانی اکنون اما شود باز من ماجراهای به تو پای نداشتم دوست هرگز آنکه با

 تو از است دیگران و خودش به نت*یا**خ ترینبزرگ ظلم برابر در هرکس سکوت

 بر آنچه از پروابی و تند بماند، زمین نشریه در قلمم نگذاری من از پس خواهممی

 بزرگ خدای برابر در نویسیمی که کالمی هر برای بدان و بنویس گذردمی مردم

 .باشی گو جواب پروردگار نزد در باید و مسئولی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

544 

 

 آرزو اما نه، یا ببینم را شما دیگر بار تا دهدمی فرصت مرا آنقدر عجل دانمنمی

 خون نثار با بلندش درختان که دنیایی کنید زندگی آزاد دنیایی در من پس کنممی

 .شده آبیاری مهرزاد هزاران

 داران امانت دارترینامانت او که چرا سپارممی او یخدا به را بابک و بابک به را تو

 .است

 «.مینویی مهرزاد

 با بازی مشغول و بود نشسته زمین بر بابک کردند؛می نوایی هم باهم اشکم و بغض

 چیست میزد دم آن از مهرزاد که دنیایی دانستمنمی بود، مهرزاد ماشین الستیک

 .داشت اصخ معنایی شکبی من دست به قلمش سپردن اما

 به هدیه عنوان به مهرزاد قبل سال که را روسری هالباس کشوی از رفتم؛ خانه سمت

 را خودم تصویر و کردم محکم را اشگره انداختم، سرم بر و آوردم بیرون بود داده من

 که بود بار اولین برای کردم؛ نگاه بود طاقچه روی نقره شمعدان دو کنار که ایآیینه در

 یک تلخی به لبخندی دیدم؛می پوشیده چهارگوش پارچه آن سفیدی رزی را موهایم

 راهی ماهنامه سمت به و کشیدم آغوش در را بابک و نشست لبم بر قجری قهوه

 .شدم

 بعد چندی و چکیدمی کامم بر زهر چون که بود تلخی حقیقت مهرزاد مرگ باور

 شهر از خارج ستانیگور  در مراسمی هیچ بدون تا دادند تحویلمان را جانشبی جسد

 هایشاخه بر که هاییکالغ قارقار صدای نشستم، مزارش سرد سنگ کنار کنیم؛ دفن

 رسید،می گوش به که بود صدایی تنها بودند نشسته برگ از خالی درختان بلند

 کاپشن که دیدم را حمید دور از کشیدم؛ آه دل ته از و شستم باگالب را مزارش سنگ

 زیر آمد؛می من سوی به و بود زده ایتیره عینک و تداش تن به سیاهی چرمی
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 سنگ به را اشاشاره انگشت و گذاشت قبر لبه را پایش یک و کرد سالمی ب**ل

 سنگینی رفت، عقب و خواند ایفاتحه گونه پچپچ صدایی با و کرد عمود مهرزاد مزار

 :گفتم افسرده حالتی با و گرفتم باال سر کردم، حس را نگاهش

 .بگیریم مراسم براش تونستیممی الاقل کاش بود، حیف خیلی مردن برای ادمهرز  -

 تکیه رویم به رو چنار درخت به که همانطور و انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه

 :گفت دادمی

 .شد شهید وطنش آزادی و هاشآرمان راه در اون خانم نمرد طبیعی مرگ به مهرزاد -

 .کردم نگاهش سردرگم و گیج بود، گنگ برایم حرفش مفهوم

 .ندارم شک بود قهرمان یه مهرزاد اینکه در اما گیدمی چی شما فهممنمی -

 لحن با مهرزاد دوست که کردم رفتن آهنگ و دادم جلو کمی را اممشکی روسری

 :گفت خاصی

 .خانم بدهکاریم شما به تشکر یه ما که بگم نکردم فراموش تا راستی -

 .اندمچرخ هوا در را دستم

 چی؟ بابت

 اون توی که مدارکی کلیه با سالمت و صحیح رو مهرزاد اتومبیل اینکه خاطر به

 … اینکه و رسوندید ما به بود کرده جاسازی

 چی؟ اینکه و کردم نگاهش چشم زیر از

 .شدید آواهم مردم با شماهم که خداروشکر خانم، دارم خبر هاتونفعالیت از -
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 صدایی با و انداختم مهرزاد مزار به دوباره نگاهی دادم؛ قورت فشار با را دهانم آب

 :دادم جواب گرفته و محزون

 .نکردم اشتباه که مطمئنم داشت، حق من گردن به خیلی مهرزاد -

 و انداخت زیر به سر کرد؛نمی منتقل را حسی هیچ اما داشت خاصی حالت نگاهش

 شده چهارال کاهی کاغذ و کرد جیبش در دست و گرفت دندان زیر را پایینش ب**ل

 :گفت تردید با و آورد بیرون آن از را ایکهنه و

 عذاب مثل حسی یه ولی نه، یا درسته کنممی که رو کاری دونمنمی خانم راستش -

 .شماست مال بگیرید، رو کاغذ این لطفا میده، آزارم بدجوری وجدان

 :پرسیدم تعجب با و بردم او سمت دست

 چیه؟ این -

 :داد جواب کند بلند سر هاینک بدون

 .مهرزاد نامه -

 .شد کشیده درهم امچهره

 .دادید من به قبل ماه شما که رو نامه اون اما مهرزاد؟ نامه -

 .داد تکان سر

 اصلی نامه که بودند گرفته تصمیم اینطوری هادستی باال نبود، مهرزاد نامه اون -

 نرسه شما تدس به ندادید تحویل رو مدارک که زمانی تا حداقل

 .کشیدم درهم را هایماخم

 گفتید؟ دروغ من به منافعتون خاطر به شما یعنی چی؟ یعنی-
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 .بدم بهتون رو نامه موقع اون نبود صالح تشکیالت منافع خاطر به -

 .زدم چنگ ازدستش را نامه

 .آقا دیدنمی تشخیص شما منو صالح -

 مشتم در هنوز مهرزاد نامه شوم؛ ردو آنجا از زودتر هرچه تا داشتمبرمی قدم تند تند

 گشودم را کاغذ و نشستم تاکسی عقب صندلی روی بود، مچاله

 و هستید امزندگی روشنایی و گرمی مایه دو هر که آفتاب و تو به کنممی سالم »

 نه؟ یا داشت خواهم سالم این تکرار برای فرصتی دیگر دانمنمی

 نداشته غروبی هرگز طلوع این کاشای مکرد آرزو دل در برخاستم خواب از که امروز

 عزیزم بابک و تو تا یابم فرصتی که باشد طوالنی آنقدر غروب تا طلوع فاصله یا باشد

 .ببینم باردیگر را

 دست از وطنم آزادی راه در را خود جان اینکه از من کنممی یاد سوگند عزیزانم به

 و شد نخواهم پشیمان امکرده فدا هرا این در آنچه از هرگز و بالممی برخود داد خواهم

 ندارم؛ دل به تردیدی و ترس هیچ عمرم لحظات واپسین این در که بدانی خواممی

 که خشنودم اما نباشم دنیا این در دیگر من خوانیمی را نامه این تو که زمانی شاید

 و نمک نگاه چشمانت به آنکهبی بتوانم تا داد دستم به فرصتی نامه این نوشتن الاقل

 .دارم دوستت: بگویم شود دلم حرف گفتن از مانع حیا بازهم

 نخواهم گاه هیچ دیگر که کردم درنگ جمله این گفتن برای آنقدر که حیف صد

 و سعادت آرزوی برایت توانممی وتنها بپوشانم عمل جامه رویایم به توانست

 دوست ابکب و تو که بخواهم خدا از و است من آرزوی منتهای که کنم خوشبختی
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 به و رنجی هر از رها و بکشید نفس آزادی از سرشار هوایی در پس این از امداشتنی

 .کنید زندگی کردند شما کشپیش را آزادی خود خون با که مردانی آزاد یاد

 کار آن در باهم که ایماهنامه و هستید ساکن آن در که ایست خانه امدارایی تنها

 که سپردم حمید به هم را دفتر کلید و بخشیدم بابک و تو به را هاآن که کردیممی

 در را خودت شرایطی هیچ تحت کنممی سفارش بازهم اما آورد خواهد برایت حتما

 .باش پسرت و خودت مواظب و نکن من به مربوط مسایل گیر

 امانت بهترین و ترینبزرگ که سپارممی مهربان خدای به را شما دوی هر نهایت در

 .است داران

 "مینویی مهرزاد: شما دوستدار

*** 

 و رفت حال در هایماشین به انقالبی شعارهای و هیاهو با که مردمی دیدن از قلبم

 .بود جاری اختیاربی اشکم و شدمی فشرده کردندمی تعارف گل و شیرینی آمد

 آزادی او مرگ سالگرد در درست مردم حاال و گذشتمی مهرزاد مرگ زمان از سال دو

 کرده کشپیش را خود جان دیگر مبارز هزاران و مهرزاد خاطرش به که را ینهضت

 او آشنای چهره دنبال به جمعیت میان در اختیاربی من و بودند گرفته جشن بودند،

 !گشتممی

 از خبری هیچ اما شدمی بزرگ و کشیدمی قد چشمانم مقابل در رفته رفته بابک

 رونق را آن و بگیرم را ماهنامه چاپ اجازه دوباره فراوان تالش با توانستم نبود؛ پدرش

 .بخشم
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 پسرم حضور بست،می بر رخت مانزندگی از داشت کمکم تنهایی سخت هایسال

 به شباهتش شدمی تر بزرگ هرچه بود، کرده پر برایم را عزیزانم همه خالی جای

 .شدمی ناپذیرتر انکار و بیشتر هم بهنام

 رخسارم بر موزیانه و آرام پیری گرد و ریختم پایش هب توقعبی را امهستی تمام

 را اشذهنی تصورات تا نراندم ب**ل بر سخنی پدرش نکوهش در هرگز اما نشست

 بزرگ دروغ این حاال و کند باور را پدرش مرگ تا گفتم دروغ او به ناچار به و نزنم برهم

 .است فتهگر  من از را حقیقت گفتن جرات که گرفته جای او باور در چنان

 خواندن با من و بود رسیده پایان به کاره نیمه و جاهمین در مادرم هاینوشته دست

 .است شده صبح کی نفهمیدم اصال که بودم گیج و پریشان چنان هاآن

 فرا را وجودم همه عظیم اندوهی پایانشبی هایرنج و مادرم سرنوشت خواندن از

 داد و بیابم هست که دنیا هرکجای در را مپدر  شده هرطور خواستمی دلم بود؛ گرفته

 توانستنمی هم کار این که هرچند بستانم، او از داشته روا مادرم بر که جورهایی

 .بود نشسته مادرم در بر که باشد هاییزخم بر التیامی

 هنوز بودم؛ سردرگم و پریشان همچنان من و بود گسترانده را سفیدش چادر صبح

 پدرم مورد در باورهایم تمام دارد؟ موضوعات این با ارتباطی چه پگاه دانستمنمی هم

 با وقتی همیشه بود؛ ریخته فرو ذهنم در امکودکی دوران قهرمان و بود شده رو و زیر

 اینکه از و نشستمی دلم بر سنگینی غم رفتیممی مهرزاد عمو مزار سر بر مادرم

 احساس شدت به کنم دل و درد او با و بنشینم کنارش تا ندارد مزاری حتی پدرم

 در بود عزیز و مرتبه بلند نظرم در روزی که پدری آن دانممی حاال اما کردممی دلتنگی

 مشغول مرزها سوی آن در ایدغدغه هر از فارغ من تنهایی و حسرت لحظات تمام

 مادرم، صورت انداختممی نظر که خانه کجای هر به است؛ بوده خودش خوشگذرانی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

550 

 

 خانه از که بود روز دو فقط آنکه با بست،می نقش خاطرم در عطوفت و صبر کوه آن

 .داشتم را اشدوباره دیدار آرزوی و بودم شده دلتنگش عجیب اما بود رفته

 گوشم به حیاط در شدن بسته صدای که بود نگذشته دلم در آرزو این گذر از چیزی

 باز راه برف هایتوده میان از که شنیدم را مادرم هایگام صدای بعد ایلحظه و خورد

 نداشتم، هیجان حد این تا دیدارش برای هرگز آمد؛می باال ایوان هایپله از و کردمی

 درون یکنواخت و تند ضرباتی با که را قلبم ضربان صدای شدمی ترنزدیک هرچه

 .شنیدممی تر واضح کوبید،می امسینه

 او کار میز روی بودم خوانده که کاغذهایی هنوز افتاد مهربانش صورت به که چشمم

 و داد تکیه رویم به رو دیوار به اتاق ورودی در نزدیک بودند؛ نامرتب و پخش

 نزدیک و کار میز پشت که من به چشم زیر از و گذاشت کمرش پشت را هایشدست

 :گفت شمرده شمرده و آهسته و کرد نگاهی بودم، ایستاده پنجره

 و گذشته مورد در خواستمنمی بدم، نشونت رو هاوشتهن این نداشتم جرات حاال تا -

 … اما بگم دروغ بهت پدرت

 خواستمنمی است؟ صبور چقدر زن این خدایا بردم، باال سکوت نشانه به را دستم

 :گفتم و دادم فرو دهانم آب همراه را بغضم شود؛ دارجریحه غرورش

 کشیدی؟ عذاب چقدر تو که بفهمم باید حاال چرا جان؟ مامان دیر اینقدر چرا -

 :گفت و کرد پاک دست پشت با بود دویده اشگونه روی تا که را اشکش و کشید آهی

 .گفتمنمی چیزی شدمنمی مجبور اگر االنم

 شد باعث چی داره؟ پگاه به ربطی چه جریانات این بزن، حرف کنممی خواهش مامان

 بدی؟ من به هاتونوشته دست که
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 و چرخاند میز روی کاغذهای روی از را نگاهش و داد تکیه اشپشتی دیوار به را سرش

 .لرزید صدایش کند؛ نگاهم خواستنمی مخصوصا انگار شد متمرکز اتاق سقف بر

 !کنم خواستگاری برات رو دخترش تا بهنام خونه در بردی منو تو اینکه برای -

 .شد قطع کامال نفسم و نزد ثانیه چند برای قلبم کردم حس

 …پگاه که اینه شما منظور -

 :گفت و انداخت زیر به سر و کرد قطع را حرفم

 .باشه خواهرت پگاه که ممکنه آره، -

 .کوبیدم تعجبم از باز دهان بر دست کف با

 کردم مجبور تورو که کنه لعنتم خدا نگفتی؟ هیچی حاال تا چرا پس من؛ خدای وای -

 !بذاری لعنتی خونه اون به پا

 .شد شدیدتر مادرم گریه

 نرسیدم اینتیجه به تا تونستمنمی تره، مهم ایدیگه چیز هر از برام تو سعادت -

 کجا از و داره بهنام زندگی توی نقشی چه پگاه دونمنمی دقیقا هم هنوز بزنم حرفی

 شما که ممکنه و باشه دخترش باید که میزنم حدس اما شده باز ما زندگی به پاش

 .باشید برادر و خواهر باهم

 :گفتم آلودبغض صدایی با شوم هایماشک ریزش از مانع نتوانستم بار این

 چیزی موضوع این از هم اون که بدونم باید کنممی صحبت پگاه با امروز همین من -

 نه؟ یا دونهمی
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 بیرون کندی با بود آه شبیه بیشتر که را نفسش و کشید صورتش به دستی مادرم

 :گفت و داد

 آماده چیزها خیلی پذیرش و شنیدن برای رو خودت باید تو بابک، کن فکر خوب -

 فکر ترراحت بتونی توهم تا برم و بردارم خودم برای لباس دست چند اومدم من کنی؛

 بهنام و من بین گذشته توی که اتفاقاتی جان بابک بگیری، عاقالنه تصمیم یه و کنی

 بکشی، دست اون از تو خوامنمی من نداره پدرت و تو رابطه به ربطی اومده پیش

 .دلم عزیز ندارم حرفی هیچ من ببینیش خوادمی دلت اگه کن فکر خوب و بشین

 نفس کردم؛ قالب سرم پشت را هایمدست و نشستم او کار میز پشت صندلی روی

 بر پوزخندی انداختم، غمگینش صورت به نگاهی دادم، بیرون حسرت با را امخسته

 .بست نقش لبم

 ببینم؟ رو چی نباشه، نشت به سر خواممی -

 :گفت شدمی خارج در از که همانطور و گزید ب**ل

 بودیم شوهر و زن ما جداست، من از تو حساب نگیر تصمیم زود بابک، باش مودب -

 .بگیری تصمیم بعد و کنی فکر خوب باید پدرته، اون اما

 به بودم، شده اتنه دوباره کردم؛ تماشا پنجره پشت از را رفتنش و ایستادم پنجره کنار

 همان افتادم هاگذشته یاد به ناخداگاه و شدم خیره حیاط در انباشته برف هایتوده

 روزگار بود امزندگی رفیق بهترین که رضا کنار دردها این همه از فارغ که روزهایی

 .بودم گذرانده
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 کنم ترک را خواب رخت خواستنمی دلم اما شدم، بیدار خواب از مادرم صدای با

 صدای دوباره که زدم غلتی رختخواب در کردم؛می آلودگی خواب احساس هنوز نچو

 .شد بلند مادرم

 .منتظرته رضا بیا پاشو بابک، جان، بابک -

 را اتاق در باالخره و نیست بردار دست مادرم دانستممی چون کشیدم سرم روی را پتو

 نگذشته ایدقیقه چند هنوز شود؛نمی راحت خیالش نکند بیدار مرا تا و کندمی باز

 همانطور و نشست تختخوابم لبه و شد اتاق وارد و زد در به ضربه چند مادرم که بود

 :گفت کشیدمی سرم از را پتو که

 .منتظرته که ساعته نیم طفلک رضا پاشو، من؛ تنبل پاشو -

 و کردم تنگ را چشمم کمی زد؛ را چشمم اتاق نور فورا و کردم باز را چشمم یک

 :گفتم گرفته صدای با و کشیدم ایهخمیاز 

 کنه؟می چیکار اینجا صبح سر رضا آخه چنده؟ ساعت مگه -

 :گفت و کرد جمع دلخوری با را هایشب**ل مادرم

 .نیمه و هفت ساعت -

 :پرسیدم و دادم هایمدست به قوسی و کش

 هم اهجمعه حتما باید و داری کار نگفتی مگه روزنامه؟ دفتر نرفتید شما چرا پس -

 سرکار؟ بری

 :داد جواب و کشید پریشانم موهای به دستی

 .هامنتظره رضا بخوریم، صبحانه پاشو زودتر دنبالم، میاد ماشین االن-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

554 

 

 کله داره؟برنمی من سر از دست هم جمعه که نداره زندگی و خونه مگه رضا این بابا-

 چی؟ که اینجا اومده پاشده سحر

 :گرفت دندان زیر اخم با را هایشب**ل

 باهاش مگه خودت خان، بابک کنهنمی رفتار اینطوری هم شوخی به دوستش با آدم-

 نذاشتی؟ قرار

 .بذارم قرار کسی با جمعه روز بکنم غلط من-

 .شد بلند جا از و انداخت مچیش ساعت به نگاهی

 و دست پاشو هاحرف این جای به هم تو شه،می دیرم داره دیگه میرم، دارم من -

 چیدم و کردم آماده رو چیز همه براتون بخور، صبحانه رضا با برو و بشور ور  صورتت

 .آشپزخونه میز روی

 خارج که اتاق از بشویم را صورتم و سر تا برداشتم را حوله و شدم جدا رختخواب از

 است؛ من منتظر و داده لم نشیمن مبل روی راحت خیال با که دیدم را رضا شدم

 طرفم به را سرش و خورد سرش پشت به محکم و مکرد پرت طرفش به را حوله

 :گفت خنده با و چرخاند

 !آوردید تشریف باالخره دادید افتخار عجب چه قربان، بخیر صبح -

 :گفتم رفتممی دستشویی سمت به که همانطور

 کنی؟می چیکار اینجا تو محلبی خروس زهرمار، و بخیر صبح -

 :داد جواب خاص حالتی با و داد نشگرد و دست به قری و کرد نازک را صدایش

 !جیگر؟ شدم مزاحم بده، مرگم خدا وای ای -
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 .زدم پوزخندی

 .ایخوشمزه خیلی -

 :گفت بلند صدای با شدم دور که او از

 .شهمی سرد بخوریم ریختم چایی بیا، زود مادرت جون بابک -

 هایمو خیسم هایدست با کردم؛ شادابی احساس صورتم با سرد آب برخورد از

 نیم رضا رفتم، صبحانه میز سر راست یک و زدم آن به ایشانه و کردم تر را پریشانم

 :گفت و انداخت من به نگاهی

 !منتظرمونن هابچه داریم، کار خیلی که بخور رو صبحونه زودتر بیا بدو -

 .بردم مربا ظرف سمت دست

 بند یه من گوش در شب نصف یک ساعت تا که دیشب ها؟بچه کدوم ها؟بچه -

 ای؟صیغه چه هابچه سحری کله حاال نگفتی، هابچه این از چیزی میزدی، حرف

 همان با و نوشید را چایش از جرعه و گذاشت دهان در را مربایش و کره لقمه رضا

 :گفت پر دهان

 میخوان زود صبح که گفت و زد زنگ بهم پژمان ، شدم جدا ازت که دیشب همون -

 تا حاله و عشق و بکوب و بزن دیگه نیما بابای ویالی یرنم ناهار هم بعد کوه برن

 .دعوتیم هم جنابعالی و بنده البته شب،

 .کشیدم درهم چهره و کردم رها ظرفش در را مربا قاشق

 خوشم هیچ پژمانه دنبال جا همه که امیر پسره اون از اصال من دونیمی که تو اه -

 گذاشتی؟ قرار عتیقه اون با باز نمیاد
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 حال تو دونستممی چون من تازه هستیم، نیما مهمون ما داری؟ چیکار امیر هب تو-

 .شیممی منتظرشون اونجا ویال میریم راست یک خودمون گفتم نداری رفتن کوه

 .شممی مشروط ترم این ندارم شک باشی هامونبرنامه مدیر تو اگه دیگه هیچی-

 .زد پرمعنایی و مرموز لبخند

 اونجا ضمن در شه،می دیر داره که داداش بزن رو صبحونه وترز  نیار، بهانه الکی -

 !کنی کوفتمون رو مهمونی نکنی اخالقی بد رفتیم

 روی دستی رضا. شدم بزرگراه وارد سرعت به و دادم فشار ماشین پدال روی را پایم

 :گفت خنده با و زد پایم

 خوش نبهمو که میدم قول بهت من داداش؟ آویزونه چرا اتلوچه و ب**ل -

 .گذرهمی

 جا به آنقدر حالش اوقات اکثر در معموال که بود گذرانی خوش و حال سر پسر رضا

 که من برعکس درست! کردنمی فکر دیگری چیز به خنده و شوخی جز که بود

 چیزها جور این برای ایحوصله که آمدمی پیش کمتر و بودم خودم الک در همیشه

 که هرچه اما داشت امتنهای در ریشه خویم و قخل هم شاید دانمنمی. باشم داشته

 هیچ بی که بود عجیب اما بودیم متضاد هم با کامال روحیات لحاظ از دونفر ما بود

 بلکه بودیم کرده حفظ را ماندوستی رابطه تنها نه ، حاال تا کودکی زمان از مشکلی

 .شدیممی هم ترصمیمی روز به روز

 .انداختم او به ندیت نگاه و کردم کج را هایمب**ل

 از دقیقا االن کنم، اتخفه خوادمی دلم که کنیمی کارایی یه هاوقت بعضی رضا-

 .روزهاست همون
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 :داد جواب ایمسخره لحن با و شد مچاله خود در و کشید در سمت کامل را خودش

 از رو بار یه این کنم،نمی تکرار دیگه قربان، کنید عف! ببخشید خدا تورو ارباب-

 !بگذرید ونمخ

 :گفتم شوخی به و کردم خم را هایمانگشت و گرفتم سرش سمت به را دستم کف

 !رضا شخصیت بی سر بر خاک-

 طور همان و برد بیرون را سرش و کشید پایین را شیشه فوری و داد سر بلندی خنده

 :گفت بود عقبی ماشین به دادن عالمت مشغول که

 .بگیرم نیما از رو ویال کلید تا کن ارکپ BMW اون پشت بغل، بیا بزن راهنما-

 عقب صندلی در و شد پیاده مدلش آخرین ماشین از بالفاصله نیما ما دیدن با

 دادن دست برای. کرد پر را فضا کل اشالعاده فوق عطر بوی. گرفت جای من اتومبیل

 جلب خود به را امتوجه که چیزی اولین. برگشتیم عقب صندلی سمت به دو هر او به

 خاصی جلوه اشگندمی پوست به که بود نیما رنگ سدری و دارمارک شرت تی کرد

 نمایش به را اشگونه چال نشست، هایشب**ل بر که ملیحی خنده. بود داده

 .گذاشت

 کردید؟ دیر چقدر هابچه سالم-

 .برد باال تسلیم نشانه به را هایشدست رضا

 کال کرد؟ بیدارش خواب از میشد مگه بود، بابک تقصیر همش گناهم،بی من واال-

 !بیرون بکشیمش خواب از تا بذاریم سند باید دیگه خوابهمی وقتی

 .دید میشد را ردیفش هایدندان همه که رفت ریسه خنده از چنان نیما
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 .بیام منم نبود قرار آخه میگه، راست -

 .زد امشانه به دستی

 .شدممی ناراحت اومدیمین اگه نداره، صفا اصال تو بی پسر؟ حرفیه چه این-

 کرد معرفی رضا به را کلیدها یکی یکی و گرفت رضا سمت به را طالیی کلیدی دست

 که طور همان و زد امشانه بر دست دوباره و است قسمت کدام به مربوط کدام هر که

 :گفت شدمی پیاده

 هلا شماها که گفت بهم دیشب رضا ولی کوه میرم هابچه با دارم من جان بابک-

 استراحتی یه شما تا. دادم رضا به ویالرو کلیدهای همین برای نیستید، اومدن کوه

 .گردیمبرمی ناهار برای هم ما بکنید

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بینیمتونمی ظهر پس-

 کرده احاطه را ویال دور دورتا کوچکی باغ. رسیدمی نظر به آرامی و دنج جای او ویالی

 به نگاهی. بودند بخشیده آن به خاصی جلوه اشمیوه رپ و تنومد درختان که بود

 تناسب ویال سفید و سنگی نمای کنار در که انداختم ویال رنگ آبی و گرد هایشیشه

 گردنی پس رضا که بودم آنجا تماشای محو. بود کرده ایجاد را نوازی چشم و ویژه

 :گفت خنده با و کرد نثارم

 برم، جایی ندارم حال گفتیمی که پیش ساعت یه تا اومده؟ خوشت چیه؟ هان؟-

 .کنیمی ورانداز تلسکوپت عین چشمای اون با جارو همه خوب حاال

 مالیدن مشغول بالفاصله که کردم حس سوزشی چنان خورد گردنم به که ایضربه از

 .شدم آن
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 گردنم؟ پس میزنی که کردم جرم مگه المصب کنم، نگاه خب-

 :گفت و شد در کردن باز مشغول رضا

 خونه متر صد توی که تو منو نه کننمی زندگی اینا کنن،می هم زندگی اگه پسر -

 و دار کل و مرد باباش و زد یهو شانسه خر کال پسره!خوشیم الکی نمور و قدیمی

 که؟ دونیمی فرزنده، تک آخه! نیما به رسید ندارش

 خونه ترم صد همون توی باهامون بود زنده منم بابای کاش پسر، نکن ناشکری-

 معلوم اصال که ویالها این از صدتا به ارزهمی جا همون صفای واال کرد،می زندگی

 !آوردن کجا از رو پولش نیست

 :وگفت خندید بلند

 !من مال اینا ویالی جاش به تو مال من عصبانی همیشه بابای و صفا پس-

 در را او که شدممی حاضر رضا مثل بود زنده هم من پدر اگر واقعا. خندیدم تلخ

 تشنه آنقدر زندگیم هایسال تمام در من کنم؟ پیشکش کسی به ویال یک مقابل

 عوض دنیا ثروت تمام با را مویش تار یک تا شدمنمی راضی هرگز که بودم حضورش

 .کنم

 .کردم حس بسته محیط آن در را هوا گرمای ورود محض به

 .خورد گره هم در ابروهایم

 هالک االن که کن روشن رو کولر اون برو بپر رضا !گرمه چقدر اینجا خدا وای-

 .شیممی
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 دریچه روی به رو درست که ایکاناپه روی من و رفت کولر کلید سمت کنان غرغر رضا

 زیر و کردم قالب گردن پشت را هایمدست و انداختم پا روی پا و شدم ولو بود کولر

 :گفتم و ختماندا نگاهی بود، زدن غر حال در همچنان که رضا به چشمی

 حرف و دستت بگیری رو دهنت اون افسار و باشی ساکت دقیقه یه اگه جون رضا-

 .میام سرحال دیگه وقت اون زنممی چرتی یه هابچه اومدن تا من نزنی

 .شد بلند اعتراضی به مبدل لبش زیر غرغر

 نصف که بینیمی چی خواب توی دونمنمی من واال! خوابی همش که توام بابا ای -

 چیزی ای،زاده ارباب گفتممی نبودی خودمون همسایه اگر! خوابیدی حاال تا رو عمرت

 !هستی خوابیدن و دادن دستور عاشق انقدر که هستی

 بستم را هایمچشم. خوردمی گوشم به وز وز، مثل دیگر صدایش و شد سنگین سرم

 .رفتم فرو خوش خوابی به و

 شنیدم را رضا صدای دوباره که نگذشته هایمچشم شدن بسته از چیزی آمد نظرم به

 :کردمی صدایم بلند بلند که

 … اومدن هابچه رفت، آبرومون پاشو خوابیدی، ساعته دو! اه دیگه، پاشو بابک -

 خوابیده که کاناپه همان روی بیداری و خواب شبیه حالتی با و مالیدم را هایمچشم

 :گفتم و نشستم بودم

 !انداختی راه بیداد و داد که مگه کردم گناه دیگه، مبود خواب اومدن، که اومدن-

 را دوستانمان ورود و باغ که طور همان و زد کنار را پرده گوشه و رفت پنجره سمت به

 :داد جواب کردمی تماشا پنجره پشت از
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 مردم، خونه توی که ببینه رو آقا االن نیست یکی خیاله،بی رضا میگن وقت اون-

 کردم بیدارش که حاال تازه! زدن تیر خرس به انگار خوابیده و لمب روی افتاده همچین

 !ما بابای ویالی اومدن اینا انگار شده، شاکی

 و انداختم گردنش پشت دست و رفتم پنجره سمت. بود رضا با حق. گرفت امخنده

 .شدم دوستانمان هیاهوی از پر ورود تماشای مشغول او همراه

 برای کردیم، شوخی خوردیم، نهار هم کنار. راندیمگذ خوش میشد که آنجا تا روز آن

 روز بود داده قول رضا که طور همان خالصه و خندیم و رقصیدیم زدم، گیتار هاآن

 خواستیممی و بود ظهر از بعد هفت نزدیک ساعت. گذاشتیم سر پشت را خوبی

 بند چیم ساعت به نگاهی رضا. داد را مسخره پیشنهاد آن نیما که کنیم ترک را ویال

 :گفت نیما به رو و انداخت چرمیش

 .خونه برگردیم باید بابک و من بدی اجازه اگه گذشت، خوش واقعا جان نیما-

 لحن با و انداخت بودم ایستاده ترطرف آن کمی که من به نگاهی چشم گوشه از نیما

 :گفت خاصی

 تکمیل رو ونضیافتم که دارم همه برای خوب برنامه یه من زودی؟ این به کجا حاال -

 .میریم هم با همگی بعدش کنید صبر دیگه کم یه کنه،می

. بودند نرد تخته بازی مشغول پذیرایی کنج نمای آجر شومینه نزدیک علی و پژمان

 دستش در را تاس که طور همان و برد فرو فرفریش موهای الی به ال دستی پژمان

 :گفت نیما به رو و کرد ایخنده گرداندمی

 گفتی؟ بهم دیشب که همونه تابرنامه-

 :گفت و زد چشمکی نیما
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 .حاال-

 بودم داده تکیه شومینه دیواره به که را گیتارم ساز. افتاد جانم بر عجیبی دلشوره

 :گفتم و انداختم دوشم بر را آن و گذاشتم مخصوصش ساک در و برداشتم

 .شهمی دیرم داره من که بگو زودتر داری ایبرنامه هر لطفا جان نیما -

 مشغول تاب و آب با و کرد جمع هم دور را همه و انداخت سایرین به را نگاهش نیما

 .شد اشمسخره پیشنهاد طرح

 دخترهای فقط ما مسافرهای اما! کنیم کشی مسافر برگشتن موقع میگم من-

 که شاپی کافی همون به کنیممی دعوتشون هم بعدش! باشن باید جوون و خوشگل

 باید حاال. گذرونیممی خوش حسابی شب تا و ریممی هم با هاهفته آخر همیشه

 در شاپ، کافی بیاد خوشگل خانم یه با میشه موفق و بیشتره اشعرضه کی دید

 !هستن همون مهمون بقیه اومد تنها هرکس ضمن

 صدای و رفت هم در هایماخم و شد جمع صورتم اختیار بی مزخرفش پیشنهاد از

 :شد بلند اعتراضم

 !چرتیه پیشنهاده نظرم به اما نیما ببخشید-

 :داد جواب خونسرد بکند امناراحتی به توجهی اینکه بدون

 .باال بگیره رو دستش موافقه هرکی هابچه خب، گیریممی رای-

 !رضا حتی. بود باال همه دست ناباوری کمال در

 همه سر پشت ما و شدند خارج ویال از پسرها خنده و همهمه میان در هاماشین

 من و افتادند راه به ما مخالف جهت در درست دیگر اتومبیل دو و نیما. شدیم راهی
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 و میکردم رانندگی زیاد سرعت با. شدیم اصلی خیابان وارد کوچه انتهای از هم رضا و

 نگاه. کند آرام مرا تا کوشیدمی وجود همه با که نبود رضا هایشوخی به حواسم اصال

 :گفتم و دوختم براقش هایچشم به را عصبانیتم از پر

 نفهمی به رو خودت یا فهمینمی دونمنمی بشی؟ درست خوایمی کی تو رضا-

 میزنی؟

 .انداخت باال شانه خونسرد رضا

 شده؟ چی مگه-

 در خودت از که بود بازی مسخره چه این آخه شده؟ چی پرسهمی تازه آقا شده؟ چی-

 بشه؟ چی که میدی رای نیما خرفاتمز  به باال بردی رو دستت چی؟ که مثال آوردی؟

 :داد جواب خونسردی همان با و کرد مرتب را اسپرتش و آبی شرت تی یقه -

 دو به چهار تازه که، شدنمی عوض چیزی هم باز دادم،می مخالف رای کن فرض حاال-

 هشت هفت، یه خودت من وگرنه گیریه رای نگفتن کردن نامردی هااون شدیم،می

 .نیاریم کم اینجوری که بردممی انداختممی راه وندنبالم رو نفری

 :زدم فریاد عصبانی و کردم پارک خیابان کنار

 میشه؟ چی ببینه رو ما مامانم یا آشنا دوتا راه بین اگه نکردی فکر تو احمق آخه-

 تز این با حاال خونه، بریم شاپ کافی جای به و بیاریم بهونه صدتا تونستیممی

 !بیرون میزنه دماغمون از ظهر از بعد هایخوش امتم خان نیما مسخره

 را سرم آهسته و شد خم رضا. داشتم قرار وضعیتی بد در. گذاشتم فرمان روی را سرم

 :گفت و بوسید
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 منو شدی ناراحت اگه حاال کنیم تفریح کم یه خواستم خدا، به نوکرتم من داداش-

 رو قضیه ته و سر جور یه خودم و شاپ کافی میرم من خونه برو کن پیاده جا همین

 .میارم هم

 :گفتم آرام و کردم نگاه اشمیشی هایچشم در مستقیم و کشیدم موهایم به دستی

 دقیقا بود نشسته صندلی این روی االن تو جای هرکی خدا به! نبودی رضا کاش-

 !ذارمنمی تنهات هم بمیرم اگه تو خاطر به ولی کردممی رو کار همین

 .نشست لبش بر یآمیز  رضایت لبخند

 !جون بابی نوکرتم میگم که همینه آقایی، خیلی-

 :گفتم و کردم باز را راننده سمت در و کشیدم را دستی ترمز

 .ندارم رانندگی حوصله و حال من بشین، رل پشت خودت بیا پاشو-

 بین شد قرار. افتادیم راه به دوباره و نشست رل پشت او و کردم عوض رضا با را جایم

 پژمان حضور با! نکنیم تقلب هاآن قول به که کنیم خودمان ماشین سوار را مانپژ  راه

 طی را زیادی مسیر هنوز. شد شروع رضا و او بین خنده و شوخی ما نفره دو جمع در

 سر عالمت با و کرد دعوت سکوت به را پژمان دست حرکت با رضا که بودیم نکرده

 :گفت و داد نماننشا بود ایستاده خیابان کنار که را دختری

 منتظر وقته خیلی انگار خانم ما، سهم از اینم بفرمایید، خواد؟می چی خدا از کور -

 !ماشینه

 سفیدی شال با را طالییش و رنگ خوش موهای که بلندباالیی دخر پای جلوی رضا

 او به توجهبی دخترک. پرسید را مقصدش او از دست اشاره با کردو ترمز بود پوشانده

 و انداخت ماشین داخل به گذرایی نگاه چشم زیر از همزمان و رفت عقب قدم یک
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 به را گذاشته عقب قدم همان باشد شده کسی یا چیزی متوجه اینکه مثل بالفاصله

 و زد عقب شیشه به انگشت با ضربه چند و شد نزدیک ماشین به و برداشت جلو

 از رنگ دختر دندی با ناگهان و کند او معطوف را نگاهش پژمان تا شد باعث

 :گفت طالیی مو دختر به رو و کشید پایین را شیشه عجله با و پرید رخسارش

 هستید؟ خوب خانم پگاه سالم -

 :گفت و داد تکان سری و بست نقش پگاه جذاب صورت بر شیرینی لبخند

 .رفتم عقب و نشناختمتون اول همون که ببخشید. پژمان آقا ممنون-

 که بود زیاد آنقدر صورتش سفیدی کردم نگاه رنگش سبز چشمان و سفید صورت به

 کلماتش ته که کردمی صحبت هم خاصی لهجه با و میداد نشان مهتابی را اشچهره

 بهترین بود زده پگاه که حرفی از و کرد او به خاصی نگاه پژمان. بود مشهود کامال

 :گفت جوابش در و کرد را استفاده

 رو ماشین تا گفتم دوستم به و شناختم شمارو ورد از من اما خانم، کنممی خواهش-

 !بکنم خدمتتون سالمی یه بتونم من تا داره نگه

 با اما پژمان. رفت باال ابروهایم و نشست هایمب**ل کنج آمیزی تمسخر پوزخند

 :داد ادامه نفس به اعتماد همان

 درسته؟ بودید، ماشین منتظر اینحا شما انگار ببخشید-

 :گفت او پاسخ در و داد نشان را سرش پشت دست با پگاه

 که تعمیرگاهی همین آوردمش و شد خراب ماشینم پیش روز چند آخه درسته، بله،-

 آماده فردا و بمونه روز یه باید ماشینم که گفت ولی کنه درستش تا خیابونه نبش

 .میشه
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 :گفت و کشید ترطرف آن کمی را خودش و کرد باز را ماشین عقب در پژمان

. کنید پیدا رفتن برای ایوسیله تونیدنمی اینجا چون بشید سوار بفرمایید سپ خب-

 .رسونیمتونمی جایی یه تا ما

 یک با و تعارف بی هم او و بود کرده دعوت او از بپرسد ما از چیزی اینکه بدون پژمان

 بر تا شد باعث موضوع همین و کرد اجابت را دعوتش خالی و خشک تشکر

 ما هردوی به خطاب پژمان کرد حرکت به شروع رضا که همین. شود افزوده عصبانیتم

 :گفت

 .هستن امیر دایی دختر خانم پگاه کنم،می معرفی هابچه-

 خوبی رابطه او با من قضا از که میشد محسوب نیما دوستان از یکی امیر این

 لفظی درگیری بود ممکن کردنمی دخالت نیما اگر هم امروز همین حتی و نداشتم

 بدون. شد خیر به ختم موضوع نیما موقع به دخالت با که دهد رخ میانمان دیدیش

 کردم احساس و انداختم آنها به نگاهی ماشین آیینه از برگردم سمتشان به اینکه

 :گفتیم هم با دو هر بعد و داد انجام را کار همین هم رضا

 .وقتم خوش-

 :داد ادامه و کرد اشاره ضار  و من به نوبت به دست با و کرد پگاه به رو پژمان

 .هستن امیر و من دوستای بهترین از هم رضا و بابک خانم پگاه ضمن در -

 .آقایون خوشوقتم دیدنتون از خیلی بله،-

 و انداختم عقب به نگاهی آیینه از دوباره. شد سپری رضا و من سکوت با دقیقه چند

 ما به توجهی چون. دکننمی صحبت هم با آهسته خیلی پگاه و پژمان شدم متوجه

 لباس امروزی و شیک خیلی که هرچند. کردم نگاه دختر آن به تردقیق کمی نداشتند
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 سادگی اما بود کرده دوچندان را جذابیتش مختصرش و کمرنگ آرایش و بود پوشیده

 باعث که میداد انتقال به اول نگاه همان در را خاصی حس صورتش معصومیت و

 چشمان و پوستش اندازه از بیش سفیدی. بیاید نظر به ترداشتنی دوست تا میشد

 ته و بود آورده پدید را اروپایی دختران به بدیلیبی شباهت حالتشبی و رنگ سبز

 دختر این که بگیرد شکل من در بیشتر باور این تا میشد باعث هم خاصش لهجه

 را خاصی رانینگ دل ما، میان در زن این حضور چرا دانمنمی! باشد دورگه باید حتما

 .بود کرده ایجاد من در

 :گفت و زد امشانه به آرام دست با طالیی مو دختر که بودم ور غوطه افکارم در

 و کنممی زندگی آمریکا من آخه ببخشید. شدم شما مزاحم بدجوری من کنم فکر-

 امعمه. بلدم رو اونا چندتای اسم ققط یعنی نیستم آشنا تهران هایخیابون به زیاد

 بازی لج خودیبی من اما تعمیرگاه بیام امیر با تا کنم صبر که کرد اصرار بهم یلیخ

 .شدم شما مزاحم اینجوری االن و کردم

 :دادم جواب برگردم سمتش به آنکهبی و باشم تفاوتبی کردم سعی هم باز

 .نداره ایرادی هیچ. خانم دارید اختیار-

 :پرسید و انداخت رفمح وسط را خودش اشتیاق با رضا چرا دانمنمی

 چون برسونیمتون ما تا بریم باید کجا بفرمایید نمردن، که دوستاش نباشه، امیر حاال-

 .میشم بزرگراه وارد االن

 :داد جواب او جای به پژمان-

 .چپ سمت برو لطفا نرو، بزرگراه سمت جان رضا-
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 آهسته و کرد جمع اشچانه سمت به را هایشب**ل و انداخت من به نگاهی رضا

 .کرد نجوا گوشم در

 !کنهمی مون بیچاره مامانت برسیم دیر اگه-

 گوشش در و کردم ترنزدیک او به را خودم. شد کشیده هم در بیشتر هایماخم گره

 .خواممی معذرت واقعا اما دونم،می بود من تقصیر گفتم

 خوب یلیخ رضا که دادم تکان تاسف نشانه به را سرم و انداختم رضا به گنگ نگاهی

 خانه از بیرون شب 9 ساعت از بیشتر کردممی سعی معموال. دانستمی را آن معنی

 یک برای حتی که خواستنمی دلم اصال و ماندمی تنها خانه در مادرم چون نمانم

 داد رضا به پژمان که آدرسی با دانستممی ولی. دهد آزار را او تنهایی این هم لحظه

. برگردیم هانه به توانستیممی زحمت به تهران ترافیک دوجو با هم ده ساعت حتی ما

 و بودیم کرده سکوت هردو. دادممی تن قضیه این به باید و نداشتیم ایچاره دیگر اما

 جانب از سکوت این اینکه تا اندیشیدمی موضوع همین به من مثل هم رضا شاید

 .ودب من به خطاب سخنش روی هم باز که شد شکسته امیر دایی دختر

 بهم حسابی رو مسیرتون حتما.شدم شما زحمت باعث بدجوری انگار بخشیدمی -

 زدم؟

 :دادم جواب کامل تفاوتیبی با. نداشتم را او با زدن حرف حوصله

 .خانم نداره ایرادی-

 من از کنجکاوانه و آورد جلو رضا و من هایصندلی بین فضای از را سرش کمی

 :پرسید

 درسته؟ شدید آشنا باهم تازه اینکه مثل ندیدم، امیر با االح تا رو شما من ببخشید -
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 که چرخیدم او سمت به و انداختم رضا صندلی پشت طوری مخصوصا را دستم

 :دادم جواب و کردم کوتاهی نگاه سبزش چشمان به. برود ترعقب کمی شد مجبور

 !نیستم معاشرت اهل زیاد کال من درسته، بله -

 :گفت خاصش لهجه آن با و داد انتک را سرش خاصی سادگی با

 اومده پژمان آگا و نیما آگا فقط من تولد جشن توی که بوده همین برای حتما آهان، -

 .ندیدم اونجا رو شما من. بودند

 :گفتم بالفاصله و گرفت امخنده اشلهجه از

 رو خودش فوری باشه خوری مفت هرجا پژمان آگا چون نداره تعجب این خب -

 .رسونهمی

 .گزید ب**ل پگاه متعجب نگاه مقابل در ژمانپ

 فهمم؟نمی رو معنیش من میشه؟ چی خوری مفت-

 تکان راست و چپ به را گردنم. زد گره من آمیز شیطنت نگاه به را نگاهش پژمان

 :گفتم شوخی لحن همان با و بردم باال ابرو و دادم

 !پژمان آگا دیگه بده رو خانوم جواب حاال -

 :گفت و کشید پفی و داد تکان سر و دکر  شیرینی خنده

 .کرد شوخی من با بابی خانم، هیچی بابک، تو دست از امان -

 :گفت و داد تکان تند تند را سرش

 .ببینم امیر با بیشتر بعد به این از رو شما امیدوارم پس فهمیدم، فهمیدم، -
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 :دادم جواب جدی خیلی و خورد گره هم در پشتم پر ابروهای بار این

 یعنی واضحش فهمیدنمی اگر هم معنیش! نمیره جوب ی توی امیر با من بآ -

 !نمیاد خوشم ازش هیچ معذرت عرض با اینکه

 به پاچگی دست با و کرد مداخله فورا و داد تکان سر و زد پیشانیش بر آهسته پژمان

 :گفت پگاه

 اومد پیش کدورت کم یه امیر و بابک بین امروز آخه نداره، منظوری بابک خانم پگاه-

 .نداشت خاصی منظور وگرنه دلخوره امیر از بابک همین برای

 فروشانی دست تماشای مشغول ماشین شیشه پشت از و برگرفت من از نگاه پگاه

 خیلی و بفروشند را خود کاالی تا لولیدندمی هاماشین الی به ال ترافیک، در که شد

 :داد جواب آهسته

 !معلومه کامال. بله-

 و نکرد صحبتی هیچ مسیر پایان تا کس هیچ دیگر بلکه او تنها نه جمله نای گفتن با

 پیاده منزلش جلوی را پژمان وقتی فقط و شد فرما حکم درمیانمان محض سکوت

 :گفت و آورد داخل کمی من سمت شیشه از را سرش کردیممی

 همه اچر  بودی دلخور امیر از تو. نداشتم رو رفتاری همچین انتظار ازت اصال بابک-

 کردی؟ خالی بیچاره دختر این سر رو چیز

 :گفتم و دادم بیرون صدا با را نفسم و کشیدم صورتم به دستی

 کردم، روی زیاده کم یه من توست، با حق. زدم امیر مورد در که حرفیه منظورت اگه-

 یه بودم کالفه منم خورد بهم امروزمون برنامه کل رضا، و تو الکی تعارفات این با آخه

 .خواممی معذرت زدم، رفیح
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 ناراحت برنامه خوردن بهم از چطوری پس بودی، مخالف کال که تو پسر، خیالبی-

 دیگه دلخوریت پس گفتم هابچه به رو چیز همه خودم زدم زنگ که منم تازه شدی؟

 بود؟ چی مال

 رو موضوع این قیامت تا حاال باشه کرده قبول رو تو حرف عمرا شناسممی نیمارو من-

 !عثمان پیرهن کنهمی واسمون

 نگران نمیگه هیچی کس هیچ کنم،می درستش زنممی زنگ بهش باز امشب خودم-

 .بخیر شبتون فعال! نباش

 .بخیر شب-

 حرفی هیچ و بود کرده اختیار سکوت هم پژمان نبود در حتی رضا بود عجیب برایم

 .بیاورم حرف به را او و بشکنم را دهنده آزار سکوت این کردم سعی. نمیزد

 میریم شب وقت این داریم که بدم چی باید رو مامانم جواب بفرمایید حاال خب-

 خونه؟

 :گفت و دوخت جاده به را نگاهش و انداخت باال شانه تفاوتیبی با

 !بلدی بهتر خودت هم خوابش رگ خودته، مامان دونممی چه من-

 .زدم کجی لبخند

 بذاری؟ تنها منو خوایمی حاال بالمص کردی شروع رو بازی این تو ولی-

 :داد جواب و کرد عوض حرص با را ماشین دنده

 برسونیم؟ خونش در ببریم رو دختره گفتم من مگه ننداز، من گردن خودیبی-
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 ناراحتی با و شدم جا به جا سمتش به کمی کردم باز خودم از را ایمنی کمربند

 :پرسیدم

 پره؟ توپت چرا دیگه تو چیه؟-

 :گفت و داد تکان واه را دستش

 بود بعید تو از نداشت، تقصیری که بیچاره اون زدی؟ حرف پگاه با بد خیلی بابک-

 !بابک

 :پرسیدم و انداختم او به داری معنی نگاهی

! شدی خودمونی چه یهو نزدی، باهاش هم حرف کلمه یه خوبه بابا هللا باریک پگاه؟-

 !اومدی خوب رو پگاه

 :داد جواب تندی لحن با و شد عصبانی کمی

 خوبه؟ زلیخا بگم؟ چی دیگه؟ بود پگاه اسمش کنم کار چی خب-

 .نشست لبم کنج معنایی پر پوزخند

 !یوسفی هم تو البد که باشه زلیخا اگه-

 .کردی ناراحتش که اینه مهم هرچی، حاال بابک، نکن مغلطه الکی-

 که شد ناراحت ره؟دخت این ناراحتی به دادین گیر همتون چرا دونمنمی من اه،حاال-

 واقعا؟ مهمه انقدر حاال خب؟ کنم کار چی جهنم، به شد

 !بود مهم خیلی دختره برای انگار ولی نه، که من برای-

 چیه؟ منظورت-
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 :دادم جواب کالفگی با

 !اومده خوشش ازت دختره که بود تابلو نمیشه، باورم اصال چون نفهمیدم، که نگو-

 را لحنم کنم عوض را رضا هوای و حال اینکه رایب و خاراندم انگشتم با را صورتم

 :گفتم شوخی به و دادم تغییر

 منم تا گفتیمی زودتر بودی فهمیده اینو که تو خوب پسر خب که، شد حیف بابا ای-

 !تماشا هم بود فال هم آمریکا، بردمی رو جفتمون دیگه سال تا الاقل بزنم رو مخش

 .نشست لبش بر لبخندی

 به برسه چه امراضی من ببره هم دولت دروازه تا مترو با مارو کسی گها خدا به واال-

 !آمریکا

 :دادم سر بلندی خنده

 طوری چه تو اونوقت نزد حرف من با بیشتر کلمه دو کال دختره این برم قربونت آخه-

 اومده؟ خوشش من از فهمیدی

 حواسش کال دکر می نگات دائم آیینه توی از بود بهش حواسم شد سوار که اولی از-

 .بود تو پیش

 خانه به و نکرد قبول بماند شام برای رضا تا کردیم اصرار مادرم و من هرچه شب آن

 پخت دست از وقت هیچ او چراکه بود عجیب بسیار برایم امر این و رفت شان خود

 آن اما کند صرف ما با را غذایش که کردمی قبول تعارف اولین با و گذشتنمی مادرم

 خلوت آزادانه اشتازه افکار و خودش با صبح تا بتواند تا رفت ما پیش از شاید شب

 !کند
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 تا کنم تمام زودتر را درسم خواستمی دلم و بود شده تمام تازه ترم پایان امتحانات

 سربار و شرمنده این از بیشتر و کنم پا و دست خودم برای کاری شوم موفق شاید

 از بتوانم که بودم این دنبال به همیشه و منبود تنبلی آدم راستش نباشم، مادرم

 تحصیل ضمن تا نداد اجازه من به گاه هیچ مادرم اما. باشم داشته آمدی در خودم

 هم در را هایشاخم آمدمی میان به سخنی مورد این در که هروقت و کنم کار

 ：گفتمی و کشیدمی

 داشتی دوست کاری هر اونوقت بده و خرجت که نبود سرت باالی کسی هروقت -

 .بیوفته کسی به احتیاجت ذارمنمی امزنده من تا ولی نداری پدر درسته بکن،

 چیزی هرگز و بود مانده پایبند حرفش به هاسال این تمام در واقعا که بود شاهد خدا

 دانشگاه ورودی کنکور در شدم موفق که پیش سال سه حتی. بود نگذاشته کم برایم

 پژو اتوموبیل یک برایم بود اش زندگی سرمایه تنها که را شانداز  پس تمام شوم، قبول

 و کردمی کار سخت خیلی همیشه او آیدمی یادم که آنجا تا. کرد هدیه من به و خرید

 که هرچند. گذراندمی من با هم را کوتاه زمان همان اما داشت، استراحت وقت کمتر

 غمی نگاهش وسعت در شههمی اما شدنمی دور زیبایش هایب**ل از لبخند غالبا

 .کردمی ترشکسته رفته رفته را نقصش و عیببی صورت که بود نهفته عمیق

 کنجکاوی امگذشته مورد در بیشتر خیلی بودم خردسالی کودک هنوز که وقتی

 رسیدگی هاگل به حیاط در هم با که وقتی نبود بیشتر سالم هشت کردم،می

 :پرسیدم او از و میکردیم

 رضا ندارم؟ فامیلی هیچ اصال چرا من ندارم؟ رویا آبجی رضا مثل منم اچر  مامان -

 ندارم؟ و کدومشون هیچ من اما. داره ، خاله و عمه داره، عمو
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 با و کرد بغلم و چسباند نرمش صورت به را صورتم زد، موج مادرم چشمان در غم

 :گفت جوابم در ناراحتی

 دونه یه یکی هم بابات و من آخه !نیست مامانش دونه یه یکی تو مثل رضا چون -

 !گلم پسر نداری، خاله و عمو تو همین برای بودیم هامونمامان

 جانبی به حق قیافه با و کردم جدا آغوشش از را خودم نکرد، فروکش امکنجکاوی

 :پرسیدم

 حاال تا وقت هیچ تو اما مهرزاد عمو خاک سر میریم همیشه ما چرا چی؟ بابام پس -

 !شده؟ یکی تو با من فامیلی که بوده عموت پسر بابام مگه نبردی؟ مبابا پیش منو

 :گفت و شد خیره ها دست دور به و کشید سوزناکی آه مادرم

 !کردن دفنش کجا دونمنمی چون -

 نشست غم قدر آن اشداشتنی دوست و مهربان صورت در کردم، که سوالی با روز آن

 دیگر پس آن از و کردم حس وجود امتم با را غمش داشتم که کمی سن وجود با که

 .نپرسیدم چیزی او از گذشته مورد در هرگز

 روحی حاالت و رفتار کردممی حس مدت این در و گذشتمی مهمانی آن از ماه سه

. رفتمی فرو خودش در بیشتر و زدمی حرف کمتر است، کرده تغییر کلی به رضا

 کردمی سعی آنکه با نداشت، حضور خانه در معموال و بود کرده بهانه را امتحانات

 عاقبت تا شدم او پی پا آنقدر روزی اما نزد؛ من به حرفی و کند پنهان را درونش اسرار

 سرگرم ماه سه این تمام در شد معلوم. کرد اعتراف پگاه به نسبت احساسش به

 زیچی که دختری به او هنگام زود عالقه این به آنکه با است، بوده او با دوستی رابطه
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 در را رضا شوق و ذوق وقتی اما نبود خوشایند چندان برایم دانستنمی اشزندگی از

 .کردم اختیار سکوت الجرم دیدم پگاه را اشدوستی مورد

 را ناشناسی شماره و آمد در صدا به همراهم تلفن که بودم امروزمره کارهای سرگرم

 لحن با و دادم فشار اتصال رنگ سبز دکمه روی را انگشتم. دیدم آن صفحه روی

 :گفتم جدی

 بفرمایید؟ بله -

 هستید؟ خودتون بابک آقا ببخشید، -

 :پرسیدم تفاوت بی اما شناختم را او بالفاصله خاص لحجه ته آن و صدایش از

 جنابعالی؟ -

 میاد؟ یادتون و من امیر، دایی دختر هستم، پگاه -

 :پرسیدم ریختم پایین هوری انگار دلم

 اشتید؟د امری من با -

 .کنم صحبت باهاتون کم یه ممکنه اگه خواستممی -

 .کنم غلبه اضطرابم بر تا کشیدم عمیقی نفس

 .بفرمایید هستم، خدمتتون در من -

 .کرد مکث کمی

 .بذارم مالقات قرار یه شما با میخواستم ممکنه اگر نه، تلفنی -
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 من. کردممی صحبت تلفنی دختر یک با که بود اول بار برید، سینه در نفسم بار این

 هیچ اصوال و بودم نداده مخالفم جنس هایهمکالسی به را تلفنم شماره حتی

 امتنهایی هم شاید بودم مغروری پسر شاید دانمنمی. نداشتم دخترها با ارتباطی

 دختر هاآن اگر مخصوصا کنم، برقرار رابطه خوب اطرافیان با نتوانم بود شد باعث

 می لقایش به را عطایش که ساختمی دشوار برایم چنان را طهراب این برقراری بودند

 :پرسیدم تردید با. بخشیدم

 .باشه درست کاری همچین نکنم گمون حضوری؟ مالقات -

 .ببینم شمارو حتما باید من آخه -

 به را امشماره همین برای و است داده آب به گل دسته رضا البد کردم فکر خودم با

 راهبی و بد او به دل در کنم، مالی ماست را اشکاری خراب معروف قول به تا داده پگاه

 گرفته صدایی با. ندارم استعدادی هیچ زمینه این در من دانستمی که او. گفتم

 :دادم جواب

 بیام؟ باید کجا -

 .شد هویدا صدایش در خوشحالی

 .کنممی اس ام اس براتون رو آدرس -

 به که هست یادم حتی. بود گرفته و ابری هوا. دارم یاد به خوبی به را روز آن هنوز

 کامال و همیشه مثل. بود گرفته را جا همه غلیظی مه قبل شب بارندگی علت

 نوک گردنی شال و پوشیدم را رنگم طوسی پولیور. کردم مرتب را وضعم و سر معمولی

 رشلوا. کردم تن به آن روی را کاپشنم و آویختم گردنم به آن با متناسب و مدادی

 چوب کنار از. بود پوشانده را کوتاهم هایبوت باالی تا که بودم کرده پا به ایتیره جین
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 هایپول اکثرا و بودم پوشی خوش آدم اصوال. شدم راهی و برداشتم را چترم لباسی

 .میشد محبوبم عطرهای و ساعت و لباس خرید صرف اندازم پس

 اعضای تمام گفتمی همیشه ممادر  که داشتم رنگی سیاه نافذ چشمان و بلند قد

 برای و کشیدم مجعدم موهای الی به ال دستی. امبرده ارث به پدرم از را صورتم

 سمت به و چرخاندم را سوئیچ و کردم ورانداز ماشین آیینه در را خودم بار آخرین

 .کردم حرکت بودم گرفته پگاه از را آدرسش که شاپی کافی

 ورودی در باالی که آونگی صدای با. ذاشتمگ شاپ کافی به قدم چهار ساعت راس

 نگاه تیرس از زود خیلی اما. برگشت سمتم به حاضرین سرهای کل بود شده نصب

 خوش و گرد میزهای و چوبی هایصندلی روی دو به دو عشاق. شدم خارج آنها

. بودند داده سر عاشقانه نجوای هم گوشم در و بودند نشسته شاپ کافی آرایش

 یافتم کافه چپ سمت الیه منتهی در را پگاه تا دادم عبور میزها تک تک از را نگاهم

 با. کشیدمی مرا انتظار و بود نشسته بود، نزدیکش که آباژوری کمرنگ نور زیر که

 .نشستم مقابلش صندلی روی و رفتم او سوی به و داد تکان دست برایم من دیدن

 .هستم هاتونحرف شنیدن آماده من سالم،-

 .بست نقش لبش بر رنگیکم لبخند

 .دارید عجله خیلی اینکه مثل. سالم-

 هیچ با و نیستم بلد را زنان با معاشرت و آداب نفهمید که خداروشکر داشتم؟ عجله

 متوجه حتی که بودم کرده هول آنقدر. نداشتم برخوردی چنین مادرم جز به را زنی

 .نکردم حس را او قیمت گران و شیرین عطر بوی

 :زدم ب**ل و دادم انتک سر آهسته
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 .خونه برگردم زودتر باید دارم، عجله خیلی بله،-

 .کرد تردلنشین را زیبایش صورت که. داد تحویلم ملیحی لبخند هم باز

 تا دارید میل چیزی شما دادم، سفارش اسپرسو من رونگیرم، وقتتون زیاد میدم قول-

 بدم؟ سفارش براتون

 :گفتم و کردم شل کمی را گردنم الش. امکرده عرق سرما آن در کردم حس

 .لطفا شکر و شیر بدون ترک قهوه یه-

 کردم قالب هم در را هایمدست و شمردم غنیمت را فرصت هاسفارش شدن آماده تا

 آنکه برای و بیاید چشم به کمتر آن لرزش تا کردم صاف را صدایم. گذاشتم میز روی و

 :گفتم و کردم متمرکز هایمدست روی را نگاهم یابم رهایی جذابش نگاه از

 گذاشتید؟ قرار اینجا باهام خاطرش به که داشتید کار چی من با بفرمایید حاال خب-

 خونه به چون بودم بلد اینجارو اما نیستم آشنا تهران هایخیابون با خیلی من-

 بنابراین بودم اومده اینجا امعمه پسر و عمه دختر با بار چند و نزدیکه خیلی امعمه

 نیومده خوشتون اینجا از اگر. بودم بلد خوب رو مسیرش که بود جایی نهات

 .کنممی عذرخواهی

 .نیست مهم برام اصال مالقاتمون مکان. بشنوم رو شما هایحرف اومدم فقط من-

 :گفت و گذاشت نمایش به را ردیفش و سفید هایدندان که کرد ایخنده

 عکس بر درست نیستید، رخوردیب خوش آدم اصال جذابتون قیافه برعکس شما-

 .رضا
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 صحبت طرز و دخترها خواب رگ و بود من برعکس درست رضا گفتمی راست

 :دادم جواب و گرفتم خود به حانبی به حق قیافه. بود بلد خوب خیلی را هاآن با کردن

 .نکنید قضاوت موردش در کسی قیافه روی از دیگه کنید سعی پس-

 بود گذاشته میز روی تازه گارسون که را اشقهوه از جرعه یک و انداخت زیر به سر

 :گفت و نوشید

 درسته؟ زنید،می گیتار خوب خیلی شما که شنیدم من-

 داده گزارش مو به مو کم مدت همین در را زندگیمان هایکاری ریزه تمام رضا ظاهرا

 .کردمی من از سوالی چنین دختر این که بود

 باشه؟ داشته مالقات این با تونهمی یربط چه من زدن گیتار فهممنمی-

 :داد جواب مقدمه بی

 هم شما که دارم دوست خیلی دارم، کوچیک مهمونی یه هفته آخر من راستش-

 شخصا خودم خواستم همین برای. کنید هنرنمایی برامون اونجا و بیایید رضا همراه

 !کنم دعوتتون

 رفتم،می در کوره از فیحر  ترینکوچک با و زود که همیشه مثل حرفش شنیدن از

 :گفتم و شدم بلند جا از عصبانی

 !گرفتید عوضی اینکه مثل خانم ببخشید-

 با هنوز که بود مشخص اما میزد حرف خوب خیلی را فارسی اینکه وجود با

 :گفت جوابم در سادگی با که چرا ندارد چندان آشنایی اصطالحات
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 پس چرا بزنید؟ گیتار اونجا شما خواممی میگم، رو گیتار نیست، عوضی نه، نه نه-

 شدید؟ ناراحت

 پشت دوباره و آمد خوشم کالمش سادگی و صداقت از اما. رفتم او به ایغره چشم

 .نشستم میز

 حرفم بذارید ولی نیستید آشنا ما فرهنگ به زیاد شما که دونممی من خانم ببینید-

 !بزنم راحت رو حرفم یعنی بگم، بهتون رک رو

 ربطبی جمله آن لحظه آن در چرا دانمنمی هم خودم. دوخت چشم انمده به منتظر،

 .شد خارج دهانم از

 و و خودتون از زیادی چیز من و اومدید آمریکا از شما که درسته خانم ببینید-

 اون با زندگی آرزوی زنی هر که اییه العادهفوق پسر هم رضا اما دونمنمی تونخانواده

. نیست مسخره مراسمات اینجور به نیازی اون با نشد آشنا برای پس داره، رو

 !زیادیه هم خیلی برات رضا بگم رو حقیقتش

 و داد باال را کمرنگش و بور ابروهای و انداخت باال شانه و چرخاند را هایشدست

 :گفت

 چی؟ یعنی زیاده من به رضا میگی؟ چی نفمیدم-

 فلسفه سوادبی یک برای انگار که کردمی نگاهم گیج و گنگ چنان. بودم زده گند

 !بودم خوانده ارسطو

 :دادم جواب و برداشتم خیز میز سمت به کمی

 پیدا رو کدومشون هیچ نمیشه شما دنیای توی که داره عشق و معرفت عالم یه رضا-

 !کرد
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 سمت به را صورتش. است نفهمیده چیزی بازهم بودم مطمئن که داد تکان سر چنان

 :گفت و کرد ترنزدیک من

 .ببینمت باز میشم خوشحال. بیا رضا همرا حتما هستم، منتظرت شب شنبه نجپ-

 کنار تومانی ده اسکناس چند و برداشت میز روی از را کوچکش و رنگ صدفی کیف

 .رفت و کرد خداخافظی و گذاشت اشقهوه هایفنجان

 ینا با ناخواسته اما شوم پگاه و رضا ماجراهای وارد خواستنمی دلم اصال آنکه با

 .دادمی سوق سرنوشت سوی به مرا که گذاشتم ماجرایی به پا ناهنگام دعوت

 تا. داشتم تردید نرفتن و رفتن بین هنوز من اما شدیم،می نزدیک هفته آخر به کم کم

 در مرا خوشحالی فرط از گذاشتم، میان در رضا با را پگاه دعوت موضوع عاقبت اینکه

 نیامد دلم دیدم را اشاندازهبی خوشحالی وقتی چرخید، اتاق دور و کشید آغوش

 صبح از رضا. باشم همراهش مهمانی آن در گرفتم تصمیم و کنم خراب را اششادی

 خانه به که بار هر و زد سر ما خانه به بار چندین رفتن موقع تا پنجشنبه روز

 یک مرتب و گرفتمی تماس من با هم از کوتاه فواصل در گشتمی باز خودشان

  ：که کردمی تکرار را جمله

 "نه؟ یا مرتبه چیز همه" -

 نم نم باران. رسید فرا موعود لحظه بالخره تا آمد و رفت و کرد قراریبی آنقدر خالصه

 صدای. کردمی پرواز هاآسمان در اینکه مثل خوشحالی شدت از رضا و باریدمی

 ：گفت خندیدمی درحالیکه و کرد بلندتر را ماشین پخش

 این از! شاعرانه و عاشقانه داریم؟ کم چی دیگه بارون، نم نم اینم بابک، اآق بفرما -

 شه؟می مگه هم بهتر



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

583 

 

 :گفتم و انداختم خندانش صورت به گذرایی نگاه و زدم پایش ران روی دستی

 مهمونی یه خاطر به واقعا تو نداشتیم؟ خبر ما بودی بدید و ندید چقدر تو پسر -

 خوشحالی؟ اینقدر کوچولو

 .مالید بهم را هایشدست کف خوشحالی با

 دارم دوست که رو کسی اون قراره نیست، که معمولی مهمونی یه این نباشم؟ چرا -

 !خان بابک کرده خوشحال رو من که اینه ببینم اونجا

 :گفتم و دادم باال را ابروهایم

 !شماست با حق قربان، بله_

 خندیدیم، و کرد شوخی آنقدر مقصد تا و داد تحویلم بانمکی و کودکانه خنده رضا

 جلوی آیینه در را خودش بار چندین رضا. رسیدیم آنجا به کی نفهمیدم اصال که

 دقت با عقب صندلی در و بود خریده قبال که را گلی سبد بعد و کرد برانداز اتومبیل

 آهنی و بزرگ در پشت. شد پیاده ماشین از و برداشت بود، کرده جاسازی ظرافت و

 با که بود نداده فشار را زنگ هنوز برد، زنگ سمت دست و ایستاد هپگا ویالی

 :پرسید و کرد نگاهم اضطراب

 چطورم؟ من نظرت به بابک -

 در چقدر. کردم براندازش سراپا و گرفتم رنگش ایقهوه و درشت چشمان از را نگاهم

 هکرد ست شلوارش رنگ با را اشمشکی و راه کج هایخط که طوسی اسپرت بلوز آن

 نشست، هایمب**ل روی آمیز شیطنت ایخنده. آمد جذاب نظرم به بود،

 و زدم براش ریتمیکی سوت و دادم باال را ابرویم لنگه یک و کردم جمع را هایمب**ل

 .دادم جواب



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

584 

 

 !شدممی زنت االن همین وگرنه نیستم دختر من که حیف! عالیه -

 :گفت و زد پهلویم به مشتی خنده با رضا

 میدی؟ تحویل خودم به رو خودم هایحرف دیگه حاال بابک آقا ، شنرو چشمم -

. شد باز ایتقه صدای با در بعد اندکی و فشرد را زنگ رضا و زدیم خنده زیر دو هر

 خود مدهوش را ما چنان بود رویمان پیش که باغی زیبایی گذاشتیم، داخل به که قدم

 به که سرگشتگی حالت انهم با و بگیرد را خودش جلوی نتوانست رضا که کرد

 :گفت من به رو بود مانده باز تعجب از که دهانی با کردمی نگاه اطراف

 جان بابک! نداره وته سر اصال انگار خونه؟ یا کاخه این ببین اینجارو پسر، اوه اوه-

 !برگردیم جا همین از باید کنم گمون خوره،نمی ما کالس به اینکه مثل

 :دادم جواب که بود باغ کشیده فلک به سر هایدرخت معطوف توجهم

 خونه حاال تا مگه دیگه؛ ستخونه کردی، شلوغش توام که نیست خبری بابا -

 .بیار در بازی بدید ندید کم. ندیدی

 .داد باال ابرو رضا

 حق دختره انگار! نبوده خونه دیدیم حاال تا ما که هاییاون پس باشه خونه این اگه-

 !خودت مثل یکی دنبال برو بگه داشت

 .شد کشیده هم در هایماخم اشجمله شنیدن با

 همچین کی هر اگه شدی، عاشق بدجور راستکی انگار کلفته پوستت خیلی تو بابا -

 !آوردمنمی هم اسمش دیگه بود؛ زده من به رو حرفی
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 آن از باید که باغی. بود شکوه با و مجلل واقعا آنجا گفت،می راست رضا انگار اما

 برای هایشهالوژن اگر که بود بزرگ قدری به برسیم ساختمان به تا کردیممی عبور

 از آرامی به ما! کردمی گم هم را برگشتش راه آدم شاید شدندمی خاموش لحظه یک

 چندین گذراندن از بعد و کردیممی حرکت جلو به حیاط کف هایفرش سنگ مسیر

 استخر یک اختمانس چپ سمت در. رسیدیم عمارت به باالخره نصرت طاق

 چشم به برجسته و کوچک شکل مربعی آبی و سفید هایکاشی با بزرگ العادهفوق

 الله و نسترن هایگل از بود پر که آراسته، هاییباغچه را آن دور تا دور که خوردمی

 زیر هرکس که داشت وجود آالچیقی هم راست سمت در و بود گرفته بر در عباسی

 .است نهاده قدم بهشت از ایگوشه به کردمی احساس ستنشمی ایلحظه برای آن

 اندازی چشم آن سوی هر در و بود رفته باال پیچک آالچیق، چوبی هایستون تمام از

 به که مسیری خصوصا باغ جای همه در تقریبا. داشت قرار سرخ هایگل از نظیربی

 دور تا وردد و شدند می دیده کشیده فلک به سر درختان شدمی منتهی عمارت

 شده هرس ایهنرمندانه و زیبا طرز به که داشت وجود شمشادهایی نیز هاباغچه

 .بودند

 از پریان شاه دختر مثل پگاه ناگهان که بودیم باغ مناظر تماشای محو رضا و من

 ایستاد میشد منتهی عمارت به که هاییپله روی و آمد بیرون باشکوه قصر آن داخل

 .کرد دعوت داخل به را ما و

 در را او تا شد باعث داشت پوشش در که سادگی و کردم نگاهش لحظه یک برای

 و کتان شلوار روی تا که بود کرده تن به ایساده و سفید بلوز. کنم آنالیز کمی ذهنم

 پریشان هایششانه روی طالییش گیسوهای. بود برگرفته در را اشمشکی و گشاد

 .ساخت مجسم رویم پیش را مادرم چهره ناخداگاه آبیش هایچشم و بودند
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 مدهوش را رضا و درخشیدمی همتا بی گوهری چون دختران سایر میان در شب آن او

 اندکی و گشتیم باز نشیمن سمت به شد سرو شام اینکه از بعد. بود ساخته خود

 :گفت رضا به رو بود من به توجهش حالیکه در و آمد ما نزد خرامان,خرامان پگاه بعد

 دارم دوست خیلی. کنن هنرنمایی ما برای که کنید خواهش دوستتون زا میشه-

 انجام رو کار این که بود داده قول من به قبال البته. بشنوم زودتر رو سازش صدای

 .میده

 :گفت و زد چشمکی و انداخت من به نگاهی کامل رضایت و خوشحالی با رضا

 !داداش کنیمی کار چی ببینم میدان، این و گوی این بابک، آقا خب-

 زیر آوردممی بیرون مشکیش کاور از را گیتارم که طور همان و زدم محوی لبخند

 به چرا دانمنمی. گذراندم نظر از بودند نفر هشت فقط که را هامهمان همه چشمی

 شنیدن منتظر داشتند حضور جمع آن در که هم خواهرش و امیر حتی آمد نظرم

 به توجهبی و کردم کوک را سازم. گرفتم بغل در را گیتار دسته!هستند گیتارم صدای

 .کردم محبوبم آهنگ نواختن به شروع همه

 "…کنه صدا من گوش تو تو، نام روزی یه اگه"

 لذت با و داشت ب**ل بر که شیرینی لبخند با پگاه زدممی گیتار که مدتی تمام در

 جلو احترام کمال در دمیز  دست برایم هنوز حالیکه در هم آخر در و کردمی نگاه مرا

 .کرد تشکر و آمد

 کردممی فکر همش پدرمه، شبیه هیلی شما زدن گیتار! بود قشنگ هیلی، هیلی، -

 اما نفهمیدم چیزی خوندید که آهنگی از زیاد زنه،می گیتار داره و اینجاست خودش

 .ممنونم بود خوب هیلی! خونهمی رو اون هم بابا گاهی
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 .دادم تکان سر و کردم نگاه میزد برق ازشادی که چشمانش به

 میکنن؟ نوازندگی هم پدرتون پس اومده، خوشتون که خوشحالم-

 .فهماند او به دیگری طور مرا حرف تعجبش مقابل در رضا. کردم نگاهم تعجب با

 زنه؟می گیتار هم پدرت اینکه یعنی-

 :گفت و داد تکان سر تند تند بار چند

 .میزنه گیتار هم اون بله، بله،-

 !اومده خوشتون زدم که آهنگی از شما که خوشحالم پس-

 خارج عمارت از وقتی. نبود اطرافش متوجه اصال که بود شادی و لذت غرق چنان رضا

 داشت آرامی چهره آنکه با. کرد تالقی پگاه نگاه با نگاهم کوتاهی لحظه برای شدیممی

 میشد سبب امر همین و است نهفته درناک رازی مهربان نگاه این پس در گویی اما

 .بودم بیزار آن از که کردمی منتقل من به را عجیبی حس زیرا. بگریزم نگاهش از تا

 رفته فرو خود الک در سخت شدم تنها رضا با دوباره و کردیم ترک را مجلس وقتی

 :پرسیدم و زدم اششانه به. بود

 زدم، که هم گیتار کشوندی، اینجا تا منو باالخره که تو نیستی؟ سرحال رضا؟ چته-

 چته؟ دیگه دیدی که هم خانمم پگاه

 صندلی کنار قفل در را آن تا کشیدمی را کمربند بند که طور همان و کشید آهی رضا

 :داد جواب دلخوری با دهد جای اتومبیل

 زود چقدر زمان هست، داره دوستش که کسی کنار آدم وقتی دونینمی بابک_

 !نشه تموم مهمونی این توق هیچ خواستمی دلم! گذرهمی
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 .دادم سر بلندی خنده

 شدی؟ عاشق واقعا تو یعنی نمیشه، باورم! هاشدی چل و خل پاک تو پسر-

 :داد جواب و انداخت من به ایمزه با نگاه

 عجیبه؟ چیش حاال ندارم؟ دل من مگه بخندی، هم باید بخند، بله،-

 من گفتی کاری هر که تو د؟برمیا من دست از کاری چه بگو حاال! لعنت منکرش بر-

 همین اونم نکنم گمون! نبود باغ تو اصال انگار دختره این تو جان ولی دادم، انجام

 !باشه داشته داری تو که حسی

 :گفت و خاراند را اشچانه و داد تکان را سرش حرفم تایید به رضا

 داری؟ منو حس همون هم تو پس-

 حسی؟ چه-

 انخارجی اینا دونممی چه نیست، باغ تو زیاد پگاه تو قول به کنممی حس منم آخه-

 بره برگرده دیگه روز چهار ترسممی که، نیست حالیشون محساس ، احساس دیگه،

 !حوضش و بمونه رضا اونوقت آمریکا،

 :دادم جواب و کردم آویزان را پایینم ب**ل

 .میشه چی ببینیم بذار ایرانه، فعال که حاال واال، بگم چی-

 کمال در و کردم تعریف مادرم برای پیاز تا سیر را ماجرا همه رسیدم هک خانه به

 در بودم ندیده گاه هیچ زیرا. بود عجیب برایم که شنیدم دهانش از را ایجمله تعجب

 :گفت راحت خیلی و کند نظر اظهار سریع و صراحت با اینقدر موضوعی مورد

 !خورهنمی رضا درد به دختر این-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

589 

 

 روشن برایم را چیز همه زمان گذشت اما نفهمیدم چیزی درمما کالم از روز آن

 .ساخت

. کردمی عوض پاییز سرد سوز با را خودش جای داشت رفته رفته تابستان، گرمای

 ناهار در دانشجوها اکثر ظهرها معموال چون نبود شلوغ زیاد دانشگاه بزرگ حیاط

 .بود لوتخ تقریبا حیاط محوطه بنابراین داشتند حضور دانشگاه خوری

 نشسته هایمکالسی هم از نفر چند با درختی سایه زیر فلزی هاینیمکت از یکی روی

 که بودیم دوستانمان از یکی نامه پایان طرح مورد در گفتگو و بحث مشغول و بودیم

 .شنیدم را آشنایی صدای

 !شمیم آگای سالم-

 شدت از یکباره هب تنم همه که رفت باال چنان بدنم حرارت کردم حس صدا شنیدن با

 تقریبا فاصله کمی با پگاه. شناختم خوبی به خاص لهجه آن با را صدا. سوخت گرما

 صدا سمت به هایمکالسی هم متعجب چشمان میان در. بود ایستاده سرم پشت

 روی را آن زحمت با هم باز که سفید شالی و رنگ صورتی مانتویی با پگاه. برگشتم

 شیرینی لبخند و بود ایستاده سرم باالی ینهس به دست بود داشته نگه سرش

 و شکل با هم آن دختری که بودند ندیده دوستانم هرگز موقع آن تا. داد تحویلم

 کردم سعی! کند صحبت من با که بخواهد و شود حاضر ما بین در پگاه شمایل

 :دادم جواب و کنم پنهان آنها مبهوتانه هاینگاه میان در را امپاچگی دست

 دارید؟ کاری من با کنید؟می کار چی اینجا شما خانم، پگاه سالم-

 :داد جواب و کشید جلو کمی را روسریش

 .بزنم حرف کم یه شما با خواستممی-
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 .پرسیدم باشم داده جواب دوستانم کنجکاوی به کمی اینکه برای

 اومدی؟ رضا با -

 .کردم پیدا اما بود سخت کم یه ازش، گرفتم آدرس نه، نه،-

 :دادم جواب و انداختم مچیم ساعت به نگاهی

 .دارم کالس دیگه ساعت یه من متاسفانه-

 .داد تکان هوا در را دستش

 .میدم قول میشه، تموم زود -

 .دادم جواب و کردم فکر کوتاه خیلی و انداختم پایین را سرم

 .بینیممی رو همدیگر خروجی در جلوی میام، االن همین منم بیرون بفرمایید شما-

 خنده با و زد من به محکم ایتنه دوستانم از یکی علیرضا، پگاه، شدن دور محض به

 :گفت

 خبراییه؟ بودی، نگفته بابک، آقا مبارکه-

 :دادم جواب خجالت با و خندیدم

 !رضاست نامزد خانم این ها،حرف این به چه رو من بابا، نه-

 پشت پارکینگ، در هک دیدم را پگاه بالفاصله شدم خارج که دانشگاه بزرگ در از

 و کردم باز را راننده کنار در. کشدمی مرا انتظار و نشسته مدلش آخرین ماشین

 سرعت با پگاه، ماشین هایالستیک جیغ صدای با بالفاصله. نشستم کنارش آهسته

 .شدیم دور آنجا از
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 :گفتم جدی لحن با و دوختم جاده به را نگاهم

 استاد کالس دلیلی هیچ بنابر ندارم عادت من چون باشه مهم خیلی کارتون امیدوارم-

 .بدم دست از رو عالقم مورد

 .برسید کالس به که دانشگاه رسونمتونمی موقع به گفتم که من-

 .بشه طور همین امیدوارم-

 :پرسید و انداخت من به نگاهی

 من پیش نگاهت کنی؟می نگاه رو اونور اینور همش میزنی حرف من با وقتی چرا-

 !نیست

 از" ：بگویم راحت توانستممی هم من خواستمی دلم. داشت جالبی کالم راحتص

 !"ترسممی دخترها نگاه

 به اماعتناییبی پای را کشیدنم خجالت او کردم حس و برگرداندم طرفش به را سرم

 .است گذاشته خودش

 .هستید رضا عکس بر هیلی، هیلی، شما-

 نظره؟ چه از متظورتون-

 :داد جواب و کشید هم در چهره

 احساسبی اینگدر بزنه گیتار خوبی اون به تونهمی که پسری کردمنمی فکر هیچ-

 !باشه

 بدم هم ،خیلی داشت من به نسبت او که احساسی این از اما بود درست حدسم

 .کرد خوش جا لبم گوشه نما دندان لبخندی. نیامد
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 !کنیدمی فکر رمانتیک من مورد در زیادی شما کنم گمون-

 .کرد فکری همچین شما مورد در نمیشه اصال نه نه، رمانتیک؟ -

 و گذاشتمی اثر من روی هایشحرف داشت کم کم انگار. شد ترپهن مرموزم لبخند

 .خوردبرمی من به

 احساسم؟بی حد این تا من یعنی واقعا؟-

 :گفت جوابم در و داد تکان سر راحت خیلی

 .هستید احساس بی شما بله،-

 :دادم جواب و گرفت امخنده شوم ناراحت محکم پاسخ این از آنکه جای به

 .هستم احساسیبی آدم که بود نگفته من به کسی حاال تا راستی؟-

 .نگفته که ترسیدهمی ازت حتما-

 .پرید باال ابروهایم

 مثال؟ ترسیدهمی چی از بله؟-

 :گفت و کرد اشاره ابروهایم به

 !اخمات از-

 آدم تا بود شده باعث امخورده گره بهم و پیوسته روهایاب پشتی پر بود، او با حق

 .زدم کوتاهی لبخند. بیایم نظر به اخمی بد و جدی

 ؟ داشتید کار چی من با بگید میشه حاال! حرفیه خودش برای اینم-
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 حرف هم با جا همون اونوقت بخوریم ناهار تا رستوران ی به برممی رو شما من -

 چطوره؟ زنیم،می

 .ورچیدم را هایمب**ل

 !ندارم ایدیگه چاره ظاهرا-

 که منویی روی از. شدیم داخل دو هر و کرد پارک الملل بین رستوران یک جلوی پگاه

 بی و داد سفارش گوشت استیک دو بپرسد مرا نظر آنکه بدون و بود گرفته دست در

 .کرد صحبت به شروع مقدمه

 خاطر به و سازیه شهرک هپروژ  یه مشغول رامسر توی پدرم که میشه سالی چند-

 حرف فارسی من با بچگی از بابا میام، ایران به همراهش بار چند سالی من همین

 سفرهایی خاطر به. بزنم حرف خوب شمارو زبون تونممی االن من همین برای و میزد

 .داره خوبی مردم. دارم دوست رو ایران. شدم مند عالقه اینجا به بودم همراهش که

 جواب کالفگی با و کردم قالب هم در را انگشتانم و گذاشتم میز روی را هایمدست

 :دادم

 فارسی و ایران به تونعالقه از که نباشه این ناهار برای من دعوت از هدفتون امیدوارم-

 .ندارم رو وقتش اصال چون کنید صحبت غیره و

 .داد تکان هوا در را دستش

 که شنیدم رضا از آخه. بدم کار پیشنهاد شما به خواستممی واقع در من نه، نه، نه،-

 دعوت شما از تا کرد موافقت و کردم صحبت پدرم با. خونیدمی ساختمان مهندسی

 .کنید همکاری پدرم با گفتم بهتون که سازی شهرک پروژه همون توی کار برای تا کنم
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. کنم درک را ناهنگام محبت و لطف این معنی توانستمنمی. رفتم فرو فکر به کمی

 :زدم ب**ل بعد ایلحظه و کردم فکر سکوت در کمی

 !عجیبه کمی من برای شما رفتارهای اما، بگم چی دونمنمی -

 گوشه واز کشید خودش سمت میشد بلند بخار آن از که را داغ استیک محتوی ظرف

 دست با کردمی نزدیک دهان به را آن که طور همان و زد چنگال به قارچ عدد یک آن

 :گفت و کرد اشاره من نشقاب به

 !بخوردیش نشده سرد غذاتون تا بهتره -

 :پرسیدم بنوشم را آن اینکه از قبل و ریختم نوشابه لیوان یک

 چیه؟ ناهنگامتون هایمحبت این از شما هدف بگید میشه -

 .کرد نگاهم زده بهت

 .همین کنم، خوشحالتون خواممی فقط من -

 .شد آشکار عصبانیت آثار کمی صدایم در

 نه رضاست، کنید خوشحالش باید که اونی خانم، گرفتید عوضی منو شما کنم فکر-

 .من

 .زد شیرینی لبخند

 ربطی چه این کردم، همکاری به دعوت شما از فقط من داره؟ اشکال من کار کجای-

 داره؟ رضا به
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 که کوتاهیه مدت یه ما ضمن در هستم، ساده دانشجوی یه فقط من محترم، خانم-

 به شما که اومده کجا از اعتماد همه این بگید میشه اونوقت شناسیممی رو همدیگر

 کنید؟می همکاری به دعوت من از راحتی این

 .داد تکان سری

 با موردتون در شما به پیشنهادم از قبل من کنید،می فکر که نیست اینجوری اصال -

 این ضمن در کنم اعتماد شما به تونممی که گفت من به رضا. کردم صحبت اون

 .نکنید قبول اصال تونیدمی خب ندارید دوست اگر پیشنهاده یه فقط

 .دادم فشار هم روی را هایمب**ل

 کنممی فکر هرچی من که اینه موضوع نیست، من نکردن یا کردن قبول موضوع-

 .کنم پیدا شما رفتارهای برای کننده قانع جواب یه تونمنمی

 .داد باال را ابروهایش

 بفهمم تونمنمی. زنیدمی حرف کنایه با خیلی شما اما بلدم خوب رو سیفار  من-

 چیه؟ منظورتون

 .شد خارج دهانم از مسخره کالم آن و شدم عصبانی چرا دانمنمی

 باهاتون و بشینم اینجا دارید انتظار نکنه میزنم؟ حرف باهاتون طوری چه من مگه-

 بزنم؟ عاشقانه هایحرف

 :گفت ب**ل زیر و آهسته و انداخت زیر به سر. ردک تالقی نگاهم با نگاهش

 !بود اینجوری کاش-
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. چرخید سرم دور رستوران آن کل کردم حس لحظه یک برای حرف این شنیدن با

 پشت بودند رستوران آن در که هاییآدم همه جای به. شد حبس سینه در نفسم

 و کردم جمع را یمهاب**ل. کندمی نگاهم نفرت با که دیدممی را رضا میزها تمام

 :گفتم و برخاستم جا از. دادم تکان تاسف روی از سری

 .هستی پستی آدم خیلی-

. آمدم بیرون رستوران از و برداشتم کناریم صندلی روی از را اماداری و چرمی کیف

. شنیدم سر پشت از را ماشینی بوق صدای که بودم رفته پیاده چقدر دانمنمی

 آن فرمان پشت را پگاه که کنم آوار سرش بر را عصبانیتم تمام فریادی با تا برگشتم

 رو پیاده وارد و رفتم کنار مسیرش از بکنم او به توجهی آنکه بی و دیدم اتومبیل

 .شدم

 پا او ماشین سمت به. شود افزوده خشمم بر تا شد باعث دیگر بوقی شنیدن صدای

 هوا در بودم برده باال هک را امشده مشت دست. کشید پایین که را شیشه. کردم تند

 :گفتم عصبانیت با و ماند

 اهل بابام نه بوده فرنگی ننم نه، من واال داری؟نمی بر من سر از دست چرا-

 شرف، غیرت، اسم به داره وجود چیزی یه ایرانی مردای ما وجود توی اما آمریکاست،

 میگم چی من فهمینمی تو اصال. نبردید ازش بویی هیچ هاخارجی شما که آبرو،

 .زندگیت دنبال برو بردار من سر از دست خواهشا

 .کرد نگاهم مظلومیت با

 .کنیم صحبت هم با تا سوارشو بیا-
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 فقط بکن خوایمی کاری هر دختر، برو بکش راهتو لطفا ندارم، تو با حرفی من-

 .توعه عاشق که لوح ساده رضای اون بیچاره بردار، من سر از دست

 دانشگاه به برگشتن حوصله. نکرد رهایم خیال و فکر خانه تا نرستورا مسیر تمام در

 و بهترین رضا آنکه با. بودم گرفته را تصمیمم. رفتم خانه به یکسره و نداشتم را

 با را امورابطه کنم بهانه را درس مدتی تا داشتم تصمیم اما بود دوستم ترینصمیمی

 .یرمبگ فاصله هم پگاه از طریق این به تا کنم کمتر او

 با او که داشتم ناخوشایندی حس بودم دیده را دختر این که ایلحظه از چرا دانمنمی

 وجودم در قبل از بیشتر حس این تا شد باعث بود زده رستوران در که هاییحرف

 .بدواند ریشه

 افتاده اتفاق قبل روز که موضوعی. بودم عصبی و کالفه برخاستم جا از که صبح از

 باید چه دانستمنمی. دادمی عذاب مرا و میشد ظاهر شمانمچ جلوی مرتب بود

 سرخ چشمانم گذشته شب خوابی کم علت به و کردمی درد شدت به سرم بکنم؟

 .بود شده

 او دیدن با شاید تا بروم رضا سراغ به گرفتم تصمیم همیشگی عادت طبق ناخداگاه

 سنگ هایمقراریبی برای تواندنمی رضا بار این دانستممی اینکه با. شوم آرام کمی

 .ببینم را رضا خواستمی دلم هم باز اما باشد صبور

 پگاه با رفاقتش سرگرم حسابی رضا مدت این در و گذشتمی ماجرا آن از ماه شش

 .دیدممی را او گذشته از کمتر بسیار و بود

 دیگر بود، برنگشته آمریکا به پگاه تنها نه ماه، شش این طول در که بود عجیب برایم

 هم رضا ازدواج پیشنهاد به اینکه جالب و زدنمی بازگشت از هم حرفی هیچ حتی

 !بود داده منفی جواب
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 که اتفاقی خاطر به هنوز من اما بود شده زیاد یکدیگر از رضا و من فاصله آنکه با

 .داشتم وجدان عذاب احساس بود، آمده پیش

 هم روز آن. هست و بوده دهکنن خسته و دلگیر برایم همیشه جمعه روزهای غروب

 ،تعطیل روزهای همه مثل مادرم و من و بود جمعه غمگین هایغروب همان از یکی

 به مادرم. شد بلند در زنگ صدای که بودیم هاگل و باغچه به رسیدگی مشغول

 .گشود را آن و رفت حیاط در سمت

 مشغول که یدمد را رضا خواهر رویا، مهتابی و مضطرب چهره درختان الی به ال از

 به میزد موج چشمانش از که نگرانی با مادرم بعد لحظه چند. بود مادرم با زدن حرف

 :گفت مقدمهبی و برگشت من سمت

 بد این شده، چش رضا این ببین اینا خانم معصوم خونه برو رویا با پا نوک یه پاشو

 کرده؟ نگران انقدر چی واسه هارو بخت

 .انداختم باال شانه. بود هزد را حرفش بجنبم خودم به تا

 شده؟ خبر چه-

 .داد باال را ابرویش تای یک و کرد جمع را هایشب**ل مادرم

 .نگرانه خیلی رویا طفلکی اما دونمنمی-

 :پرسیدم حال همان با. داشتم بدی حس

 افتاده؟ اتفاقی رضا برای مامان-

 .ورچید را هایشب**ل

 .تنگف چیزی من به رویا کردم، هرکاری واال-
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 کردم نگاه را مادرم نگرانی با. خاراندم را امچانه. انداختم ایگوشه به را باغبانی قیچی

 :گفتم ب**ل زیر و

 باشه؟ آورده بالیی خودش سر دیوونه این نکنه وای ای-

 روی تا کردم دعوت او از. دیدم را رضا خواهر رویا، مضطرب چهره درختان الی البه از

 سوی آن از را خودش نگرانی حالت با مادرم. بنشیند یاطح گوشه هایصندلی از یکی

 :پرسید مقدمهبی و نشست رویا روی به رو و رساند ما به حیاط

 براتون که اتفاقی نکرده خدایی خوبه؟ خانم معصوم دخترم؟ شده چی جان رویا-

 نیوفتاده؟

 میزد موج صورتش در که دلواپسی با و کرد بسته و باز را اشتیره دار گل چادر رویا

 :داد جواب

 توی پاشو و کرده جمع رو هاشچمدون سرش به زده پاک رضا راستش بگم، چی واال-

 !برم خواممی که کرده کفش یه

 .کشیدم هم در چهره

 بره؟ خوادمی کجا بره؟ خوادمی-

 :داد جواب و کرد مچاله دستش در اضطراب با را چادرش لبه رویا

 زبونش زیر از که کردیم کاری هر مامان و من دیروز از داره، پا یه مرغش دونم،نمی-

 باهاش بیایید بگم شما به بیام گفت مامان. نزد حرف کام تا الم شده، چی بکشیم

 .شده دردش چه بگه شما به شاید کنید صحبت

 :گفت و زد بازویش به دست کف با آرام ضربه دو مادرم
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 بشی، آروم کم یه تا بخوریم هم با چایی یه من پیش بمون تو دخترم، نباش نگران-

 .قراره چه از قضیه ببینه شما خونه میره هم بابک

 :داد جواب و زد مصنوعی لبخندی رویا

 .شمنمی مزاحم این از بیشتر ممنون، خیلی -

 کردمی راهی مرا چشم و سر اشاره با که طور همان و گرفت دندان زیر را لبش مادرم

 :گفت رویا به

 !دخترم ایمغریبه ما مگه -

 .کردممی غرغر خودم با در جلوی تا ب**ل زیر

 .کرد گل بازیش دیوونه رضا این باز-

 .گشود را در بالفاصله رضا مادر خانم، معصومه زدم در که همین

 شده؟ چی بفهمی تونیمی ببین پیشش برو بیا بده، خیرت خدا جون؟ مادر اومدی-

 .نمیشه پیاده شیطون خر از کردیم کاری هر که ما

 بستن مشغول رضا. شدم داخل و کردم باز را اتاقش در بزنم در آنکه بی

 مشغول دوباره و چرخاند من سمت به را سرش لحظه یک برای. بود هایشچمدان

 :گفتم و رفتم او سمت به. شد کارش

 کردی؟ نگران رو هابیچاره این چرا رضا؟ انداختی راه که چیه هابازی مسخره این-

 .داد تکان هوا در را تشدس حوصلگیبی با

 .ندارم رو اتحوصله اصال که بیرون برو بابک-

 .کردم قالب کمرم پشت را دستم و دادم تکیه اتاقش دیوار به
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 بری؟ خوایمی گفتی که میگه راست میگه؟ چی معصوم خاله -

 :داد جواب تفاوتی بی با

 .نداره ربطی تو به-

 .ورچیدم ب**ل فورا

 !رضا آقا آفرین نداره؟ ربطی من به دیگه حاال رفاقت، همه این از بعد-

 :داد جواب کالفگی با

 از هم بمیرم اگه که چند برداری؟هر من سر از دست تو که کنم کار چی من بابا-

 .ندارم آرامش تو دست

 .کشیدم هم در را هایماخم

 !کردی قاطی بدجوری اینکه مثل خیر، نه-

 .برداشت خفیفی لرزش رضا چانه کردم حس

 :گفتم شیطنت با و زدم خندیلب

 فهمیدی؟ همیم با همیشه ما نیستم، بردار دست ازت من هم بمیری اگه-

 :داد جواب آلود بغض صدایی با و شد بیشتر اشچانه لرزش رضا

 .نمیشم راحت تو دست از هم بمیرم اگه من آره-

 .است شده غمگین بسیار جدیت عین در لحنش کردم حس

 :گفتم آرام و نشستم زمین روی کنارش

 .کنمنمی ول رو تو قیمتی هیچ به من که داری قبول خودتم خوبه-
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 :داد جواب کند نگاهم آنکه بی و انداخت باال شانه

 .گفتیمی تو که بود اینجوری کاش-

 پایین و باال را گلویش سیب بغضش و زد حلقه رضا براق و درشت چشمان در اشک

 برایم. نبینم را هایشاشک من تا شاندپو هایشدست با را صورتش سرعت به. برد

 مقابل در نمیشد، ناراحتیش باعث چیزی هیچ که خندان همیشه رضای بود عجیب

 .زدم کنار صورتش روی از را هایشدست! بود گریستن مشغول چشمانم

 شده؟ چی چی؟ برای آخه پسر؟ کنیمی گریه داری جدی جدی تو-

 :داد جواب گرفته صدای همان با

 .تو دست از بابک، تو دست از-

 :گفتم تعجب با

 کار چی من مگه ندارم، کارت به کاری وقته خیلی که من کردم؟ کار چی من مگه من؟-

 کنی؟می بارم متلک داری هی که کردم

 .داد تکان هوا در را دستش و کشید هم در چهره

 مثل من با خوایمی کی تا کن، تمومش رو بازی مسخره این روخدا تو بابک، کن بس-

 دوسش توام بگی، بهم کلمه یه و باشی مرد خواممی فقط من کنی؟ رفتار هااحمق

 داری؟

 .شدم میخکوب جایم در

 !نیستا خوش حالت میگی؟ پرت و چرت چرا چی؟-

 .بود همین واسه میزدی بهم که هاییحرف همه پس نزن، راه اون به رو خودت-
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 :گفتم و کشیدم پوفی کالفگی با

 میگی؟ چی ببینم بزنم حرف رستد ها؟حرف کدوم-

 و چپاند بود، کردنش جمع مشغول که چمدانی در و برداشت زمین روی از را بلوزش

 :داد جواب میشد بلند جا از که طور همان و بست را آن در زور با

 که سوزممی این از فقط نکنی، پیدا وجدان عذاب الاقل که میرم من راحت، خیالت-

 پس میدم، جون رفاقتمون پای من دونستیمی که تو گفتی؟ن چیزی بهم االن تا چرا

 دادی؟ بازیم چرا

 .گرفتم دستش از را چمدان

 سر رو امحوصله داری دیگه شده چی ببینم بزنم حرف آدم بچه مثل میگم بهت-

 !میبری

 را آن حالیکه در و کشید بیرون بود دوشش روی که چرمیش دستی کیف از را پاکتی

 :گفت کردمی پرت من طرف به

 باز نوشته، رو چیز همه اون توی که نامه یه با پگاهه، پزشکی پرونده این بگیر، بیا-

 کافیه؟ یا بگم هم

 و برداشتم زمین روی از را پاکت. بودم شده گیج پاک رضا هایحرف از پزشکی؟ پرونده

 :پرسیدم

 رضا؟ شده چی چیه؟ پگاه پزشکی پرونده -

 :گفت و داد قورت حرص با را دهانش آب
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 فرصت اونقدر که حیف نوشته، چی ببین بخون گذاشته، خط دست برات توش -

 چیه؟ نامردی جواب دادممی نشون هردوتاتون به وگرنه کنی، خوشبختش که نداره

 بی هایحرف و روز آن موضوع رضا نکند کرد، پا به غوغایی دلم در آمیزش کنایه لحن

 کرده؟ وانمود برایش دیگری طور را وعموض او یا باشد؟ فهمیده را پگاه ته و سر

 و مبهوتانه هاینگاه میان در و رفتم بیرون اتاقش از حرفی هیچبی و برداشتم را پاکت

 .کردم ترک را آنجا خانم معصومه آمیز التماس

 مقابل در و بود برگرفته در را وجودم سراسر پگاه به نسبت انگیزی نفرت حس

 .بدهم او به که نداشتم پاسخی هیچ مادرم امانبی سواالت

 سرم زیر و کردم قالب هم در را انگشتانم و کشیدم دراز پشت به خوابم تخت روی

 همین و برداشتم بالشت زیر از را موبایلم گوشی. شدم خیره اتاق سقف به و گذاشتم

 .خورد زنگ اتاقم تلفن بگیرم را پگاه شماره خواستم که

 .رسید شمگو به تلفن خط پشت از رضا لرزان صدای

 .سالم-

 :دادم جواب کالفه و عصبی

 از برم، خواممی گفتی و کردی من بار خواستیمی هرچی که تو خوای؟می چی دیگه-

 کنی؟ بارم باید اونم که مونده جا چیزی حرفی، یا شدی پشیمون رفتن

 :داد را جوابم گرفته و محزون صدایی با رضا

 تحمل تنهایی رو دردها این همه دارم ماهه یه االن بابک، میشم دیوونه دارم خدا به-

 .بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه دیدمت وقتی کنم،می
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 .شدم خیز نیم جایم در

 هم خودت کنم،می برات بتونم کاری هر من رضا، کنیمی اشتباه داری خدا به-

 .مونیمی داداشم عین تو دارم، دوستت چقدر دونیمی

 من با دختره این میشم، داغون دارم کنم، کار چی …هبد حق منم به ولی دونم،می-

 به میری االن و نمیاری طاقت دونستممی! کنم شک دوستم بهترین به که کرد کاری

 .نگی چیزی بهش بگم که زدم زنگ همین واسه میزنی زنگ پگاه

 .دادم تکان را سرم نفرت با

 بهم اینجوری که کرده کار چی نیست معلوم هستی؟ دختره اون طرفدار هم هنوز-

 جواب خودت چشم جلوی تا اینجا میارمش نگو، بهش هیچی میگی اونوقت ریختی،

 داره؟ معنی چه هابازی این که بده

 :داد جواب ترس با

 بده، خیلی هم حالش مریضه، اون! پسر نکنی، کاری همچین وقت یه نه، نه، نه، -

 .بشه ترخراب حالش وقت یه هاحرف این با ممکنه

 .بفهمم توانستمنمی را نقیضش و ضد هایحرف معنای. بودم شده کالفه

 نه؟ یا شده چی میگی باالخره کنی،می دیوونه منو هاتحرف این با داری تو-

 :گفت آهستگی به. بود شده ترآرام کمی اینکه مثل

 خواهش بابک، باش، نداشته کاری بهش نگی، چیزی پگاه به که بدی قول باید اول-

 .کنممی

 .کرد محزون و گرفته را صدایش لعنتی بغض آن باز و کرد مکث کمی
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 .توعه دست اشنامه االن که دونهنمی حتی نداره، خبر خودش اما مریضه، پگاه-

 .گرفت بر در را وجودم ناخوشایندی حس

 اون که دونیمی کجا از تو اصال میزنی؟ دم ازش همش تو که چیه مریضی این-

 مریضه؟

 .کشید بلندی آه

 بعد روز چند بخونش، بردار هست نامه یه بسته اون توی بابک، نیست خوش المح-

 .کنممی تعریف کامل برات رو چیز همه و زنممی زنگ بهت خودم

 تنها رو مادرت و خواهر خوایمی میری؟ داری واقعا رضا؟ کنی کار چی خوایمی-

 بذاری؟

 که کم یه داییم، پیش کرمان برم روزی چند یه خواممی بابک، نیست خوش حالم-

 به حواست موقع اون تا فقط بابک، بده حق بهم گردم،برمی شد عوض هوام و حال

 .داداش باشه هم ما خونه

 .کردم بغض که بودم من بار این

 .باهاتم دنیا آخر تا-

 نیامده پیش هرگز موقع آن تا. گرفتم هایمدست میان در را سرم گذاشتم که را گوشی

. شود بدل و رد بینمان هاییحرف چنین یا کنیم شک هم رفاقت به رضا و من که بود

 .کرد آزرده را قلبم و لرزاند را دلم رضا هایحرف شب آن اما
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. کنم فکر گذشته اتفاقات تمام به کردم سعی و کردم پرت تخت روی را خودم دوباره

 و شد اتاقم اردو آهسته و آورد پایین را در دستگیره آرام مادرم که بودم افکارم در غرق

 .کرد خارج بودم آن در که دنیایی از مرا

 :گفت و نشست تخت لبه مادرم. کردم جا به جا کمی تختخواب روی را خودم

 .باشی خواب شاید کردم فکر نزدم، در که ببخشید -

 .نشستم کنارش و کشیدم عمیقی نفس

 .نبودم خواب نه -

 :پرسید و انداخت صورتم به طوالنی نگاه

 مورد در هیچی رضا واقعا یعنی ریختی، به خیلی حاال تا ظهر از بعد از جان بابک -

 شدی؟ آشفته دفعه یه اینقدر چرا پس نگفت؟ تو به رفتنش دلیل

 .بزنم حرف باهاش حسابی و درست نتونستم نبود، خوب زیاد حالش -

 :داد جواب و مکید را هایشب**ل

 تو جای به کاش اصال چیه، کلشمش بفهمی تونستیمی حتما کردی،می سعی اگه -

 داره رفته رضا وقتی از کنده سر مرغ عین خانم معصوم بیچاره. بودم رفته خودم

 !چیه دردش بچه این بفهمه که زنهمی ور اون و ور این به و خودش

 .دادمی بدی گواهی دلم بود رفته رضا وقتی از چرا دانمنمی انداختم، زیر به سر

 فرصت ازم خودش رضا باشید، نداشته کارشون به کاری مدتی یه بهتره مامان -

 همه خودش برگشت که وقتی بشه، عوض هواش و حال کم یه تا سفر رفته. خواست

 به سر زیاد نیست، خاصی چیز بگو خانم معصوم به. کنهمی تعریف واسم رو چیز
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 چیز همه درباره شناسیدمی رو رضا که شما بیاره، بدست رو آرامشش تا نذارن سرش

 .شهمی پشیمون سریع هم بعدش گیرهمی تصمیم یهویی جوری همین

 :داد جواب و کرد نوازش را موهایم و داد تکان سری مادرم

 چته؟ تو. باشم تونممی که خودم پسر نگران هیچی، رضا حاال -

 :گفتم مهربانی با و زدم آن به ایه*س*بو و برداشتم سرم روی از را دستش

 همینه اخالقم نباش، نگران انقدر. نیست هیچیم من خدا به دلم، عزیز هیچی -

 رو چیز همه اومدم سرحال که یکم باشم، تنها میدم ترجیح ناراحتم وقتی دیگه

 خوبه؟. میگم بهتون

 طور همان ،بود نشسته زیبایش هایب**ل بر که شیرینی لبخند با و بوسید را سرم

 :تگف و زد را برق کلید شدمی خارج اتاق از که

 .بوده تو حرف حرف، همیشه که بس از -

 !چیه چاره کنم، امر اطاعت باید هم حاال! شدی رو پر خیلی نگفتم، هیچی منم

 بالشم نزدیک چوبی پاتختی روی که را تختم کنار خواب چراغ گذشته، نیمه از شب

 کشوی در طور همان هنوز بودم گرفته رضا از که پاکتی. کردم روشن داشت قرار

 و برداشتم آن داخل از را نامه و آوردم بیرون را پاکت بود، کرده خوش جا پاتختی

 بر ترینیش چون کلمات. شدم خواب چراغ کمرنگ نور زیر در خواندنش مشغول

 در را خودم. باشد خوانده را مزخرفات این هم رضا نداشتم باور آمد،می فرود قلبم

 پگاه عاشقانه کلمات از ودب شده پر صفحات تمام دانستم،می مقصر رضا رفتن

 .آزرد مرا بقیه از بیش جمله یک اما من به نسبت
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 دممی قول بهتون ، داره دوست رو من هم بابک که مطمئنم کامال دیگه االن من پدر،"

 "مهربونم نزدیکه دیدار لحظه. بینیدمی رو اون حتما ایران برگردید که

 درد احساس بود، کرده یسخ کامال داشتم دست در که را کاغذی اشکم قطرات

 آمده بدم خودم از چقدر لحظه آن در که دانستمی خدا. کردممی قلبم در عمیقی

 دست او به حالی چه جمالت این خواندن با دانستمی کسی چه! رضا بیچاره. بود

 سه ساعت که انداختم مچیم ساعت به نگاهی. زدمی شور او برای دلم بود؟ داده

 کشو داخل به را هاآن دوباره و کردم جمع را کاغذها داد،می نشان را شب نیمه

 .بخوابم تا کردم سعی و کشیدم دراز تخت روی. برگرداندم

 .گشود را اتاق در آرام مادرم که بود صبح هفت نزدیک ساعت

 !من تنبل باشی بیدار کردمنمی فکر -

 .کشیدم ایخمیازه و دادم امخسته تن به قوسی و کش

 .خیر به صبح سالم -

 :پرسید و زد چشمکی مادرم

 شدی؟ خیز سحر شده چی -

 کردم آورده بر رو آرزوت منم خوب باشم، خیز سحر من نداشتی دوست مگه شما -

 .دیگه

 :داد جواب و کرد ایخنده

 .بخوریم صبحانه تا بیا زود پاشو شد؟می چی نداشتی و زبون این اگه تو -
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 عادت طبق را حوله زدم، آن به آبی و کردم هنگا دستشویی آیینه در را امخسته صورت

 مشغول مادرم رسیدم، آشپزخانه در نزدیک وقتی. انداختم صندلی دسته روی

 .بود هالیوان در داغ شیر ریختن

 .بریز من برای چایی استکان یه میشه اگه خورم،نمی شیر من مامان -

 .کرد مختصری اخم مادرم

 .کنیم بحث باهم وردنخ شیر سر باید هاتبچگی مثل هنوز -

 .ندارم بحث حوصله اصال کنم،می خواهش مامان نه -

 .شدم فنجان لبه با انگشتانم کردن بازی مشغول و گرفتم را شیر فنجان

 به گرفتمی طرفم به بود کرده درست که را پنیری و نان لقمه حالیکه در مادرم

 :گفت شوخی

 تا روز اون دیگه بگیره مادرش دست از ور  اول لقمه آدم اگه که بخور رو لقمه این بیا-

 !گردهنمی نون لقمه یه دنبال شب

 :داد ادامه و زد لبخندی

 که تو ، ببینم رو خوشگلت چشمای تا بگیر باال رو سرت فقط چته، بگی خوادنمی-

 .نمیره کار به دلم و دست من نباشی سرحال تا دونیمی

 .کشیدم بلندی آه

 خواستی،می اینطوری اگه-. ورچید را هایشب**ل مادرم! بود نرفته رضا کاش مامان-

 کنی؟ منصرفش نکردی سعی چرا

 .نوشیدم بود ریخته برایم مادرم که شیری از جرعه یک
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 که افتاد تاپملپ به چشمم. بود گرفته رو تصمیمش اون. اومدنمی بر دستم از کاری-

 و گذاشتم میز ویر  و کشیدم برق از را آن. بود شدن شارژ حال در کابینت روی

 در شادی برق رضا ایمیل دیدن با. رفتم هایمایمیل سراغ به یکسره و کردم روشنش

 که کردم اشتباه کنه،نمی آرومم خونه از دوری.بود تو با حق بابک."درخشید چشمانم

 کردن پاک. کردممی مبارزه و موندممی باید. اینجا اومدم و گذاشتم رو خواهرم و مادر

 برای من از. کرد عشقش بازیچه رو من دختر این. کنهنمی دوا رو دردی مساله صورت

 اما. داشتم بهش که عشقی همه اون از حیف. کرد استفاده سوء تو به رسیدن

 اون شون خونه در جلوی بودم رفته که روز یه. کنه خراب رو دوستیمون ذارمنمی

. بود اومده خارج از تهبس. گرفتم تحویل پستچی از دادم بهت که رو پزشکی پرونده

 و شدم کنجکاو دیدم روش که رو پگاه اسم. پزشکیه پرونده یه که دیدم و کردم بازش

 دیگه ماه سه فقط و داره لنف سرطان پگاه که گفت بهم اونم دکتر یه پیش بردمش

 توی اتفاقی خیلی بود نوشته تو مورد در پدرش برای که هم رو اینامه! ست زنده

 با هرچی حاال اما بگیرم انتقام ازش خواستممی اولش راستش. مکرد پیدا اتاقش

 انتقامی چه ست زنده ماه سه فقط که آدمی از آخه بینممی میرم کلنجار خودم

 ازت اما مونهمی کندن جون مثل برام حرف این گفتن کن باور بابک گرفت؟ میشه

 دختر اما دونینمی هیچی اون زندگی از تو. برسون آرزوش به رو پگاه کنممی خواهش

 رو عمرش آخر روزهای این الاقل که کن کاری یه کنممی خواهش ازت تنهاییه خیلی

 صحبت هم با تا تهران گردمبرمی فردا پس. کنه زندگی داره دوست که طوری همون

 ."ندارم رو موندن اینجا طاقت دیگه. کنیم

 غیر برایم خواستمی نم از که چیزی پذیرفتن اما. آوردمنمی در سر هایشحرف از

 ایعجوالنه تصمیمات فورا شدمی ناراحت و عصبانی وقت هر رضا. بود ممکن

 از هم باز آنکه امید به. شدمی پشیمان هاآن بابت از زود خیلی که گرفتمی
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 از خسته. کنم صحبت او با و برگرد تا ماندم منتظرش گردد پشمان تصمیمش

 سر به که بود، مغرب اذان نزدیک و بود کرده روبغ تازه آفتاب گشتم،برمی دانشگاه

 رسیدم که کوچه وسط به. بود کرده پر را جا همه قرآن سوز پر صدای. رسیدم کوچه

 از تا چند غریبانه هاینگاه از. هستند تالطم در کس همه و چیز همه کردم حس

 در چیزی اختیاربی کردندمی آمد و رفت کوچه در کمـر به چادر که همسایه هایزن

 از یکی خانم سرور که بودم چرخانده قفل در را کلید تازه. شد فشرده قلـبم

 پیرزن. شد سبز خانه در جلوی بود، مانخانه به نزدیک شانخانه که هاییهمسایه

 و کرد نگاهم مهربانی با. بود کرده پیدا حواس اختالل کمی هاتازگی که بود مهربانی

 :پرسید

 دارید؟ گالب ببین خونه توی برو مادر، دهب خیرت خدا جان بابک-

 تعجب با نامربوطش سوال جواب در کنم باز خودم سر از را او آنکه برای و کردم سالم

 :پرسیدم

 در سر چیزها این از منم نیست مامانم آخه. خانم سرور خوایمی چی برای گالب-

 .نمیارم

 خواممی. چیدمی ور  خرماها داشت که دیدمش خودم نیست، مامانت که دونممی-

 پیداش شاید بنداز آشپزخونه به نگاهی یه تو حاال ببینی خیر الهی مادر بپزم، حلوا

 .کردی

 .گذشت قلبم از صاعقه مثل چیزی

 که نیست جمعه شب که امشب چی؟ برای خرما و حلوا خانم، سرور گیدمی چی-

  کنی؟می آماده داری چی برای اینارو بیامرز، خدا ماشالله مش خاک سر بری
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 .کوبید سرش بر دستی دو خانم سرور

 مادر اسم …خانم معصوم بیچاره …که نداشتی خبر تو مگه بده، مرگم خدا وای ای-

 توان هرچه با اختیاربی و نماندم حرفی هیچ منتظر دیگر شد خارج دهانش از که رضا

 با که وشیپ سیاه هایآدم از بود پر خانه در جلوی. دویدم رضا خانه سمت به داشتم

 را در جلوی چراغان حجله نه که بودم پریشان آنقدر. کردندمی آمد و رفت صدا و سر

 از را خودم و زدم تنه نفر چند به. بود چسبیده دیوار و در به که ایاعالمیه نه و دیدم

 رسیدمی گوش به جا همه از شیون و ناله صدای. رساندم حیاط به جمعیت الی البه

 بودندو گرفته را هایششانه زیر خواهرهایش که افتاد رضا مادر به چشمم ناگهان

 چشم باهم وقتی. میزد فریاد را رضا نام و کوبیدمی سینه به سوز جگر ایناله با مرتب

 .زد فریاد و خراشید چنگ با را صورتش شدیم چشم در

 دیر اینقدر چرا توست، منتظر حاال تا ظهر از رضا جان؟ بابک بودی کجا پس-

 مدی؟او

 ایلحظه و کردم نگاه را همه مبهوت و مات لحظه چند. شد بلند شیون و ناله صدای

 نقش و شد تار چشمانم نداشت، وجود زانوهایم در ایستادن برای توانی دیگر بعد

 که دیدم را همسایه هایزن از تا چند و مادرم گشودم، را چشمانم وقتی. شدم زمین

 روزهای فرشته رضا، فهمیدم، تازه که بود آنجا. دبودن ایستاده سرم باالی سیاهپوش

 هرگز دیگر را هستیم برادر باهم که کردممی حس وجود همه با که کسی ام،کودکی

 حقیقت چیز همه اما شوم بیدار وحشتناک خوابی از خواستمی دلم. دید نخواهم

 همیشه برای و بود شده رانندگی سانحه دچار خانه به بازگشت راه در رضا و داشت

 دست از برای توانستمنمی زده غم روزهای آن در چرا دانمنمی. بود گذاشته تنها مرا

 گوشه فقط هم گورستان در حتی. بود ممکن غیر برایم او مرگ باور. کنم گریه دادنش
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 میان در حسرت با و ماندم می خیره گور روی خاک های توده به و ایستادم می ای

 می مزارش قدرکنار آن گاهی.گشتم می رضا دنبال به ام غریبانه نگاههای با جمعیت

 و اندوه از آکنده قلبی با عاقبت و میرسید فرا شب تا میکردم دل و درد و نشستم

 .میشدم رهسپار خانه سوی به پریشان و خسته ، غم از ماالمال

 و گیر گوشه خیلی مدت این در من و بود نمانده چیزی دیگر رضا چهلم مراسم تا

 اکثر.بنشیند لبخند نقش لبـهایم بر که آمد می پیش کم خیلی و بودم شده منزوی

 عذاب احساس همچنان پریدممی خواب از وحشت با و دیدممی کابوس هاشب

 .دیدممی مقصر بود افتاده رضا برای که اتفاقی در را خودم و کردممی وجدان

 متمایل پگاه به نسبت را خودم ، دادم رضا به که قولی خاطر به بودم مجبور اینکه از

 و بودم نکرده تجربه را عشق هنوز زمان آن تا. نداشتم خوشایندی حس دهم، نشان

 و زندگی در بود، ریخته پایم به را دنیا همه و بود دنیایم تمام که مادرم جز به زنی هیچ

 کرد استقبال بسیار من دوستی پیشنهاد از ابتدا همان از پگاه. نداشت وجود رویاهم

 او به مقدمهبی ماه چند از پس و گرفت شکل ما میان ایساده دوستی زودی خیلی و

 !دادم ازدواج پیشنهاد

 مادرم برای گلی دست راه، بین رفتممی خانه سمت به دانشگاه از وقتی شب آن

  زحمت هزار با و خریدم

 ریحص و رک که میشد آن از مانع حیا پرده که هرچند. کردم باز او با را صحبت سر

 کمی مادرم.  گذاشتم میان در او با را امخواسته بود که زحمتی هر به اما بزنم را حرفم

 کرد جمع شکم سمت به را زانوهایش و نشست آن کنار و کرد بیشتر را بخاری شعله

 و داد باال را بورش و ـرنگ کمـ ابروهای تای یک و انداخت سراپایم به عمیقی نگاه. 

 :گفت
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 فکر اصال دونی؟می بشیم؟ جدا هم از تو و من که رسید شوقت باالخره پس-

 !خواستگاری برم براش بخواد ازم که بشه بزرگ انقدر روزی یه پسرم کردمنمی

 :گفتم ب**ل زیر و نشستم رویش به رو زانو چهار. انداختم زیر به سر خجالت از

 .شما اجازه با البته-

 .کشید موهایم روی دستی. نشست لبش به شیرینی لبخند

 شناسمش؟می من هست؟ کی دختر این حاال-

 :زدم ب**ل کندی به و دادم قورت را دهانم آب

 این راستش بود؟ شده اشدلبسته رضا که دختری همون هست؟ یادتون که رو پگاه-

 ارتباط بیشتر باهاش تا شد باعث رضا هایمراسم به آمدش و رفت و اخیر ماجراهای

 شروع رو خوبی زندگی باهام بتونیم کنممی فکر. میاد وبیخ دختر نظر به. کنم برقرار

 !کنیم

 روی را نگاهش و زد اشچانه زیر را دستش و مالید را صورتش دست کف با مادرم

 :پرسید و کرد متمرکز هایمچشم

 !بود؟ عاشقش رضا که کنی ازدواج دختری همون با خوایمی تو یعنی پس-

 .دزدیدم نگاهش از را همنگا و انداختم پایین را سرم هم باز

 !بله-

 چی حاال نبودی، دختر این با رضا ازدواج به راضی تو میاد یادم که اونجا تا! عجب-

 گذاشتی؟ پیش خودت که شده

 .خوبیه دختر کنممی حس االن ولی شناختمنمی خوب رو پگاه موقع اون خب-
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 .شد بلند جا از و کشید کوتاهی آه مادرم

 شماره همینه تصمیمت واقعا اگر اما باشه، ماجرا مومت این نکنم فکر که من-

 .بذارم باهاشون آشنایی برای قراری یه هفته آخر برای تا بده بهم رو خونشون

 :دادم جواب دستپاچه و هول

 پگاه ولی کشوره از خارج االن همین خاطر به تجارته، پدرش شغل متاسفانه آخه، -

 .ایران بیاد روزها همین قراره ن،دار رو شمال توی سازی شهرک قصد که میگه

 :پرسید و کرد تنگ را هایشچشم مادرم

 ایران توی مدت همه این توی چرا پس کنه؟می زندگی کشور از خارج هم پگاه یعنی-

 مادرش؟ و پدر بدون اونم مونده؟

 دادم بیرون آرام بودم کرده حبس سینه در که را نفسی

 پگاه شدن، جدا هم از بوده کوچیک پگاه تیوق آمریکایی، مادرش اما ایرانیه پدرش-

 داره دوست خیلی رو ایران هم پگاه میاد ایران زیاد پدرش کنه،می زندگی پدرش با هم

 و بده انجام آمریکا توی رو کارهاش پدرش تا مونهمی اشعمه پیش معموال میگه

 .دنبالش بیاد دوباره

 .افتاد مادرم پیشانی بر عمیقی چین

 کنی؟ زندگی کشور از خارج بری ایدب هم تو یعنی -

 دادم جواب فورا

 قرار. اومد پیش وصلتی و کردید قبول شما اگر کردم صحبت پگاه با من نه، ،نه، نه-

 . بمونیم ایران توی جا همین ما که شد
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 :گفت و کشید هم روی را رنگش بژ بافتنی ژاکت لبه و چید ور را لبهایش مادرم

 .کنم صحبت باهاش و ببینمش نزدیک از خواممی بذار، باهاش قراری یه حال هر به-

 .دادم تکان سر

 .کنممی رو کار این حتما حتما،-

 همراه و دادم ترتیب را مالقاتی پگاه پدری خانه در هفته آخر برای مادرم درخواست به

 کردممی حس خود سر بر را تردید سایه راه بین در. شدیم آنها خانه رهسپار مادرم

 خدا به را خودم و زدم دریا به دل خاطر همین به و بودم داده قول رضا به من اما

 خودم دست از کردممی نابود خودم دست با داشتم را امزندگی اینکه از. سپردم

 تنها ازدواج برای مادرم که را زیبایی رویاهای خواستنمی دلم هرگز. بودم عصبانی

 داشتم؟ هم دیگری چاره اگر اما کنم خراب سادگی این به دارد سر در پسرش

 دانمنمی. داشت را حس همین هم او انگار. چرخید مادرم سمت به اختیاربی نگاهم

 !رسیدمی نظر به ترآشفته و ترمنقلب او گذشتممی که کوچه هر از چرا

 .گذاشتم دستش روی را دستم

 خوبه؟ حالت مامان،-

 .داد تکان سر

 جاست؟ همین خونشون خوبم، آره-

 شده؟ چیزی نیست، خوب زیاد حالتون شما کنممی احساس ولی جلوتره کم یه بله-

 .کرد بسته و باز بار یک را هایشچشم

 .نیست چیزی عزیزم، نه-
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 .کرد اشاره بیرون به سر با

 همینه؟ خونشون-

 :دادم جواب شدممی پیاده که طور همان و کردم پارک پگاه ویالی جلوی را ماشین

 .شونه ریپد خونه همینه، بله-

 توان کردم حس گرفتممی مادرم دست از بودم خریده که را گلی سبد داشتم وقتی

 را سرش. شود پیاده ماشین از تا کردم کمکش و گرفتم را دستش. ندارد شدن پیاده

 :پرسید مغمومانه و آهسته و کرد کج را گردنش و گرفت باال

 اومدیم؟ درست مطمئنی-

 چیزی مگه؟ چطور.  بودیم اونده اینحا پگاه تولد برای رضا با هم دیگه بار یه بله،-

 مامان؟ شده

 .کشید عمیقی نفس و گذاشت قلبش روی را دستش مادرم

 .بزن رو زنگ برو پس-

 به مادرم چهره حالت تغییر دیگر حاال.شدیم باغ وارد ما و شد باز ایتقه صدای با در

 حس. بود افتاده مارهش به نفسش و نداشت صورت در رنگ. بود دیدن قابل وضوح

 .کردمی ورانداز را جا همه ناباورانه و است ایستاده پاهایش روی زحمت به کردم

 زمین روی را هاآن که هایشکفش خر خر صدای اما گرفتم دست در محکم را دستش

 تاثیر رویش جالل و جاه که نیست آدمی دانستممی. بود کرده پر را گوشم. کشیدمی

 . میزد موج غریبی حس رنگش دریایی چشمان در اما بترسد، یچیز  از یا بگذارد
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 با پگاه رسیدیم، عمارت ورودی در نزدیک که همین اما پیمودیم را زیادی مسافت

 استقبال برای یکی، تا دو را هاپله زیبا، پری همچون سفید پیراهنی با گشاده، ایچهره

 داخل او تعارف با و گفت آمد خوش و کشید آغوش در را مادرم و آمد پایین ما از

 .شدیم عمارت

 روی دست باز و نشست نشیمن سالن مخملی ، آبی هایمبل از یکی روی مادرم

 از که پگاه. بیاورد خنک آب لیوان یک برایش تا خواست پگاه از و گذاشت قلبش

 .پرسیدم نگرانی با و کشاندم او سمت را خودم شد، خارج سالن

 بیا اصال بیاییم؟ دیگه روز یه خونه برگردیم وایخمی خوبه؟ حالت جان مامان-

 .نیست خوب اصال انگار حالت دکتر، ببرمت

 :داد جواب و فشرد را دستم و زد لبخندی زحمت به

 .نباش نگران نیست، چیزی خوبم،-

 به داشت قرار آن در آبی از پر ایشیشه لیوان که نگاری و نقش پر نقره سینی با پگاه

 ：گفت و گرفت مادرم مقابل را یسین و برگشت ما سمت

 .بفرمایید -

 بلندش و باریک انگشتان با او که بود پگاه تماشای محو کند حرکتی آنکه بی مادرم

 را آن کمی و انداخت مادرم گردن پشت را دستش یک و برداشت سینی از را لیوان

 :گفت و کرد نزدیک مادرم دهانم به را لیوان چپ دست با و آورد باال

 .بشه بهتره حالتون شاید بخورید، خنک آب کم یه-
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 درخشیدمی پگاه انگشت در که نگینی پر و درشت انگشتر سمت به مادرم نگاه

 نفس حتی کردم حس که نگریستمی را انگشتر آن چنان خیره خیره،. شد متمرکز

 :زد ب**ل سختی به و گذاشت دستش کف را پگاه دست بعد اندکی. کشدنمی هم

 آوردید؟ کجا از رو انگشتر این بپرسم میشه بخشید،-

 دستش آرامی به حالیکه در پگاه. بود عجیب بسیار برایم مادرم رفتار. شدم گیج کمی

 :داد جواب کردمی جدا مادرم دست از را

 اینکه مثل ولی داد من به تولد هدیه عنوان به پیش سال پدرم رو انگشتر این-

 زمینه در کارش هاموقع اون پدرم آخه. دبو خریده ایتالیا از رو اون قبل هاسال

 .بوده جواهرات

 و باال گلویش سیب وضوح به که بلعید را دهانش آب چنان و کرد ایسرفه مادرم

 .رفت پایین

 با رو سفارشات اینطور معموال اسه، حرف شکل انگشترت درشت نگین چرا! عجیبه-

 با که شما اسم ماا کننمی هماهنگ بدن هدیه بهش خوانمی که کسی اسم اول

 !میشه شروع پی حرف

 این پگاه اینکه تا. کردمی فرمایی حکم ما میان که بود سکوت فقط لحظه چند

 .شکست را سکوت

 :گفت بعد کمی و انداخت انگشتر نگین به طوالنی و عمیق نگاه پگاه

 .بودم نکرده فکر موضوع این به اصال تاحاال من اما گیدمی درست شما شاید -
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 بر تا کردمی سعی پگاه. کرد سرایت هم پگاه به مادرم باختگی رنگ کردم احساس

 روی از را دارش کش و سنگین نگاه. نبود بردار دست مادرم اما.باشد مسلط خودش

 :پرسید و دوخت پگاه نقش ریز صورت به انگشتر

 اینه منظورم کنه؟نمی زندگی اینجا شما با کسی هستید؟ تنها خونه این توی شما-

 !مشکله خیلی تنهایی، به هم اون بزرگ عمارت این توی زندگی هک

 نفر دو این میان مکالمات به فقط و بودم انداخته پا روی پا که من به نگاهی پگاه

 :داد جواب اشمزه با لهجه همان با و زد لبخندی و انداخت کردم،می گوش

 موقع همون من مادر و پدر. گفتم بابک به رو چیز همه مورد این در تقریبا من خب-

 پدرم با افکارش که بود آمریکایی زن یه مادرم.  شدند جدا هم از بودم کوچیک که

 اما هستن آمریکا خواهرم و مادر.  کنن زندگی باهم نتونستن همین برای نبود سازگار

 یاد پدرم از هم رو فارسی. دارم دوست هیلی رو ایران من. میاییم ایران زیاد پدرم و من

 اینجا ایران بیاییم هروقت ما داره، دوسش هیلی بابام که پدریه ملک یه اینجا.  گرفتم

 .مونیممی

 :پرسید بالفاصله و داد تکان سری مادرم

 ایران؟ میاد کی پدرت-

 :داد جواب و انداخت دیگرش پای روی را پایش پگاه

 .بیاد زود که داده قول. دادم هبر بهش-

 لبخندی با و شد بلند جا از و برداشت کنارش از را کیفش من به توجهبی مادرم

 :گفت پگاه به ساختگی
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 رسیممی دوباره ایران اومدن پدرتون که وقتی و ریممی اجازه با ما پس خب-

 .بشیم آشنا زودتر هم ایشون با که خدمتتون

 و گرفت من از را نظر اظهار و زدن حرف مهلت حتی مادرم. شدم بلند جا از ناباوری با

 را پگاه پرسشگری و متعجب نگاهی با. رفت پایین عمارت هایپله از لهبالفاص

 امبدرقه برای بگوید کالمی آنکهبی و چرخاند راست و چپ به را سرش. نگریستم

 .داد تکان دست

*** 

 مادرم و بود روشن تلویزیون. شدم خیره میشد بلند بخار آن از که داغی شیر لیوان به

 کامال اما کردمی تماشا تلویزیون ظاهر به و بود نشسته آن روی به رو کاناپه روی

 .نبود کردمی تماشا آنچه به حواسش اصال که بود معلوم

 .زدم حلقه گردنش دور را دستم و نشستم کنارش

 چیه؟ پگاه مورد در نظرت نگفتی بهم هنوز من؟ هایخانم خانم بهتره حالت-

 باال را سرم. چکید دستم روی داغ اشکی قطره بعد اندکی اما زد سرم بر ایه*س*بو

 .دیدم اشک در غرق را زیبایش چشمان و گرفتم

 دلم؟ عزیز شده چی گینمی بهم چرا کنی؟می گریه چرا جان مامان-

 نشست هایشب**ل روی تلخ لبخندی هایشاشک میان در

 .گرفته دلم کم یه. نیست چیزی-

 .کشیدم عمیقی نفس

 شده؟ چی نمیگی من به پس -
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 .کشید سردی آه و بست را ایشهچشم

 .نپرس بابک، نپرس-

 شدید؟ ناراحت شما که کرده کاری پگاه نکنه شدی؟ ناراحت من دست از-

 .دوخت زمین به را نگاهش

 راضی وصلت این به اصال من. کن فراموش رو دختر اون کنممی خواهش بابک-

 !میده بدی گواهی دلم. نیستم

 :پرسیدم تعجب با

 چرا؟ آخه-

. کنی ازدواج باهاش خوامنمی.  بشی دور دختر اون از که خواممی فقط ، دونمنمی-

 .دلم عزیز نیست مناسب تو برای دختر این

 باید. کردممی مبارزه آن با شده طور هر باید که بود ایتازه دردسر مادرم مخالفت

 هزند برای پگاه فرصت زیرا. کردممی جلب را رضایتش شکستممی را دلش آنکهبی

 هرچه اما. شوم تقدیر منتظر و بگذارم دست روی دست بتوانم که نبود آنقدر ماندن

 برایم اشسرسختی دلیل.  سازم منصرف تصمیمش از را مادرم نتوانستم کوشیدم

 باید که را آنچه هر هایشنوشته دست خواندن با عاقبت که بود شده معمایی

 میان را خود است، دستم در معما حل کلید آنکه با اینک اما دریافتم دانستممی

 خورده رقم برایم که تقدیری با باید دانستممی کاش.  بینممی معلق آسمان و زمین

 کنم؟ چه

 به وقتی بار این. شدم رهسپار او خانه سوی به و گذاشتم قرار پگاه با فرصت اولین در

 از ایهگوش انداختم،می نظر که سو هر به. داشتم عجیبی حس گذاشتم قدم آنجا
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 گویی و دیدممی زنده مقابلم در بودم، خوانده را آن ترقبل کمی که را مادرم خاطرات

 زندگی نفریتی عمارت این در که هاستسال هم من انگار و بود آشنا برایم جا همه

 .کنممی

 یونانی، ایالهه تنه نیم از سفید سنگی مجسمه یک نزدیک ایکاناپه روی پگاه

 کجا از دانستمنمی. بود پاچه دست کمی نظرم به. کشیدمی مرا ارانتظ و بود نشسته

 .میشد سپری سکوت در و کندی به لحظات. بگویم باید چه و کنم شروع باید

 بود پذیرایی میز روی کریستال خوری میوه ظرف در که سرخی هایسیب به را نگاهم

 :زدم ب**ل آرام و دوختم

 درسته؟ بزنم، حرف باهات خواممی چی درباره دونیمی کنم فکر-

 را آن حالیکه در و گذاشت دستی پیش در و برداشت خوری میوه ظرف از سیبی پگاه

 :گفت خونسردی با گذاشتمی من جلوی

 بدونم؟ باید کجا از-

 شاید ندارد؟ پدرم گذشته از اطالعی هیچ واقعا آیا و گویدمی راست که نبودم مطمئن

 که نگاهش در کردممی حس ولی. دارد نگه پنهان ازمن را موضوع تا کردمی سعی هم

 .دارد وجود گفتن برای زیادی هایحرف برگیرد، من از را آن تا کردمی سعی مرتب

 مثل عاقبت و بود فایدهبی تالشم اما کنم چینی مقدمه هایمحرف برای کردم سعی

 :گفتم و رفتم مطلب اصل سر راست، و رک همیشه

 داری؟ پرنیان نامبه با نسبتی چه تو پگاه-

 .دیدم آن در وضوح به را باختگی رنگ و کردم نگاه صورتش به بالفاصله
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 بابک؟ شده چیزی پرنیان؟-

 .انداختم او به عمیق نگاهی

 نه؟ یا داری نسبتی پرنیان با تو بگو من به. پرسیدم سوال یه فقط من-

 :داد جواب ب**ل زیر و انداخت پایین را سرش

 .پدرمه -

 پگاه یعنی. کرد عبور قلبم از ایصاعقه گویی شد، خارج دهانش از المک این وقتی

 بودم؟ داده را خواهرم با ازدواج قول رضا به بدانم آنکه بی من و بود؟ خواهرم

 :گفتمی که آورد خود به مرا پگاه موزون صدای

 داری، گفتن برای هاحرف خیلی انگار افتاده، اتفاقی یه کنممی فکر من بابک،-

 شده؟ چی بگی خواینمی

 :گفتم بریده بریده، و کردم نگاه رنگش آبی چشمان به. کشیدم کوتاهی آه

 کنی؟می کار چی هستیم برادر و خواهر هم با ما بگم بهت اگه-

 :داد جواب درنگ بی و نشست هایشب**ل بر ایمرموزانه لبخند

 خونده پدر رنیانپ بهنام چون نیستیم، برادر و خواهر هم با ما که باش مطمئن نه-

 !هستی پرنیان پسر تو ولی منه

 گوش با آنچه برای مغزم یا و نشنیدم کامل طور به لحظه آن در را اشجمله شاید

 :گفتم او جواب در باشد، شده مسخ که کسی مثل که نداشت تحلیلی هیچ شنیدم

  …مادرت که بودی گفته بهم میگی، راست ؛آره
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 بود گفته پگاه قبل لحظه که ایجمله دیگر بار یک نگارا. کردم قطع کاره نیمه را کالمم

 :پرسیدم و کشیدم هم در چهره خاص حالتی با و گذشت مغزم از

 کجا از اینو تو منه؟ پدر پرنیان بهنام گفتی تو شنیدم؟ گفتی؟درست چی االن تو-

 !دونی؟می

 :داد جواب آرامش همان با و بود پگاه هایب**ل روی لبخند هنوز

 مادرت با که موقع همون از! باشیم راست رو هم با که رسیده وقتش دیگه نمک فکر -

 !رسیممی لعنتی بازیه این آخر به داریم که زدممی حدس اینحا اومدی

 :داد ادامه و انداخت پا روی پا و کشید آهی

 که رو چیزی اینجوری دونستممی چون اینجا بیایی مادرت با تا گفتم مخصوصا من-

 این از بیشتر خواستمنمی چون کنهمی تعریف برات خودش گفتممی تبه باید من

 بدم دست از رو زمان

 به هایچشم آن پشت دانستمنمی هنوز. بود آورده خشم به را من پگاه هایحرف

 . است مانده پوشیده من بر هنوز که دارد وجود رازی چه معصوم ظاهر

 :گفتم گزیدممی را هایمب**ل خشم از حالیکه در و کشیدم صورتم به دستی

 ساکتی؟ چرا پس دونی؟می چیزا خیلی من گذشته از تو ظاهرا-

 :داد ادامه و کند حفظ همچنان را لبخندش کرد سعی

 نکنی باور شاید کنه، فرار اشگذشته از تونهنمی کس هیچ بابک؟ شدی ناراحت چرا-

 عشق تنها مادرت که بگم اطمینان با تونممی فقط دونمنمی زیادی چیز منم اما

 .بوده پدرم زندگی
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 :زدم فریاد. کنم سکوت حرفش برابر در نتوانستم

 چیه؟ عشق دونهمی جونت بابا اصال عشق؟-

 :داد جواب و مکید را پایینش ب**ل و داد تکان سری پگاه

 بهش نمیدم اجازه کسی به ولی گفته چی بهت پدرم مورد در مادرت دونمنمی من-

 خاطر به بابا. کرد ازدواج مادرم با اون که داشتم سال یه فقط من! کنه توهین

 .بود دور ازمون همیشه دادمی انجام تجارتش برای که طوالنی سفرهای

 .بود شده غمگین کمی صدایش. کشید فرمش خوش هایب**ل روی دستی

 عاقبت. کشیدمی رنج نداره بهش حسی هیچ پدرم دیدمی اینکه از همیشه مامانم-

 .شد جدا ازش و یاوردن طاقت هم

 :داد ادامه و کرد زمزمه ب**ل زیر را مادرم نام بار چند

 و من کیه؟ دونستمنمی ولی بودم شنیده بابا زبون از هزاربار که اسمی" سوگند"-

 سرمون باالی پدر یه مثل بهنام اما بودیم ندیده وقت هیچ رو واقعیمون پدر خواهرم

 خودش با رو من. کردمی سرکشی بهمون هم زبا شد جدا مادرم از که هم وقتی بود

 …داد یاد فارسی بهم ایران آوردمی

 . کردم قطع عصبانیت با و توجهبی را کالمش

 این وارد چطوری تو بگو من به فقط! داری بابایی همچین که حالت به خوش پس-

 شدی؟ بازی

 .کرد نگاهم معنا پر و عمیق پگاه

 .رسیممی هم اونجا به نکن عجله-
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 از خواستنمی دلم اما نفرت یا بود حسادت میزد موج درونم در که حسی دانممین

 فرزند از که را محبتی توانستمی چطور. بشنوم چیزی دیگران به نسبت پدرم محبت

 کند؟ دیگری فرزند کش پیش بود کرده دریغ خود

 شصدای در که تردیدی با بعد و شد جا به جا بود نشسته که مبلی روی کمی پگاه

 :گفت میزد موج

 باشه مهم برات زمان وقتی اما خوادمی شهامت هیلی چیزها بعضی گفتن بابک-

 دست از هیلی رو زمان هم االن همین تا من …بزنی رو حرفت اینکه جز نداری ایچاره

 با نه بگیر تصمیم عقلت با بعد بده گوش حرفام به خوب کنممی خواهش ازت دادم

 .احساست

 از بود نزدیک که را اشکی قطره و انداخت عمارت دور دورتا به اینهغریبا نگاه پگاه

 :داد ادامه و گرفت ناخنش نوک با بغـلتد، پایین چشمش گوشه

 رو من کنجکاوی حس همیشه بود عزیز خیلی بابا برای چون وسایلش و خونه این-

 .بپرسم ازش چیزی نداشتم جرات ولی. کردمی تحریک

 .شد خیره نشیمن از ایهگوش به و کشید بلندی آه

 ایدیگه جواب انداختمی ابروهاش به که ایگره جز به پرسیدممی هم اگر-

 .شکست رو دلم بدجوری که شنیدم ازش رو حرفی باغ توی بار یع اینکه تا.نداشتم

 تردید با و انداخت نگاهی امزده مات هایچشم به. داد بیرون حسرت با را بازدمش

 .زد لبخند

 هانیمکت از یکی روی. بود شده خسته خیلی بابا. زدیممی قدم باغ توی اهمب یادمه-

 .کرد نگاه آسمون به و کشید بلندی آه و نشست
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 در که بغضی باالخره و بگیرد را هایشاشک ریزش جلوی نتوانست پگاه بار این

 .شد شکسته گرم اشکی با بود شده پنهان گلویش

 :داد ادامه شد ترآرام که کمی. زدم پوزخند یشهااشک ریزش مقابل در چرا دانمنمی

 «چیه؟ کشممی زندگیم توی که رنجی ترینبزرگ دونیمی»: گفت بهم روز اون بابا-

 خاطراتش و عشق تموم خونه این توی روزی یه»: گفت بهم. دادم تکون سر فقط من

 بیداری و خواب توی زیبا و دریایی چشم دوتا تصویر بعد به اون از و کرده دفن رو

 «!ذارننمی راحتش

 :داد ادامه کنان هق هق

 اشک من حضور به توجه بی روز اون اما کنه گریه بابا که بودم ندیده وقت هیچ من-

 هاچشم اون به بتونه دیگه بار یه مرگ از قبل که اینه آرزوش تنها که گفت و ریخت

 !بشه خیره

 و بودم خوشحال نه. تمنداش حسی هیچ هایشحرف ازشنیدن. کردم نگاهش خشم با

 و جوانی که بود غریبه یک تنها ذهنم در پرنیان بهنام. داشتم دلسوزی احساس نه

 او از.  بود ساخته روزش و شب همدم را تنهایی رنج و بود ربوده او از را مادرم عشق

 برداشتم صندلی روی از را کتم. نداشتم را پگاه هایحرف شنیدن طاقت و بودم متنفر

 .برخاستم جا از و

 رو مزخرفات این شنیدن حوصله منم بزنی رو اصلیت حرف نیست قرار اینکه مثل -

 .ندارم این از بیشتر

 :گفت متلمسانه و گرفت محکم دست با را کتم پایین

 !کن صبر دیگه کم یه لطفا بدی، گوش هامحرف به که کردم خواهش ازت-
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 :گفتم و مزد زل او به و نشستم کاناپه روی باز و کشیدم پوفی

 باز یا شد پیدات من زندگی وسط چطوری دفعه یه تو میگی حاال. نشستم بفرمایید،-

 کنی؟ تعریف عزیزت پدر کرامات از خوایمی

 :داد جواب کنان من من پگاه

 دیگه …دیگه و داره العالجی بیماری …بابا که …که فهمیدم اتفاقی خیلی روز یه -

 …مونهنمی زنده زیاد

 نگاهش زده مات. داد سر گریه بلند صدای با و گرفت صورتش جلوی را دستش

 مرگ آرزوی اینکه نه مگر نرفت؟ غنج دلم خبر این شنیدن از چرا است عجیب. کردم

 !است؟ رفته باال قلبم ضربان خبر این شنیدن از حاال چرا پس داشتم؟ را بهنام

 :زدم ب**ل آرام

 شدی؟ بازی این وارد چرا تو نگفتی هنوز-

 و کرد پاک را هایشاشک و برداشت میز روی کاغذی دستمال جعبه از لیدستما

 :داد جواب

 تمام دونممی رو موضوع من که فهمید وقتی داشت خبر بیماریش از کامال بابا-

 از قبل بتونه تا کنم کمک بهش خواست ازم. کرد تعریف برام رو زندگیش داستان

 !ببینه رو مادرت و تو مرگ

 .زدم پوزخند

 !نداره صدا خدا چوب که شدهنمی باورش افتاده، ما یاد مرگ موقع که بهجال-

 .کرد نگاهم متعجب
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 چیه؟ دیگه خدا چوب-

 .کشیدم لبم روی را شستم انگشت

 ! افتاده روز این به خاطرش به باباجونت که چیزییه همون-

 همنگا پرسشگر نگاه همان با.است نفهمیده چیزی هایمحرف از که بود معلوم کامال

 :گفت و کرد

 پیداتون و زدیم سر داشت شما از ردی بابا که هرجا به گشتیم دنبالتون جارو همه-

 داشتم که هایینشونی روی از و دیدم رو تو اتفاقی من روز اون اینکه تا نکردیم

 گرفتم نظرت زیر وقت چند. گردیممی دنبالش داریم که هستی همونی فهمیدم

 !هستی بابام گمشده تو فهمیدم گفتمی که اییچیزه و رضا طریق از هم بعدش

 :داد ادامه و داد قورت را دهانش آب

 طور هر خواستممی برسم تو به بتونم تا کردم نزدیک رضا به مخصوصا رو خودم من-

 تنها. زد بهم رو چیز همه بابا بدحالی و رضا مرگ ولی ببینی بابارو اتفاقی حتی شده

 شدن زنده و خونه این دیدن با شاید اینجا بیاریش خواستم ازت. بود مادرت امیدم

 …بگه بهت رو چیز همه خودش خاطراتش

 :کشیدم فریاد و زدم پذیرایی میز روی محکم مشت با

 گرفتی، ازم رو دوستم بهترین کارهات این با تو-

 رو رضا عشق تو بشه؟ چی که بردی، جنون مرز تا رو مادرم لعنتی خونه این دیدن با

 !اومدم دنبالت اینجا تا کورکورانه که بگو رو احمق من. کردی قتتحما قربونی

 .داد تکان تاسف روی از سری
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 بگی اگه رحمی بی خیلی. کنم برآورده رو پدرم آرزوی خواستممی فقط من باش، آروم-

 !باشن کنارش اشبچه و زن عمرش آخر لحظات این توی نداره حق

 رحم از چیزی هم پرنیان بهنام مگر حمی؟بیر . برداشتم مبل روی از خشم با را کتم

 دانست؟می

 .انداختم او به غضبناکی نگاه

 دختر؟ کی حق در رحمیبی-

 .داد جواب درنگبی

 .پدرت-

 به را صورتم و شدم خم.سوزاند را گلویم ته ترش طعمی. رفت فرو هم در ام چهره

  نزدیک صورتش

 . کردم

 آدم که میشه باورت تو!نداره سریپ که نگفته بهت جونت بابا البد پدر؟ کدوم-

 هایبچه عوض در کجاست؟ ندونه حتی سال همه این اونوقت باشه داشته ایبچه

 !بگیره خوندگی فرزند به رو دیگه یکی

 .برد باال را صدایش تن پگاه

 فهمی؟می میرهمی داره بابا بابک گشت، دنبالتون خیلی اون کنی،می اشتباه داری-

 به چشم و کسی بی توی روزهارو این که نیست حقش انتقامه؟ موقع االن نظرت به

 !شماست دیدن امیدش تنها حالیکه در بگذرونه راهی

 :زدم فریاد رفتممی خروجی در سمت که طور همان
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 .باشه داشته لیاقت هم این از بیشتر نکنم فکر-

 :گفت عاجزانه و انداخت راهم سر را خودش پگاه

 !بمیره مادرت و تو دیدن حسرت با نذار ببین اروباب برو بابک کنممی خواهش-

 او سوی به را سرم خروج موقع رساندم خروجی در به را خودم و زدم کنار را او دست با

 :گفتم و چرخاندم

 و من سراغ وقت هیچ دیگه ببخشمت کردی که کارهایی خاطر به خوایمی اگر_

 !نیا مادرم

 حرف وقتی اما کردم تعریف مادرم برای ار  ماجرا تمام حالی چه با و چطور دانمنمی

 حال از خبر اشپریده رنگ و پیچیدمی گوشم در اشخسته هاینفس صدای زدممی

 که زدم هایشدست به ایبـوسه همیشه مثل. کشید سرم روی دستی. دادمی غریبش

 عطر و بود اششانه روی سرم.داشت هایشخستگی از نشان متورمش و آبی هایرگ

 :زد ب**ل آهسته. بلعیدممی دل و جان با را تنش

 .کنی فرار واقعیت این از نمیشه پدرته، بهنام نخوای چه و بخوای چه اما-

 :دادم جواب رمق بی

 نکرد، قبول پسرش عنوان به منو وقت هیچ اون دونیدمی بهتر که شما پدر؟ کدوم-

 نظر به اصال کنه، کم وجدانش عذاب از اینجوری خوادمی میرهمی داره چون هم حاال

 خدایی یه باالخره. اومدمی سرش اینها از بدتر کاش حقشه، اومده سرش هرچی من

 .نمیشد بند سنگ روی سنگ که وگرنه دیگه، هست هم

 :داد جواب دلخوری با و زد گره بهم را ابروهایش مادرم
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 !دادی بهم جا یه منو هایزحمت همه نتیجه! مرحبا واقعا-

 :پرسیدم تعجب با

 دست از که هاییبدبختی همه با دارید انتظار نکنه جان مامان گفتم؟ چی من گهم-

 خواید؟می ازم اینو شما پابوسش؟ برم االن کشیدیم آقا حضرت این

 :گفت و کرد نگاه هایمچشم در تند و عمیق و شد بلند جا از

 گها دارم انتظار ازت ولی نکنی کار چی و بکنی کار چی نگفتم بهت وقت هیچ من-

 تربزرگ یه عنوان به باید که بفهمی الاقل کنی نگاه بهش پدر چشم به تونینمی

 پدرته بازهم مرده که هرکاری من حق در و بوده هرچی بهنام داری، نگه رو حرمتش

 باشی؟ داشته رو مرگش آرزوی تونیمی چطور هاتهرگ توی اون خون که وقتی

 من جلوی صالبت با اینطور توانستمی چطور. داشت بزرگی روح عجب زن این خدایا

 دفاع اینگونه بود برده یغما به احمقانه غروری با را هستیش که شوهری از و بایستد

 .کردم نگاهش گنگ سوال، از پر چشمایی با. کند

 !متنفرم ازش من مامان کنم، پنهان ازت تونمنمی-

 :داد جواب و کرد جمع را هایشب**ل و داد تکان تاسف روی از سری

 غرور و باد پر دماغ بهنام از تو که کشیدم زحمت برات همه این متاسفم، خودم برای-

 !شدی همون مثل دقیقا تو بینممی حاال اما نبری ارث به رو اشاحمقانه

 روزهای مرور از خوانممی را مادرم زندگی داستان پایانی هایفصل وقتی هم هنوز

 چطور او که فهممنمی. نشیندمی مدل بر حسرت و اندوه از غباری گذشته سخت

 ظریفش جسم قالب در هرگز بزرگش روح گویی باشد؟ بخشنده اینقدر تواندمی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

635 

 

 بود داده رخ ماجراها این که کوتاهی مدت در و روز آن که را حسی مادرم. گنجدنمی

 …بود کشیده تصویر به چنین کتابش پایانی هایفصل ادامه در بعدها

*** 

 و تلخ خاطرات پای رد از بود پر که بردمی ایخانه سوی به مرا هاسال از بعد پسرم

 هر تنهاییم غریب صدای! من هایگریه و تو هایخنده صدای از بود پر. شیرینم

 .رسیدمی گوش به بیشتر و بیشتر لحظه

 آن از پیش هاسال که ست عمارتی همان بودم شده دعوت آن به که ایخانه آری

 شاهد که درختانی کنم،می نگاه سالش کهن هایدرخت به حسرت با. شدم رانده

 اما. شنوممی باغ فرش سنگ روی را هایمکفش شدن کشیده صدای و بودند تنهاییم

 آن از ترخسته عمارت این به رفتن برای من پای بگویم بابک به که ندارم را آن جرات

 .بردارد قدمی که است

 حس. کندمی سپری را زندگیش آخر زهایرو بهنام که شنیدم بابک زبان از وقتی

 این رهسپار مرا که نسشت وجودم بر جانگاه دردی. انداخت چنگ جانم بر عجیبی

 انتهای در تا آمدم شوق با روزی که ای جاده. هستم جاده این مسافر حاال و کرد راه

 تو! ریاد آه دریا! شوم غرق آن در تا آمدم دریایت اتاق و تو سوی به! شوم یکی تو با آن

 !خوانیمی خود سوی به مرا دوباره

 من بر که تنهایی و اندوه همه آن همه وجود با! است عجیبی چیز عشق معجزه

 از پر هاینگاه و بهنام دار نیش و تلخ جمالت از که هاییزخم همه با و بود گذشته

 دمنبو قادر هم باز بود، نشسته دلم بر مشترکمان، زندگی روزهای آخرین در نفرتش

 .باشم تنهایی و غربت در مرگش شاهد
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 با را اشنشسته خاکستر به هایشعله یا بکشیم خویش دل در را عشق میشد کاش

 عاشق. است دیگری چیز عشق حقیقت اما. کنیم خاموش همیشه برای خنک آبی

 و مرد نخواهد گاه هیچ که شودمی عجین پودت و تار با چنان عشق باشی، که

 گرم همیشه خاکسترش شود هم خاموش اگر حتی باشد سوزانده را دلت که ایشعله

 بدل سوزان شعله همان به کرده پنهان خود زیر در که را آتشی باالخره و ماند خواهد

 !کرد خواهد

 سوگند"：گفتمی که صدایی و افتادم کشتی عرشه روی هایشحرف آخرین یاد به

 "برو

 در را خاطراتم بهترین روزی که جایی نهما رامسر، ویالی در بهنام که شنیدم پگاه از

 نباید که میزد نهیب من به امخورده زخم غرور. است شده ساکن بود، داده جای خود

 چگونه؟ اما. بکنم امقلبی احساسات درگیر را خود

 و یکسره را مسیر تمام شد باعث که انتقام انگیزه یا بود عشق قدرت دانمنمی

 شدیدتر قلبم ضربان شدممی ترنزدیک ویال به چههر . بشتابم او سوی به توقفبی

 .نشوم پشیمان گرفتم که تصمیمی از و باشم نکرده اشتباه که کردممی آرزو و میشد

 بود رنگی همان هم هنوز که ورودی آهنین و بزرگ در نزدیک مدت چه دانمنمی

 هگذشت خاطرات تمام و بودم دوخته چشم آن به کنم حرکتی آنکه بی و ایستادم

 .دوانیدمی امگونه بر را اشک و گذشتمی نظرم از ناخواسته و خواسته

 نزدیک تا که را دستم و شد عوض تصمیمم ناگهان که بفشارم را زنگ خواستممی

 یکی و شدم اتومبیل سوار دوباره. شدم پشیمان و انداختم پایین بودم برده باال زنگ

 چون اما بیاید بیرون ویال از سیک شاید تا ماندم منتظر جا همان دیگر ساعت دو
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 خستگی رفع تا رساندم هتلی به را خودم و شوم دور آنجا از شدم مجبور نشد خبری

 .کنم

 عوض لباس. بود شب دوازده نزدیک ساعت. گذاشتنمی آرامم ایلحظه بهنام فکر

 هایموج برای دلم. گرفتم پیش در را دریا راه یکسره و رفتم بیرون هتل از و کردم

 به تاریکی و سکوت آن در خواستممی. بود شده تنگ دریا صدای و سر پر و نظمم

 .بسپارم گوش دریا بخش آرامش صدای به و بنشینم ساحل در هاگذشته یاد

 کنار! بگویم دریا درد پر هایموج به توانستممی فقط که داشتم زیادی هایحرف

 و خود صورتم به سوزی. کردممی شکوه روزگار از ب**ل زیر و میزدم قدم ساحل

 کنار را خود هم باز که رفتم راه آنقدر و کردم جمع امسینه سمت به را امبارانی هایلبه

 آن از بخشی که بود جایی همان فقط من خاطر در هم دریا شاید. یافتم بهنام ویالی

 .میشد منتهی او خانه به

 هانزدیکی آن در را کسی زمستان فصل در هم آن شب از ساعت آن کردمنمی گمان

 . دیدم دور از را آتشی هایشعله ناباوری کمال در اما ببینم ویال از بیرون

 که بهنام، ویالی مجاور دیوار پشت از را پیرمردی توانستم که جایی تا رفتم ترنزدیک

 .ببینم بودم، کشیده سرک سو آن به دزدکی و بودم چسبانده آن به را کمرم

 پا به که آتشی کنار دریا نزدیک ایماسه ساحل در چوبی صندلی یک روی پیرمرد

 که آنجایی از. بود پیچیده خودش دور به محکم را پتویی و بود نشسته بود کرده

 سفیدی از اما ببینم را صورتش وضوح به شب تاریکی آن در نتوانستم بودم ایستاده

 پیرمردی ایدب که زدم حدس بود شده جمع سرما از که اشتکیده اندام و موهایش

 مقابل ساحل در دقیقا مرد آن اما بروم جلو خواستم. باشد نشسته صندلی روی
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 یا و باشد جا همان خدمه از نکند که داشتم را آن بیم من و بود نشسته بهنام ویالی

 .شوند خبر با حضورم از خانه اهل از همه من دیدن با و باشد داشته بهنام با نسبتی

 در از که دیدم را پگاه تعجب کمال در ناگهان که بودم ور وطهغ افکارم روشن سایه در

 به مجاور دیوار پشت من چون و آمد بیرون میشد منتهی ساحل به که ویال پشتی

 ساحل سمت به آرام آرام، که ببینم را او توانستم خوبی به بودم شده پنهان در همان

 .رفتمی

 اشخوانده پدر از پرستاری برای او حتما پس باشد بیمار بهنام اگر اندیشیدم خود با

 آن سوی به راست یک و آمد بیرون ویال از شب وقت این اینکه اما آمده اینجا به

 نکند" نمود ایجاد من در عجیب تردید یک و کرد خود گیر در را فکرم رفت، پیرمرد

 زا" ام؟خورده دست رو او از هم باز پیش هاسال مثل و است زنده هنوز بزرگ پرنیان

 .شد پا به آشوبی دلم در جواب،بی سوال این گیری شکل

 از را او زحمت با. کردم دنبال چشم با رفتمی پیرمرد سوی به که را او مسیرحرکت

 با آویختمی خود گردن دور به را او بازوی و شانه حالیکه در و کرد بلند صندلی روی

 برای گذشتند دیوار کنار از وقتی. بازگشتند ویال سمت به او همراه کندی، به و مشقت

 صورت بودم، شده پنهان آن در که جایی همان از توانستم کوتاه خیلی لحظه یک

 .ببینم را پیرمرد

 آن از بخشی که رنگش سفید پرپشت موهای و او پریده رنگ و تکیده چهره دیدن از

 و بزنم دفریا دل ته از بود نزدیک که لرزیدم خود بر چنان بود، ریخته اشپیشانی روی

 نزدیک را دستم شناختم، را او خوبی به کوتاه نگاه همان با که چرا. بزنم صدا را او نام

 پشت از و نشود، خارج دهانم از صدایی هیچ تا داشتم نگه را آن محکم و بردم دهانم

 آهی برداشتم دهانم جلوی از که را دستم. شدند ویال وارد تا کردم نگاه را او آنقدر سر
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 او درنگ بی اما ندیدم فروغی پیرمرد هایچشم در که هرچند کشیدم، دل ته از بلند

 بهنام رفت، می راه پاهایش روی زحمت با که فرتوت پیرمرد آن. بودم شناخته را

 بازی تنیس ویال همین کنار زمین در چنان روزی که بود من داشتنی دوست و مغرور

 اسب بر و بود ربوده من خود حتی و دوستانش همه از را سبقت گویی که کردمی

 هم آن و کشان کشان و زحمت با چطور که دیدممی اینک اما تازیدمی پیش به غرور

 و آتش سوی به فشرد، را گلویم سرد بغضی. برود راه توانستمی پگاه کمک با

 پخش هوا در هنوز اشهمیشگی عطر بوی. رفتم بودم نشسته آن روی او که صندلی

 مرا کسی اینکه از دیگر. بود شده او عطر از پر امشامه کرد،می ازشنو را مشامم و بود

 شدم، خیره آتش هایشعله به و نشستم صندلی روی ارادهبی. ترسیدمنمی ببیند

 گذشته سوی به مرا ناخداگاه آن گرمای کردن حس و امچهره بر آتش نور انعکاس

 آتشی هیزم تکیه چند اب بهنام جا همین دقیقا که افتادم روزی یاد به. کشاند

 بودیم، شده جمع آتش دور دوستانمان با و بود افروخته

 بر و بود نشسته مقابلم آتش سوی آن دقیقا بهنام و بودم نشسته ژیال کنار من

 .خواندمی گرم صدایی با و میزد چنگ گیتارش هایسیم

 !" سوگند آسوده خاطر آن و تو بر"

 صدای آن و هانگاه این که دریافتم، غرورش پر و دزدکی هاینگاه از که بود شب همان

 !است کرده خود گرفتار مرا شکبی آهنگین و موزون

 بار شاید تا بودم پیموده را راه آن تمام گیرا و پرغرور نگاه همان دیدن شوق به اینک

 غیر برایم دیدم آنچه اما. بیابم مکان همین در را خویش جفاکار و محبوب بهنام دیگر

 را رنجوری و تکیده پیرمرد اندام، خوش و باال بلند بهنام آن جای به بود، وربا قابل
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 و تار و کردمی نفوذ جانم عمق تا که من بهنام نگاه با شباهتی هیچ نگاهش که دیدم

 .نداشت لرزاند،می را پودم

 با روزی که است بهنامی همان دیدم من که را ناتوانی موجود کنم باور توانستمنمی

 راند، خود از مرا تکبر

 همه هم میان در صدایم اما. زدم فریاد را او نام پیاپی بار چند دریا هایموج سوی به

.  شد روان صورتم بر اشک سیل رسید،نمی کسی گوش به و شدمی گم هاموج

 در مرا و بستمی نقش خاطرم در دیگری از پس یکی داشتم ویال آن در که خاطراتی

 . بردمی فرو رویا

 !"دریا اتاق" یایرو

 سوی به تندی به و شتاب با و برخاستم جا از دیدارش شوق به و ربودم کف از طاقت

 به دوباره ناگاه که داشتم فاصله دیگر گام چند فقط ورودی در تا برداشتم، گام ویال

 آن صدای هم باز. افتادم کشتی عرشه روی بهنام هایحرف و آخر سفر آن یاد

 در خوردم بهنام از که سیلی صدای و خواندمی سوز با که را ایترانه و ترک خواننده

 فهمیدم که بود موقع آن تازه. برداشتم عقب به گام دو ناخواسته پیچید، گوشم

 دیدارمان از مانع هنوز الطبیعه ماوراء نیرویی گویی. شوم رو به رو بهنام با توانمنمی

 برای نباید هم من و ببیند را پدرش خواستنمی که بود بابک با حق شاید! شدمی

 طاقت امخورده زخم قلب که دانستممی خوب هم خودم آمدم،می اینجا به او دیدار

 و شدم دور آنجا از و بخشیدم شتاب هایمقدم به اختیاربی. ندارد را دیگر شکستنی

 برهم را آرامشم کلی به بودم دیده او از که تصویری و بهنام فکر گشتم، باز هتل به

 به دریا کنار در را دیگر طلوع و غروب دو و ماندم رامسر در دیگر روز دو. بود زده

 پگاه تا گرفتم تصمیم عاقبت. داشتم تردید ماندن و رفتن میان هنوز نشستم، تماشا
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 تا گذاشتم قرار سنتی رستوران یک در او با و سازم خبر با رامسر در حضورم از را

 از فاصله کمی با جوانی مرد و زن بود، خلوت نیمه نرستورا. کنم صحبت او با بتوانم

 نجوای جوان مرد. کردند جلب خود به را توجهم بودم نشسته آن پشت من که میزی

.  گرفت مقابلش را انگشتری قاب بعد اندکی و کرد محبوبش گوش در عاشقانه

. نشست هایشب**ل روی عمیق لبخندی و زد برقی زن آرایش پر و ریز چشمان

 پر را گوشم صدایی ماندم، خیره انگشترم از خالی حلقه انگشت و آوردم باال را دستم

 و حقیر تو پیش هانگین بقیه که مونیمی انگشتر این درشت نگین مثل تو" کرد

 بعد ایلحظه. کرد تار را دیدم مسیر اشک پرده و کشیدم آهی!" شنمی دیده کوچیک

 در آستانه در پگاه بلند و باریک قامت و دش باز آن باالی آویز صدای با رستوران در

 بلندی یقه که رنگی استخوانی پالتوی. دادم تکان دست برایش آهسته گردید، هویدا

 توجه جلب حسابی دوزش دست قرمز چرمی هایدستکش و بود پوشیده داشت،

 بر بود دستش از هاآن آوردن بیرون حال در که هایشدستکش از را نگاهم. کردمی

 کردم سعی و دوختم بود خودم چشمان رنگ هم که اشآبی هایچشم به. مگرفت

 به بیشتری عمق را نگاهم کنم، مرتب ذهنم در بزنم او با خواهممی که را هاییحرف

 :گفتم و گرفت خود

 .بدی و جوابم صادقانه دارم دوست و بکنم سوال تا چند ازت خواممی -

 :گفت و داد تحویلم کجی لبخند

 .نداره وجود گفتن دروغ برای دلیلی -

 :پرسیدم مقدمهبی و خاراندم را امچانه کوچکم انگشت با

 ایران؟ برگشته مدت همه این از بعد چی برای بهنام -
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 و نوشید را آن از ایجرعه و ریخت لیوان در آب مقداری معدنی آب بطری از پگاه

 :داد جواب و زد گره نگاهم به را نگاهش

 !بشه درمان تا اینحا اومده مریضه، مدته یه بابا فتمگ بابک به که من -

 و بست نقش خاطرم در بهنام پریده رنگ و بیمار چهره کردم، داری معنی خنده

 :گفتم

 در رو چیز هیچ و کس هیچ که بهنام مثل آدمی که نیست جالب نظرت به! عجب -

 هایپزشک ههم و داره آمریکا توی که رو امکاناتی تمام نداره باور ایران مورد

 !بشه؟ درمان تا ایران بیاد و کنه ول رو هست اونجا که متخصصی

 داد جواب و کرد نگاه هایمچشم در مستقیم و زد پوزخندی

 درمانش از رو بابا که وقته خیلی گیدمی شما که هاییپزشک و امکانات این تمام -

 و زن دیدن اونم رهدا امید یه فقط زندگی برای چون ایران اومده اون کردند امیدنا

 !پسرشه

 در بهنام و او از عجیبی نفرت کردمی خطاب بابا را بهنام وقتی که کنم اعتراف باید

 بود نتوانسته هم بار یک حتی اشزندگی مدت تمام در بابک وقتی. زدمی موج دلم

 !کرد؟می خطاب بابا مرا پسر پدر دختر این چطور کند، صدا گونهاین را کسی

 کیف که طور همان و شدم بلند میز پشت از و دادم هل عقب به از ار  امصندلی

 .دادم جواب داشتممی بر میز روی از را اممشکی و کوچک

 طالق رو همسرش پیش سال دو و بیست پرنیان بهنام بگم بهتون باید اما متاسفم -

 اشمهشناسنا به نگاه یه نداره، فرزندی هیچ که گفته هاخیلی حضور در بارها و داد

 .نداره وجود اششناسنامه توی فرزندی اسم که بینیدمی اونوقت بکنید
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 :پرسیدم و شدم خم میز روی و چرخاندم هوا در را دستم

 گردی؟می چی دنبال تو ببینم بگو حاال -

 نشست هایشب**ل روی تلخی لبخند

 بگم باید ولی برید،می لذت خیلی پدرم تحقیر و زنیدمی که هاییحرف از شما شاید -

 نزدیکه مرگ به و باخته رو زندگیش همه که کسی از گرفتن انتقام تنها نه من نظر از

 !انگیزه نفرت هم خیلی بلکه نیست بخشی لذت ،کار

 :گفتم و زدم نیشخندی. کشیدمی تیر عجیب قلبم میزد که مرگ حرف

 دیگه که حاال هن کردممی رو کار این پیش هاسال داشتم انتقام قصد اگر من انتقام؟ -

 که دونیمی چی بهنام و من زندگی از تو جون دختر ندارم، کار این برای ایانگیزه

 دی؟می نظر راحت انقدر

 جلوی و برداشت میز روی کاغذی دستمال بسته از دستمالی و کرد ایسرفه تک

 داد جواب و گرفت دهانش

 موردش در دیگه و هبش عوض نظرتون بشنوید رو اون هایحرف اگه هم شما شاید -

 !نزنید حرف نفرت و خشم با اینطوری

 خندی تلخ کرد؟می محکوم چیزی چه به مرا دختر این. شد فشرده حرفش از قلبم

 .نشست هایمب**ل روی

 بار هر ولی بزنم حرف باهاش تا رفتم و گذاشتم پا زیر رو غرورم بارها و بارها من -

 !نداره گفتن برای حرفی که گفتمی

 :داد جواب و داشت نگه صورتم جلوی را صورتش و شد بلند جا از
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 جرات یا باید که مونهمی آدم سینه توی هامدت که هستن هاحرف از خیلی -

 که حاال من نظر به. شهمی دفن همیشه برای همراهمون یا کنیم پیدا رو گفتنشون

 اگر شه،با نداشته وجود شنیدنش برای گوشی که حیفه بزنه حرف خوادمی بهنام

 . بگیرید ازش رو فرصت این تونیدنمی هستید عاشقش واقعا

 که بود نگرفته فاصله من از بیشتر قدم چند هنوز رفتیم بیرون که رستوران در از

 .پرسیدم و کردم صدایش

 هستم؟ اینجا من که دونهمی بهنام -

 .نشست نگاهش در عمیق غمی

 رو اون که گرفتید تصمیم اگر اما. نگفتم بهش چیزی نیست، خوب براش هیجان -

 .کمه خیلی فرصتش کنید، عجله بهتره ببینید

 دخترک هایحرف. افتادم راه به زنان قدم و بردم فرو پالتوم جیب در را هایمدست

 زندگی برای فرصتش چون کنید عجله بهتره" کردمی عبور قلبم از ایصاعقه چون

 تصاحب را فرزندم حق من نظر از که ودب دختر آن کالم اعجاز از دانمنمی" کمه خیلی

 یا دهد، جای دلم در را کالمش کردمی سعی آهنگین و خاص ایلهجه با و بود کرده

 خالی بهنام رنجور تصویر از ایلحظه خاطرم گذاشتنمی که عشق؛ معجزه تاثیر

 !شود

 ،کردممی مرور را گذشته خاطرات و پگاه هایحرف ذهنم در و رفتممی راه هدف بی

 چندانی فرصت هایشحرف شنیدن و بهنام دیدن برای دیگر من بود پگاه با حق

 در آفتاب! گذاشتم قرار بهنام ویالی در فردا برای او با و گرفتم را پگاه شماره نداشتم؛

 ساحل ب**ل بهنام ویالی پشتی در روی به رو ظهر از من و بود کردن غروب حال

 درستی کار دهم انجام خواهممی که کاری آیا هک اندیشیدممی این به و بودم نشسته
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 هزار هایغصه کردممی حس کوبیدمی هاصخره به که دریا سرکش هایموج است؟

 دل و کردم پاک گونه روی از را اشکم. رود می و گذاردمی جا ساحل در را آدمیان ساله

 سر به نگاهی بتعج با دید در پشت مرا پگاه وقتی. فشردم را ویال زنگ و زدم دریا به

 :گفت و انداخت پایم تا

 بیایید که کردم نمی هم فکرش دیگه کرد غروب که آفتاب بودم، منتظرتون صبح از -

 !اینجا

 :گفتم گذاشتممی داخل به قدم حالیکه در و کشیدم غلیظی آه

 .اومدم که شد چطور دونمنمی هم خودم -

 پگاه جای به کردم احساس .بود سابق مثل چیز همه بود، گرفته شدت قلبم ضربان

 تلخ عطر بوی. شد جاری ارادهبی اشکم است، آمده استقبالم برای که ژیالست هم باز

 را او اما چرخاندم سر اطراف به. نبود او از خبری اما شدمی احساس جا همه بهنام

 :پرسیدم و انداختم پگاه نگرانی از پر صورت به نگاهی نیافتم،

 کجاست؟ بهنام -

 زد ب**ل آرام و کرد اشاره بیرون سمت به دست با

 .برد خوابش پیش دقیقه چند اما داشت درد خیلی دریاست، اتاق توی -

 اتاق این در را محبوبم باید هاسال از بعد چرا خدایا شد، حبس سینه در نفسم

 فرا را جا همه که سنگینی سکوت رفتم، پایین پلکان سنگی هایپل از کنم؟ مالقات

 ذهنم در هم سر پشت و آسانی به را گذشته خاطرات و لرزاندمی را دلم بود گرفته

 یاد به مرا اختیاربی میشد شنیده سرم پشت از که پگاه پاهای صدای. کردمی تداعی
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 کردممی گمان و انداختمی گذاشتم مکان این به قدم کنجکاوی روی از که اولی بار

 !بگیرد را مچم دوباره تا آید می پایین هاپله از که اوست هم باز

 آن به ورودم محض به ارادهبی شد، باز در و دادم فشار چشمانم روی را لرزانم دست

 سمت به زحمت با. فشرد را گلویم مرگ عفریت چون بغض و لرزید زانوهایم اتاق

 تختش کنار چوبی صندلی روی رفتم، بود خوابیده آن روی بهنام که خوابی تخت

 چهره توانستممی خوب دیگر حاال. دوختم او به را آلودمبهت و خیره نگاه و نشستم

 خسته هاینفس صدای. بلعیدم را عطرش بوی و بردم جلو سر ببینم، را اششکسته

 هایب**ل و بود بسته را خمارش و درشت. بردمی باال را قلبم ضربان آرامش و

 به همیشه که را رنگش شب موهای بود، شده سفید کامال رنگش سرخ و آلودگوشت

 صورت که بود سفید تارهای از پر آراستمی و زدمی روغن تمام دقت با و خاص طرز

 .دادمی نشان ترباخته رنگ را اشپریده رنگ

 شناختممی من که سرحالی و شاداب بهنام به شباهتی هیچ فرتوت پیرمرد این

 !بود من بهنام هایششباهتیبی و هاوفاییبی تمام با اما نداشت

 اعتراف باید چکید، بهنام انگشتان روی آن از ایقطره و پوشاند را صورتم پهنای اشک

 اما. کنم غلبه اشدوباره دیدن برای انتظارم بر بودم نتوانسته عمر تمام در که کنم

 کند؟می نرم پنجه و دست مرگ با زار چنین چرا دیدممی خود مقابل را او که حاال

 حس را دستش خفیف هایلرزش بعد ایلحظه و اشتمگذ دستش روی آرام را دستم

 .دوختم هایشچشم به چشم وجود همه با و کردم

 اینکه محض به کند، باز را هاآن توانست تا کشید طول کمی و لرزیدمی هایشپلک

 چرا دانمنمی شد؛ تماشایم محو عمیق و کشید سوزی سینه آه افتاد من به چشمش

 .آمد زبانم بر جمله یک فقط اما
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 شناسی؟می و من -

 و باز بار یک را فروغشبی هایچشم و شد باز لبخند به اشخشکیده هایب**ل

 :داد جواب لرزان صدایی با بعد و کرد بسته

 .سوگند اومدی دیر چقدر -

 را دلم رسیدمی گوشم به وقت هر که بود آهنگینی و بم صدای همان این! من خدای

 دستش روی هنوز دستم است؟ گرفته و آلود بغض و هخست انقدر چرا پس لرزاند؟می

 صدایم بودم کرده پنهان گلو در که بغضی کردم،می حس خوبی به را آن لرزش و بود

 .لرزاندمی را

 بزنی؟ حرف باهام خوایمی که گفتن بهم -

 آهنگ زد، آن به ضربه چند دست کف با آهسته و گذاشت دستم روی را دستش

 .بود غمگین هنوز صدایش

 .باشه مونده باقی که ندارم حرفی تو جز کسی با دیگه آره -

 و کرد متمرکز اممشکی روسری روی را نگاهش و انداخت پایم و سر به کشداری نگاه

 :گفت

 کردی؟ قایم روسری این زیر رو طالهات پس بودمت، ندیده روسری با حاال تا -

 را هایمب**ل اشک شوری افتاد، زمین بر و خورد سر امگونه روی از اشکم قطره

 جواب داشتممی بر سر از را آن و کردممی شل را روسری یگره که طور همان. سوزاند

 .دادم
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 که پسر یه با داد، نقره بهم جاش به و گرفت ازم رو همه روزگار ندارم، طال دیگه -

 .زندگیمه همه

 گرفته راه اشکشیده تیغ و باریک بینی گوشه از اشکش شد، ترعمیق تلخش لبخند

 .ریختمی بالش روی و بود

 !طال همه اون از حیف کردن، باهات ایناعادالنه معامله عجب -

 رنگش آبی و آمده بر هایرگ و بود وصل آنژوکت مچش به که را ناتوانش دست

 برد فرو موهایم میان در را نحیفش انگشتان و کرد نزدیک سرم به زد،می زخم برجانم

 :گفت و

 و کردم باز رو چشمام وقتی نمیده، رو دیدنت دوباره فرصت بهم مرگ دمکر می فکر -

 که شهنمی باورم. بینممی خواب دارم همیشه مثل کردم خیال نشستی، کنارم دیدم

 !سوگند اینجایی تو

 و دادم تکان تاسف روی از سری. کردمی نگاهم و بود شده چشم وجودش تمام انگار

 :گفتم جوابش در

 !اینجا اومدم که شد چی دونمنمی هم خودم -

 گوشه تزیینی کشتی به و گرفت من از را نگاهش و داد بیرون سینه از را حسرتی پر آه

 :داد جواب و دوخت. بود آنجا شکل همان به هنوز که اتاق،

 تونستم تا کردم درمون و دوا خیلی گذروندم، رو سختی خیلی روزهای رفتنت از بعد -

 روی چشم تونینمی وقت هیچ باشی عاشق اگر رگردم،ب عادی زندگی به دوباره

 روانی مریض یه مثل سوگند، بودم عاشقت من. کنی فراموشش یا ببندی عشقت
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 رفتی وقتی اما بری و بشی دور ازم تا کردم رو امسعی همه. داشتم دوستت وار دیوونه

 !موند خالی امسینه توی جاش همیشه برای که بردی خودت با و قلبم از تیکه یه

 .کشیدم بلندی آه

 هم رو سرت پشت دیگه و برو گفتی بهم رفته یادت خواستی؟نمی رو همین مگه تو -

 نکن؟ نگاه

 حال از نشان اشسینه قفسه رفتن پایین و باال و هایشنفس خس خس صدای

 .ترساندمی مرا که بود خرابش

 که وقتی هم دشای. بود شده خیره هادست دور به انگار رفت، پنجره سمت نگاهش

 . کشیدمی خجالت یا و داشت واهمه من به کردن نگاه از زدمی حرف

 افتاده برات اتفاقی چه که فهمیدم کردم بیرونت خونه از اینکه از بعد روز سه دو -

 من اما کرد تعریف برام رو چیز همه آرش بودی، کجا روز دو یکی اون توی و بود

 اوفته؛می خطر به هردوتون جون بشم نزدیک بهت یا بزنم حرفی اگر که دونستممی

 باید ،برداره من بچه و زن سر از دست راحتی این به که بود اون از ترکثیف پرنیان

 برای رازش و دونمنمی هیچی کثیف ماجرای اون از من کنه فکر که کردممی کاری

 !نشده آشکار کسی

 به صورتش رنگ و بود شده بریده بریده هایشنفس شد، قطع کالمش باره یک به

 دوان بود، ایستاده اتاق گوشه سینه به دست لحظه آن تا که پگاه. گراییدمی سیاهی

 از بنشیند، تا کرد کمک و آورد باال کمی را سرش پشت بالشت. آمد او سوی به دوان

 را آن سر فورا و کشید بیرون آمپولی دارو از پر هایکیسه میان از و پاتختی روی

 دست به که رنگی زرد آنژیوکت همان در را محتویاتش و کرد پر را سرنگ و شکست

 او به آب ایجرعه داشت قرار میز همان روی که آبی لیوان از و کرد خالی بود، بهنام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

650 

 

 بیرون حدقه از هاییچشم با شده مسخ آدمی مثل من پگاه کارهای برابر در. نوشاند

 .بزند لبخند کردمی عیس بهنام کردم،می نگاه را او فقط نگران و زده

 :گفتم اختیار بی. کشدمی درد که فهمیدممی صورتش شدن جمع از

 هم باز شد بهتر حالت که بعدا نیست؛ خوب حالت برم، دیگه من بدی اجازه اگر -

 .بزنیم حرف باهم تا میام

 .فشرد ناتوانش دستان در محکم و گرفت را دستم

 باشم؟ زنده هنوز من برگردی و بری گرا مطمئنی! تویی من جون آروم بری؟ کجا -

 نگاه عمیق بار این اما کشید آه هم باز. کرد باز و بست ایلحظه برای را چشمانش

 .کرد

 سیبی مثل باهم که گفتی و دادی نشون بهم رو بابک وقتی دونینمی سوگند، آخ -

 ردمکنمی جرات حتی کردی؟می کار چی دلم با کردن، نیم دو به وسط از که هستیم

 دور هاسال این من کردم؛ خراب رو چیز همه و نیارم طاقت ترسیدممی کنم، نگاهش

 .کشیدم عذاب شما از

 گفتن برای حرفی هیچ سکوت جز نوشید، آب کمی تختش کنار آب لیوان از هم باز

 آرام را بهنام خراب اماحال کردمی رو و زیر را دلم هاگذشته از زدن حرف. نداشتم

 .داد ادامه و کرد تر زبان با را ایشلبه ساخت،می

 اصال نبود، ازتون اثری هیچ ولی گشتم دنبالتون رو جا همه مرد پرنیان وقتی از -

 دوست بهناز پسر ، امیر با من بابک که بکنه کاری سرنوشت که کردمنمی و فکرش

 کرده پیدا رو بابک که گفت بهم پگاه وقتی بشه، زندگیم وارد خود به خود و باشه

 ...ولی برسونه من به اونو تونهمی که طور هر گفتم بهش
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 :پرسید بغض با و شد خیره های چشم به کرد، پاک لرزان دست همان با را اشکش

 دوام اما کردم، ازدواج حتی! نشد اما کنم پر و خالیت جای کردم سعی خیلی -

 آخه. کردم قبول خوندگی فرزند به و اون هایبچه من عوض در شدیم جدا و نیاوردم

 و دادم یاد فارسی بهش و گذاشتم روش رو پگاه اسم خودم بود، بابک سن هم پگاه

 !هیچ برای انتظار ، انتظار از بود پر من هایلحظه تمام. کردم بزرگش

 :گفتم و کردم دنبال شدمی منتهی پنجره بیرون به هم باز که را اشزده غم نگاه رد

 .بشه بد التح ممکنه بهنام، ندی ادامه بهتره -

 :داد جواب گیرد بر را نگاهش آنکه بی

 بار اولین برای وقتی هم پیش سال پنج و بیست! منه عمر همه عادت انتظار -

 و کردم نگاه رو بیرون پنجره این پشت از انقدر روز هر اینجا، بیای که کردم دعوتت

 مثل درست ،داری دوستم هم تو که فهموندی بهم و اومدی باالخره تا کشیدم انتظار

 !حاال

 این تمام کاش. شدمی زدنم حرف از مانع بغضم بودند، جاری اختیاربی هایماشک

 سه هر برای زندگی شاید وقت آن شنیدم،می بودم رفته دنبالش به که روزی را هاحرف

 :گفت و فشرد را دستم خوردمی رقم دیگری طور ما

 نوشته شعری چه برات نامه اولین توی مبود دور ازت و ایتالیا بودم رفته وقتی یادته -

 بودم؟

 او با آلودبغض صدای همان با و بستم را هایمچشم دادم، تکان تایید نشانه به را سرم

 .شدم نوا هم

 دارممی دوست هنوزم
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 پرستم می ، سیمین مهتاب زاده ای را تو

 جویم را تو روی مردمان الی البه از هنوز

 بویم را تو آغوش عطر هاگل عطر ز

 دیگر بار امیدوارم هنوز

 بینم گر جلوه اتاقم در را پیکرت نیلوفرین گل

 تابان خورشید از و ماه از هنوز

 بگیرم را نشانت باران، از و باد از هنوز

 گردی باز روزی که من امیدوارم هنوز

 بمیرم آغوشت در تا

 آرزومندم هایچشم چلچراغ از هنوز

 بارد می تو جاوید عشق فروغ

 "دارممی دوست هنوزم" خوانممی شورپر  ومن

 سیمین مهتاب زاده ای تورا

 !پرستممی ، پروین قلب آرزوی ای تورا

 :گفتم و زدودم صورتم از را اشک

 زندگی لحظه به لحظه هم سکوتت با تو بهنام، شده دیر خیلی دیگه که حیف -

 .کردی بابک و من کشپیش رو تنهایی و کسیبی هم کردی نابود و خودت

 :گفتم اختیاربی و کشیدم بلندی آه
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 .بهنام ببخشمت تونمنمی -

 ملتمسانه شنیدم، را قلبش شدن شکسته صدای گویی و دیدم را درد چشمانش در

 .کرد نگاهم

 فکر که طور اون منم برای زندگی بدونی خواستممی فقط ندارم، بخشش انتظار -

 ولی کنم ظلم حقت در خواستنمی دلم نگذشته خوشبختی و آسایش توی کردیمی

 .بود همین تقدیرم

 :گفتم و کردم رفتن عزم و شدم بلند جا از

 اینه بدم انجام برات تونممی که کاری تنها فقط کنم، فراموش رو هاگذشته تونمنمی -

 ! ببینی رو پسرت بتونی کنم کاری که

 :گفت حسرت با و بست نقش هایشب**ل بر دلنشینی لبخند

 کاری اگر اما متنفره من از دونممی کنی،می آورده بر و من آرزوی ینآخر  کار این با -

 .مدیونم بهت هم مرگ از بعد حتی بیاد دیدنم به که کنی

 گنگ کردم،می نگاهش بیشتر هرچه اما بود معنی پر و عمیق بهنام هاینگاه آنکه با

 که شرایطی با هم آن بهنام با دوباره دیدار باور. کردممی حس بیشتر را نگاهش بودن

 شباهتی هیچ و بود مرگ آستانه در من مغرور و باال بلند مرد بود، سخت برایم داشت

 نفرتی وجود با اما ببرم دیدارش به را پسرش بود داده قول او به. نداشت هاگذشته به

 دهم؟ انجام را کار این توانستممی چطور بود، شده ایجاد بهنام از بابک دل در که

 دادمی نشان را خودش تاثیر داشت کم کم بود کرده تزریق بهنام برای گاهپ که آمپولی

 اما رفت، فرو خواب به او و آمد در پای از باالخره بهنام خسته و چروکیده هایپلک و
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 درد که بود معلوم صورتش شدن جمع و اندامش پرش از هم خواب در حتی

 .کشدمی

 خارج که در از. دادمی آزارم اشزانهمرمو سکوت کرد، امهمراهی در جلوی تا پگاه

 :پرسید خاصی حالت با شدممی

 اینجا؟ بیاد که کنید راضی رو بابک تونیدمی کنیدمی فکر واقعا -

 جواب آوردممی بیرون کیفم از را ماشین سوئیچ که طور همان و کردم نگاهش کوتاه

 دادم؛

 .کنممی رو خودم سعی -

 :گفت خاص حالت همان با

 .دادید قول شما بیاریدش، باید -

 .برگرداندم سویش به را سرم کردم، مکث لحظه چند

 .کنممی رو خودم سعی گفتم هم همین برای دادم، قول بله -

 :گفت و آورد داخل ماشین شیشه از را سرش زدم، که استارت

 .برگردید زود لطفا! هستیم منتظرتون اینجا بابا و من -

 جوابش در را امجمله و کشیدم غلیظی پوف و رفت باال خود به خود ابرویم تای یک

 .کردم هجی

 .کنممی رو خودم سعی -
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 از شد،نمی راضی مستقیمی صراط هیچ به بابک اما بود گذشته روز آن از روز ده

 بودم، نداده او به را هایمنوشته دست هرگز کاش. بودم عصبانی خودم دست

 !زدنمی مو پدرش هایگذشته با پسر این سرسختی

 که بود اشعالقه مورد سریال تماشای مشغول و بود کشیده دراز تلویزیون روی به رو

 و انداختم تلویزیون صفحه به مختصری نگاه رفتم، سراغش به داغ چای لیوان یک با

 .کردم باز را صحبت سر

 شدی؟ تماشا غرق اینجوری که داره چی آخه تلویزیون این نفهمیدیم که ما -

 و گذاشت لبش گوشه و برداشت قندان از قند حبه یک و کرد جور و جمع را خودش

 :داد جواب کشیدمی سر را چایش که طور همان

 .بهتره که هیچی از جمعه روز دیگه، سرگرمیه -

 .بزنم حرف پسرم با خوادمی دلم رفت، سر امحوصله چی؟ من پس -

 .کرد نگاهم کالفه

 بزنی، حرف موضوع همون مورد در ازب خوایمی اگر کنممی خواهش جان مامان -

 .ندارم رو اشحوصله واقعا که نگو چیزی اصال

 چی؟ باالخره ندارم؟ حوصله نگی تو و بزنیم حرف ما شد چی؟ یعنی -

 .داد بیرون دارکش و تند را بازدمش و گرفت عمیقی دم

 روزش و حال نه بشنوم آدم اون مورد در چیزی خواممی نه من …هیچی باالخره، -

 .ببینمش که خوادمی دلم نه ، داره اهمیت برام

 .زدم گره هم در را ابروهایم
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 !ببینی رو پدرت و بری که دارم انتظار ازت من اما -

 .کرد نگاهم عصبانی

 برم باید چی برای آخه بزنید؟ رو حرف این تونیدمی چطور شما کنم،می تعجب -

 این کرد؟ دریغ من از رو یلشفام نام حتی که نیست آدمی همون این مگه ببینمش؟

 سوزه؛می براش دلم نه دارم باور و هاشحرف نه من نباشه، هم حاال نبوده سال همه

 .دارم احتیاجی بهش نه

 در بهنام بیمار چهره تجسم اما بود او با حق شاید آمد، درد به دلم دلیشسنگ از

 .دوید رمرخسا بر اشکی قطره اختیاربی فشرد؛می سینه در را دلم خاطرم

 نیست سرت باالی پدر نکنی حس که دادم انجام تونستممی کاری هر منم، مقصر -

 خوایمی اینجوری حاال که کردیمی حس رو اون خالی جای تو که اینه واقعیت اما

 ! بگیری انتقام

 :داد جواب شدمی خارج در از که طور همان و شد بلند جا از

 احتیاج بهش دیگه حاال بوده طور این هم راگ مامان نکردم، حس رو خالیش جای -

 خاطر به فقط اما بینمشمی میرم شما خاطر به اینه؛ شما خواسته اگر اما ندارم

 !مادرم

 بروم؛ نامه ماه دفتر به تا شدممی حاضر داشتم وقتی شد، سپری دیگر روز دو

 شنیدم را بود پگاه با تلفنی زدن حرف حال در اتاقش در که را بابک صدای ناخواسته

 را پدرش دیدن و رامسر به سفر قصد و اوست از گرفتن آدرس مشغول شدم متوجه و

 داده بهنام به که قولی به خواستمی دلم خیلی بود، شده شادی از مملو قلبم. دارد

 بفرستم پدرش دیدار به را بابک امشده موفق دیدمگ می اینکه از و کنم عمل بودم
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 گرفتمی نشأت کجا از عجیب حس این دانستمنمی هم خودم. بودم خرسند بسیار

 شده متحمل که تنهایی و مشقت همه آن و زیاد هایسال گذشت از بعد حتی که

 کوتاه معروف قول به و گذشتممی حقم از که بودم من هم باز روزها همان مثل بودم،

 !آمدممی

 حاال من سالخرد پسر و گذشتمی سال دو و بیست پدرش با بابک دیدار آخرین از

 از باشم، دیدارشان لحظه شاهد خواستمی دلم خیلی. بود ساله چهار و بیست

 کردن جمع مشغول و برگشتم اتاقم به بالفاصله و شدم پشیمان ماهنامه به رفتن

 سینه به دست در، آستانه در که را بابک سایه. شوم رامسر راهی تا شدم وسایلم

 .چرخاندم سر او سوی به و دیدم رویم به رو دیوار روی بود ایستاده

 سالمتی؟ به کجا -

 .کردم نگاه رعنایش باالی و قد به محبت با

 .کردم وفا قولم به که بگم بهش خواممی بهنام؛ دیدن میرم رامسر، برم خواممی -

 :داد جواب حوصلهبی و گرداند سری و داد باال را ابرویش تای یک

 کردن برآورده دنبال تونید می چطور شما. کنم درکتون تونمنمی اصال من مامان -

 گذاشت؟ تنهامون و داد باد به رو شما و و من آرزوهای تمام که باشی کسی آرزوی

 ریخت فرو شنیدم که حرفی از قلبم افتاد، زمین روی و خورد سر دستم از ساکم

 .کردم نگاهش ، گنگ(باشد؟ شده پشیمان نکند)

 رامسر؟ بری خواینمی تو مگه -

 :داد جواب خونسرد و داد باال را پایینش ب**ل
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 و زندگی همه که تو آرزوی کردن برآورده برای آدم، اون بوسی دست برای نه اما میرم، -

 !کنم رفتار باهاش شما مثل که باش نداشته انتظار ازم. ریختی من پای به و جوونیت

 لحظات در را او تا شدنمی راضی دلم کوشیدممی هرچه اما بود بابک با حق شاید

 کالمی بابک با راه طول تمام در. باشم انتقام پی در و بگذارم تنها اشزندگی آخر

 .بود ورغوطه افکارش در سخت نکردم، صحبت

 که پدری با و بود ایستاده دریا اتاق در آستانه در بابک رسیدند، بهم وقتی پسر و پدر

 مخصوصا کردم حس. تداش فاصله گام چند فقط نداشت خاطر در او از چیز هیچ

 غوغای نشود، اندامش لرزش متوجه کسی تا است داده تکیه در چوب چهار به

 را خود کردمی سعی شدت به. بود هویدا کامال اشریخته درهم سیمای در درونش

 روی از پگاه. سازد پنهان اشساختگی چهره پشت را افکارش و دهد نشان آرام

 نیم تخت روی بود، بهنام شکل صدفی بخوا تخت کنار که کوچکی چوبی صندلی

 بابک که چشمش. بود بهنام روی هایملحفه کردن مرتب مشغول و بود شده خیز

 نگاهی. رفت کنار اختیاربی و کشید محکمی هین و گذاشت دهان روی دست افتاد

 ترباخته رنگ و تر رنجور بودم دیده را او که باری آخرین از چقدر انداختم بهنام به

 و کشدمی نفس ترسخت پیش روز چند به نسبت حتی آمد نظرم به ود،ب شده

 و او غریبانه های نگاه بین ما نگاهم. است شده بیشتر اشسینه خس خس صدای

 نظرم در نگذارم، باقی ندیده دیدار این از را ایلحظه هیچ تا چرخید می هدفبی بابک

 بهنام نگاه در. بود عمرم لحظه نتری باشکوه کرد تالقی باهم دو آن نگاه که لحظه آن

 که فهمید، شدمی بابک مخمور و زیبا چشمان از و بود شده توأم هم با شوق و درد

 او به نسبت توانستنمی را بود پرورانده دل در پدرش از که عمیقی کینه آن دیگر

 و گریستمی شدت به پگاه شد، متوقف باز و برداشت جلو به گام دو بابک. کند ابراز

 :گفت و کرد بهنام به رو آلوداشک هایچشم همان اب
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 .اومد بودید منتظرش که اونی باالخره جان بابا بابا، -

 آلودماشک هایچشم به کرد، آن جایگزین را تلخی لبخند و کرد پاک را اشکش بهنام

 :گفت غمزده و کرد نگاه

  باشه؟ اشکی که نیست دریایی چشمای اون از حیف -

 بابک به و دادم تکان سری.. کنم کنترلش بتوانم که بود آن از تر انام بی هایم اشک

 :دادم جواب و کردم اشاره

 .بودی دیدنش منتظر که همونی بابکه این کردم؟ وفا قولم به باالخره دیدی -

 !نبود قول بد وقت هیچ من قلب محبوب کنی،می وفا قولت به دونستممی -

 بابک گرفتن بر در برای را آغوشش و شد ندبل تخت روی از سختی با پگاه کمک به

 :گفت زده غم و ضعیف صدایی با و گشود

 همه این اندازه به رو تنت عطر خواممی. کنم بغلت خواممی بیا پسر، بیا جلوتر بیا -

 .کنم حست وجود همه با خواممی بکشم، بو سال

 

 و بود کرده کوبمیخ جایش در را او نیرویی اینکه مثل. کرد نگاهش تفاوتبی بابک

 تنگ را چشمانش بود اتاق وسط تقریبا که جا همان از. شدمی رفتنش جلو از مانع

 :گفت و انداخت ابرو به گره و کرد

 ببینی؟ منو خواستی می چرا -
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 دو و بیست که برد کشتی عرشه سوی به را ذهنم ناخواسته بیانش لحن و صدایش

 می گوش به سرم پشت از که غروریم مرد صدای و کرد جدا هم از را ما پیش سال

 "اومدی؟ چی برای" گفتمی که رسید

 گونه روی به اشکش قطره سقوط همراه و انداخت پایین را دستش امیدانهنا بهنام

 تن گاه تکیه را دستش یک. دویدیم سویش به هنزمان پگاه و من. افتاد تخت روی

 به افسرده و مغموم. منشوی نزدیکش تا آورد باال را دیگرش دست و کرد رنجورش

 :داد جواب و کرد نگاه بهنام صورت

 .باشه داشته رو پسرش دیدن آرزوی پدری نیست عجیب -

 که عادتی طبق و کوبید نزدیکش نهارخوری میز روی محکم را دستش کف بابک

 ب**ل روی را شستش انگشت بود، رسیده ارث او به و بود بهنام همیشگی عادت

 جواب و شد تنگ چشمانش که داد باال چنا تمسخر نشانه به را لبش گوشه و کشید

 :داد

 چه دونمنمی متاسفانه ندارم، پدر من دونیدنمی شما مگه! عجیبه پسر؟ و پدر -

 .باشند داشته بهم ممکنه حسی

 :گفت او به و کرد رو و زیر را قلبم که کشید سوزناکی و دارکش آه چنان بهنام

 که همین باشی، متنفر ازم داری حق جون، پسر کنی تحقیرم خوایمی دونممی -

 برای باشه سوگند و تو هاینفس عطر از پر اینجا که همین کافیه؛ من برای اینجایی

 !بزرگ رویای یه تعبیر یعنی من
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 ایستاده کنارش که خوری ناهار میز هایصندلی از یکی باالی لبه به را دستش بابک

 در و داد باال را پایینش ب**ل انداخت، بهنام به آمیز تحقیر نگاهی و داد تکیه بود

 :گفت جوابش

 موردت در مادرم هاینوشته توی که بودی خودخواهی و غرور پر آدم همون هنوز اگه

 ببینم و شدنت تحقیر اینکه از حتما. کردممی رفتار ایدیگه طور باش مطمئن خوندم،

. کرد تحقیرش بشه که اونه از تر چارهبی منه جلوی که کسی حاال ولی بردممی لذت

 !ندارم پدری که گفتم جدی بهت من

 .داد تکان تاسف روی از سری بهنام

 کنی؟ فرض مرده و پدرت داری دوست تو پس -

 .داد باال را پرپشتش و مشکی ابروهای از لنگه یک بابک

 دنیا بابای بهترین که گفتمی بهم مامانم نبود، بیشتر سالم پنج چهار فقط فقتی -

 . رفته دنیا از تصادف یه خاطر به که داشتم رو

 :گفت و داد بیرون حسرت با و محکم را نفسش بابک

 روی پدرم عشق به مهرزاد، عمو مزار سر رفتیممی مامان با که جمعه شب هر -

 پدر معنای! میذاشتم گل شاخه تا چند توست مزار گفتمی مامان که قبری سنگ

 دل درد باهاش گاهی که بود سنگ تیکه یه همون فقط من برای عمرم تموم توی

 !کردممی

 آتش را قلبم که بود سوزناک و گرم چنان غلطید پایین بهنام چشم از که اشکی قطره

 آن از غم که صدایی با و کرد دستی پیش بهنام اما انداخت، بابک به تندی نگاه زد

 : گفت او به میزد موج
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 که حرفی جون، پسر شدی موفق نیببی و من شکستن و حقارت خواستیمی اگر -

 !کنی جدا هم از و من پود و تار تونستی تو آورد در رو ها گذشته همه تالفی زدی االن

 که رفت پایین و باال چنان گلویش سیب اما داد، قورت را گلویش آب آهسته بابک

 .است بلعیده را ریزه سنگ مشت یک انگار

 بار هزار و بودی من جای اگه هم تو, زدم بهت رو حرفها اون که نبود خودم خاطر به -

 من از کردمی سعی همیشه که دیدیمی مادرم مهربون چشمای توی و اشک

 بمیرم دادممی ترجیح بودم تو جای اگه! باشی ساکت تونستینمی االن کنه، پنهونش

 .نکنم پیشکش بیچاره زن این به هابازی مسخره این با رو اندوه و غم دیگه ولی

 .کرد ادا تر غلیظ را آخرش جمله و دوخت بهنام به را انگیزش نفرت و ندت نگاه

 .گشتیمی بر نباید دیگه بود که دلیلی هر به پرنیان آقای -

 .نشست بار حسرت بهنام، خورده ترک و سفید هایب**ل روی روحیبی لبخند

 به این از مطمئنم که بوده سرش باالی مرد یسایه من سوگند شد، راحت خیالم -

 .مواظبشه هم بعد

 .زد زشتی پوزخند بابک

! پرنیان نه هستم شمیم بابک من که کنم عرض خدمتتون باید پرنیان بهنام آقای -

 خیال با تونیمی پس نداریم، نسبتی آوازه پر خاندان این با خوشبختانه مادرم و من

 !کنی حساب من مردونگی و غیرت روی راحت

 تخت روی که کردم کمک او به افتاد شماره به یشها نفس و شد منقلب بهنام چهره

 اش بینی روی بود تختش کنار کپسول روی که را اکسیژنی ماسک و بکشد دراز

 بهنام خیالبی هایپلک. کرد تنظیم او برای را اکسیژن کپسول اندازه پگاه و گذاشتم
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 نگاهش چنان و بود بابک سمت هنوز نگاهش اما شد،می باز و رفتمی هم روی آرام

 .کند می بایگانی همیشه برای ذهنش و قلب در جایی را او تصویر گویی که کردمی

 .کردم نگاه را بابک غیض با

 .بشنوم ازت ایدیگه حرف هیچ خوامنمی نگو، هیچی دیگه! بابک نبود این ما قرار -

 :داد جواب بود فریاد شبیه که صدایی با و شد آلود بغض بابک صدای

 تونمنمی من ولی آزادی، بگذری حقت از خوایمی اگه تو مامان؟ نمبز  حرف کی پس -

 مشترک فامیلی باهاش حتی من! نیستم عاشقش تو مثل چون ببخشم؛ و آدم این

 پدر؟ بگم بهش داری انتظار اونوقت ندارم

 صورت باشد، کرده گم چیزی که کسی مثل پگاه و بود رفته بیرون اتاق از بابک

 گرفتن مشغول و برداشت او سر باالی از را تلفن گوشی. کردمی نگاه را بهنام رنگبی

 .شد شماره

 زنی؟می زنگ کی به -

 .کما توی بره ممکنه ببینه اونو باید حتما دکترش نیست خوب حالش بابا -

 .کردم تکرار را آخرش کلمه نگرانی با و کردم تنگ را هایمچشم

 کما؟ -

 .داد تکان را سرش

 بهش حواسم خیلی باید که بود گفته دکترش نیست، وبخ براش هیجان بله، -

 …ولی شهمی بهتر حالش بابک دیدن با میکردم فکر من. باشه
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 صحبت بهنام دکتر با. انداختم زیر به سر زده خجالت رفت، اتاق در سمت نگاهش

 .نشست ایگوشه غمزده بزند، ویال به سری او ویزیت برای حتما که شد قرار و کرد

 .کنه رفتار اینطوری بابا با نداشتم انتظار ولی میفهمم رو بابک حال -

 نفس سختی به هنوز و بود بسته هایشچشم که بهنام به نگاهی نشستم، کنارش

 .انداختم رفتمی پایین و باال شدت به اشسینه قفسه و کشیدمی

 چیه؟ بهنام مریضی پگاه -

 :داد جواب آهسته و انداخت زیر به سر. لرزید اش چانه

 ...خیلی میکشه درد خیلی داره، لنف سرطان -

 سو آن به را نگاهم خوردمی در به که ضرباتی صدای گذاشتم، امپیشانی روی را دستم

 در که بود کرده تنظیم طوری را نگاهش مرز انگار گشود، را در آهسته بابک. کشاند

 .دید نمی را چیزی و کسی من جز به اتاق آن

 .بیرون بیایی لحظه چند میشه مامان -

 به و ویال نزدیک سلیقه با پگاه که چوبی هایصندلی روی و رفتیم ساحل سمت باهم

 :گفت مقدمهبی بابک. نشستیم بود چیده ساحل سمت

 تهران؛ برمیگردم هم صبح فردا هتل، برم میخوام بمونم اینجا تونمنمی من مامان -

 .بریم هم با تا بشید حاضر بهتره هم شما

 اشکی قطره اختیاربی که بود افق سمت نگاهم گرفتم، دندان زیر به را مپایین ب**ل

 .کرد تر را امگونه
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 که اونی اما نباشه درک قابل من رفتار تو نظر از شاید بابک، تونمنمی بیام، تونمنمی -

 برگشتنش راه به چشم عمر تمام منه؛ آرزوهای مرد میده جون تخت اون روی داره

 تهران؟ برگردم تو با و کنم ولش تونم یم چطور حاال. بودم

 .کرد نزدیک صورتم به را صورتش

 نیست عشق وجودته توی که چیزی! جان مامان مرده تو رویاهای مرد که کن قبول -

 .همین فقط! ترحمه

 .چسباندم اشپیشانی به را امپیشانی

 .فهمیینم و من االن حال نکنی تجربه رو حس این تا نشی عاشق تا من، دل عزیز -

 .گرفتم قاب دستهایم با را صورتش

 …یا گفتی و راستش داری، دوست رو پگاه بودی گفته بهم -

 :داد جواب و گذاشت امسینه روی سر و کرد قطع را حرفم

 خواستممی اولش مریضه کردممی فکر گفتم، دروغ بهت ، مامان خوام می معذرت -

 که کردممی حس داشتم کم کم عدشب اما کنم، عمل بودم داده رضا به که قولی به

 باشه داشته ارتباط پرنیان بهنام با که کسی هر و چیز هر از حاال ولی. دارم دوستش

 !متنفرم

 .کردم نوازش را رنگش شب و پشت پر موهای

 .سوگند دل عزیز بشینه کینه تو پاک دل توی که حیفه -

 به دور از ویال هایچراغ نور بود، کرده باریدن به شروع نم نم و بود کرده غروب آفتاب

 خال در رفته رفته ویال آن در من زندگی روشن شمع اما بخشیدمی روشنی آن
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 رسید گوشم به دور از پگاه صدای. بود کرده لرزان را دلم امر این و بود شدن خاموش

 اختیاربی. زدمی صدا مرا فریادهایش و دست اشاره با و بود ایستاده ویال در جلوی که

 ابهام از پر نگاههای میان در و شدم بلند جا از اضطراب با کرد، ریشه دلم به ترس

 دست فوری نشد، حرفی هیچ منتظر دید را حالم که پگاه. دویدم ویال سمت بابک

 آرامم بتواند تا کرد تکرار هم سر پشت را اش جمله تند تند و گذاشت امشانه روی

 .کند

 اما کرده باز و چشماش االن کرد ویزیتش ومدا دکتر نیست چیزی نترسید، نترسید -

 .کنه صحبت شما با خوادمی فرحی دکتر

 چند گردد، بر عادی حال به امبریده هاینفس تا کردم خم هایم زانو سمت به را کمرم

 موهای با بود میانسالی پزشک فرحی. رفتیم ویال سمت هم با و کشیدم عمیق نفس

 زیر که بلوزی روی خوشرنگی آبی کروات. بود زده هشان باال به رو که گندمی جو و فر

 نوشتن مشغول پذیرایی میز پشت و کردمی نمایی خود بود، پوشیده اش سرمه پولیور

 :گفت و گرفت پگاه سمت را نسخه و کرد کج ما سوی به کمی را گردنش. بود نسخه

 یخیل متاسفانه کرده، متاستاز بدجوری غدها سختیه، خیلی شب براش امشب -

 … ولی نوشتم نسخه براش. کشهمی درد

 روسری زیر از خیسم موهای از ایدسته انداخت، من به نگاهی و کرد قطع را کالمش

 .بود چسبیده ام پیشانی به و بود آمده بیرون

 هستید؟ شما سوگند -

 .دادم تکان تایید نشانه به را سرم
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 عینکش پشت از شد رد که کنارم از کرد، رفتن آهنگ و برداشت میز روی از را کیفش

 میخواست که را حرفی گرفت تصمیم اینکه مثل و انداخت من به نگاهی دوباره

 .براند زبان بر بزند قبل ای لحظه

 .داره احتیاج وجودتون به خیلی نشید، دور کنارش از امشب ـ-

 در جلوی اش بدرقه برای که پگاه همراه و کشید را راهش و نشد من جواب منتظر

 .شد رهسپار بود ایستاده

 را نامم که رسید گوشم به دریا اتاق درون از بود، شده ناله شبیه دیگر که بهنام صدای

 .نشد جاری زبانم بر بیشتر کالم یک بودم، گیج دکتر هایحرف از هنوز. میزد صدا

 .جانم -

 لبه به دست با و زد لبخندی شد،نمی دیده امیدی هیچ دیگر نگاهش در و بود آرام

 .کرد اشاره تختش

 .،بیا جونم آروم بیا بشین، کنارم بیا سوگند اینجا بیا -

 بی. ندارم را کشیدنش توان که شده وصل پاهایم به سنگین ایوزنه کردممی حس

 مچاله درد از اشچهره نشستم، کنارش و کردم اجابت را دعوتش چرایی و چون هیچ

 .کشیدم صورتش روی دستی کند؛ غلبه آن بر کردمی سعی اما بود شده شده

 ؟ داری درد خیلی -

 .زد لبخند زحمت به داشت،نمی بر چشمانم از چشم

 چیزی نذاشتم دیگه اومدی وقتی از اما میزدن، برام مرفین تا سه روزی میشه باورت -

 !تویی فقط من دردهای تمام درمون. کنن تزریق بهم
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 بابک قبل ساعت چند که ای نقطه همان به درست را نگاهش فشردم، را دستش آرام

 :پرسید و دوخت بود ایستاده آنجا

 رفت؟ بابک -

 .کشیدم بلندی آه

 خودت مثل اما نیست دلش توی هیچی نباش، نگران گردهمی بر ساحل، کنار رفته -

 .دیگه لجبازه

 و کرد نگاه صورتم به بود ماسیده غمگینانه هایشب**ل گوشه که لبخندی با بهنام

 :گفت

 نظر همه از اون توست با حق. ببینم و پسرم تونستم من و کردی ملع قولت به تو -

 همون دقیقا کردمی نگام وقتی برده، ارث به و نگاهت طرز فقط تو از انگار منه، شبیه

 .داشت رو تو عمیق و نفوذ پر نگاه

 .دادم جواب اندوه با و گرفتم دست در را دستش

 شباهتش شدمی تربزرگ هرچی ردم،کمی خداروشکر بود تو شبیه اینکه از همیشه -

 دلتنگی وقتی هاسال این همه توی ولی کنی باور نتونی شاید شد،می بیشتر تو به هم

 .کردمی آرومم بابک به کردن نگاه فقط میداد عذابم

 .داد بیرون حسرت با را کوتاهش نفس

 همه وجود با که پاکه، انقدر دلت که حالت به خوش سوگند، حالت به خوش -

 دونیمی کردی؛ مراقبت امانتم از و داشتی دوستم هم باز کردم حقت در که هاییبدی

 از نبود خودم دست ولی بدم آزارت خواستم نمی وقت هیچ خورممی قسم چیه؟
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 به خواستممی. بودم تو دیوونه من نه که عاشق شدم، عاشقت دیدمت که ایلحظه

 !کرد جدا ازم رو تو جنون همین هم عاقبت باشی من مال فقط شده قیمتی هر

 .نشست لبهایم روی تلخی لبخند

 بابات مقابل در وقتی حتی جا همه و همیشه بهنام کردی، نت*یا**خ من به تو اما -

 بهم هم باز بدی نجات رو اتبچه و من جون خودت قول به تا رفتی و آوردی کم

 !کردی نت*یا**خ

 .فشرد را دستم سردش دستهای با

 آوردنت دست به برای روشم شاید. هستم عاشقت خدا به گند،سو ببخش و من -

 .بودم عاشقت همیشه اما بود اشتباه

 با بودی که طوری هر بگویم خواستم بدهم، را جوابش خواستم دادم، تکان را سرم

 که بود نعمتی من برای بودنت هم باز هایت خوب و هابدی هایت؛جویی بهانه تمام

 زدی تنهایی رنگ هایم لحظه تمام بر رفتنت با و کردی ریغد من از رحمیبی با را آن

 .گذاشت اتاق داخل به قدم آرام بابک و خورد در به ای ضربه تک. آمدم خود به تا اما

 پدرش نزدیک خوادمی دلش کردم حس زد، امشانه بر دستی و ایستاد کنارم بابک

 عوض او با را جایم و شدم دبلن جا از. دهدنمی او به ایزهاجا چنین غرورش اما باشد

. بود مردد نشستن برای هنوز. ایستادم کنارش من و نشست بهنام تخت لبه کردم،

 آهسته. کنم تایید دهد انجام خواستمی که را کاری تا فشردم هم روی را هایمچشم

 .کرد نگاهش حسرت با و عمیق بهنام انداخت، زیر به سر و نشست

 دردی هیچ بینمتونمی هم کنار وقتی پسر، کنم اهتنگ عمر آخر تا خوادمی دلم -

 .ندارم
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 :داد جواب و گرفت بر او از را نگاهش بابک

 دل نه حاال کنه،می خوش جا دلم توی درد دنیا یه دیدنت با که من برعکس درست -

 کشید، بابک دست روی را لرزانش هایدست بهنام! موندن پای نه و دارم رفتن

 بزند، هم بر را اششادی توانستنمی و نداشت او بر تاثیری هیچ بابک تند هایحرف

 .بود شده خاص و پدرانه بار این بهنام لبخند

 راحت رو خیالم بیشتر اینجوری بابک، کنهنمی ناراحت رو من هاتحرف این -

 !داشته رو تو من جای به که خوشبخته خیلی مادرت فهمممی که کنیمی

 :گفت و دکر  تنگ را درشتش چشمان بابک

 من ولی بودی؟ عاشقش تو که فهمممی من بزنی رو هاحرف این اگر کنیمی خیال -

 هیچ زندگی االن بودی عاشق واقعا اگر تو ندارم، قبول رو هاحرف این از کدوم هیچ

 .نبود اینجوری کدوممون

 بابک سر بر دستی و آورد باال کمی زحمت با را کبودش و خورده سوزن دست بهنام

 لحظه یک در اما بکشد عقب را خودش خواستمی بابک کردم حس ،کشید

 احساس هم او لحظه آن در شاید. نداد نشان العملی عکس هیچ و شد پشیمان

 .دارد نیاز پدرش هاینوازش به که کردمی

 و من که فهمیمی وقتی فقط تو. کنی درک رو واقعی عشق تو که زوده خیلی حاال -

 شاید وقت اون باشی، کرده تجربه رو حس این که داریم احساسی چه هم به مادرت

 !باشی نداشته حسی همچین من به نسبت مادرت گذشت یا من مورد در دیگه

 از و رفت پگاه سوی به ذهنم درنگبی کرد صحبت بابک برای عشق از بهنام وقتی

 :پرسیدم بابک
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 که ندیدم و قاتا توی اومدم اما کنه بدرقه رو دکتر رفت کجاست؟ پگاه راستی -

 ندیدیش؟ تو برگرده،

 :داد جواب رفتمی خروجی در سمت به که طور همان و شد بلند جا از بابک

 !کرده دیر کمی یه دنبالش میرم بگیره، رو بود نوشته دکتر که داروهایی رفت -

 کردممی حس تازه رفت، قنج برایش دلم که آمد خوشم چنان غیرتش و مردانگی از

 کوتاهی بهنام امانت نگهداری برابر در دیدممی اینکه از و ستا شده بزرگ پسرم

 .بودم خرسند امنکرده

 از بود؛ شده تند باران گذاشت، وخامت به رو بهنام جسمی وضعیت رفت که بابک

 فرحی دکتر. نبود هابچه بازگشت از خبری هنوز انداختم بیرون به نگاهی پنجره

 بهنام. بود عمرش لحظات آخرین گذراندن حال در بهنام و بود داده تشخیص درست

 مهابابی من و کردمی نرم پنجه و دست مرگ با بستر در من داشتی دوست و غرور پر

 پاک دستمال با بود نشسته اشپیشانی بر که را عرق درشت قطرات ریختم،می اشک

 نفس زحمت به خیلی. شدم خیره اشملتمسانه نگاه و فروغبی چشمان به و کردم

 :گفت و زد دانی قدر نشانه به رنگی کم لبخند اما کشیدمی

 کمکم وقت اون پنجره، کنار بذار صندلی دوتا بعدش سوگند، کن باز رو پنجره برو -

 .ببینم رو دریا تو کنار خواممی اونجا؛ بریم تا کن

 روی تزیینی کشتی همان نزدیک کنارش و بردم پنجره جلوی تا را او سختی به

 محکم را دستم و کشید سردی آه. کرد پرواز دریا سوی به نگاهش نشستم، صندلی

 خروشان امواج صدای گذاشت، امشانه روی را سرش و گرفت سردش هایدست میان

 به که بود گرفته و ضعیف آنقدر صدایش. رسیدمی گوش به هادست دور از دریا

 :ردک زمزمه ب**ل زیر آهسته را بیت یک زحمت با اما میکرد صحبت سختی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر انیعلیخ مریم|  دریا اتاق رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

672 

 

 پروین قلب آرزوی ای را تو سیمین، مهتاب زاده ای را تو دارم،می دوست هنوزت -

 "پرستممی"

 .شد جاری چشمم گوشه از گرم اشکی

 ولی برگشتی دیر خیلی خیلی که هرچند بهنام، بزنم رو حرف این که سخته خیلی -

 چه. دمکشی عذاب دنیا این توی خیلی تو بی من بخشیدمت؛ من که بدونی خواممی

 تمام از بگیرم، انتقام ازت تونمنمی اما کردم مرگ آرزوی حتی که روزهایی و شب

 وقت هیچ عاشق یه که بدونی تا گذشتم کردی حقم در رفتنت با که هاییظلم

 !بگیره انتقام معشوقش از تونهنمی

 هایشدست و کندمی سنگینی هایمشانه روی سرش کردم حس زدممی حرف وقتی

 و نبود آن در فروغی دیگر. کردم نگاه صورتش به است، شده قبل از دترسر  بسیار

 برای بار این بود خشکیده لبش گوشه که تلخ لبخند همان با ناباوری کمال در بهنام

 پیوسته که او عشق دریای در شاید و دریا اتاق در او بدون گذاشت، تنها مرا همیشه

 از مملو زورقی کنار در هم آن. ودمب شده غرق داشتم، هراس خروشانش های موج از

 .بودم رسیده مقصود منزل سر به آن با روزی که عشق

 

 میرممی تو آغوش در

 سوزم تنت جانسوز گرمی از که آغوشی در

 سازم هانغمه قلبت ضرب از که آغوشی در

 میرممی تو درآغوش

 پوشم گل سبزپو هاخزان رغم با که آغوشی در
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 مدهوشم رویاییش هایشلرز  احساس از که آغوشی در

 دوشم از افتدمی زندگی بار که آغوشی در

 فراموشم دنیا همه گرددمی که آغوشی در

 خاموشم است فریاد و داد جای که آغوشی در

 ...میرممی تو درآغوش امآغوش هم تو با که است درمان چو درد این مرا

 روزی عاشقی و عشق سودای در که ترسم آن از

 باشد چون که بندی کسی بر دل و بگذاری مرا

 دارد خون غرق نگاهی چشمش که

 دارد جنون ذوق اشسینه نه و دل در شوری نه

 است پوچ من دنیای همه که آنجاست و

 است کوچ یلحظه جهان در ندارم سهمی دگر

 باش من با لحظه هر و نفس هر در تو

 ده پناهم آغوشت در بدبینان چشم از مرا

 است مهتاب و است احساس و است اعجاز که درآغوشی

 است بیتاب چه شب و روز آن یاد بر دلم

 پیوست به تقدیرم تو با روزی که

 میرممی آغوش این در دانممی که ساعت آن خوش

 میرممی تو آغوش در
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 سوزم تنت جانسوز گرمی از که آغوشی در

 سازم هانغمه قلبت ضرب از که آغوشی در

 میرممی تو درآغوش

 پوشم گل سبزپو هاخزان رغم با که آغوشی در

 مدهوشم رویاییش هایلرزش احساس از که آغوشی در

 دوشم از افتدمی زندگی بار که آغوشی در

 فراموشم دنیا همه گرددمی که آغوشی در

 خاموشم است فریاد و داد جای که آغوشی در

 ام آغوش هم تو با که است درمان چو درد این مرا

 "میرممی تو آغوش در"

 

 

 انپای

 ۹۶ پاییز
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 .13246roman.ir/threads/1https://forum/: 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

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 

 پیشنهاد می شود
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