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دوم دبیرستان بودم.هوای نم گرفته وبارون خورده پاییزی حسابی حالم روگرفته بود.تاازمدرسه به خونه برسم بازم 

لج کردن به خودم روشروع کردم.کاپشنم رو درآوردم وگذاشتم حسابی بارون به تنم بخوره.وقتی رسیدم خونه شده 

تادبنای جیغ ودادش روگذاشت:بازخل شدی بودم مثل موش آب کشیده.مامانی)مادربزرگم(تاچشمش به من اف

دختر؟...بازچته؟چراباخودت اینجورکردی؟بدوبدوبروحموم یه دوش آب گرم بگیر یه لباس درست وحسابی هم 

بپوش تامن غذات روبکشم بیارم.صدای زنگ دربلندشد.ماندانا بودخواهرم.یه سال ازمن بزرگتره ولی خیلی 

واقعا من دیوونه هستم وخودم هیچ وقت باورنکردم!اونروزدوباره دلم تنگ عاقلترازمن نشون میده!نمیدونم شایدم 

شده بود...دوباره دلم مامان وبابا رومیخواست...پی بهونه بودم تاپاچه یکی روبگیرم...ولی خوب دیگه دستم روشده 

یه چیزی میگردم  نبالبود.همه میدونستن وقتی کارهای غیرمعقول ازم سرمیزنه...یعنی دوباره قاطی دارم...یعنی د

تا تالفی وعقده نبودن مامان وبابا رو روسراون چیزخالی کنم! برای همین ازوقتی دستم روشده بود دیگه کسی تواون 

شرایط سربه سرم نمیذاشت.روپوش مدرسه رودرآوردم پرت کردم روپله ها بعدشم همون جا کنارشومینه 

ه شیشه میخوردن ومی رقصیدن معلوم نبودچه جادویی کردن درازکشیدم روی یکی ازراحتی ها.قطره های بارون که ب

که خیلی زودخوابم برداصال نفهمیدم چی شد که خوابم رفت.خوابم بردودوباره همون کابوس لعنتی اومد 

سراغم...اصال هروقت نحسی میکردم حکایت همین میشد.خوابم میبرد وبعدشم همون کابوس...دیدن همون صحنه 

امان که بابا روصدامیکرد.فریادماندانا ودادهای آرش وکوروش وبعد صدای بابا...وبعد های آخرتصادف...جیغ م

خوردشدن شیشه ومعلق خوردن ماشین توی تاریکی شب...دیدن نورچراغ ماشینها که چرخشی دورانی برام داشتن 

بودن خونهءما.تمام وبعدجیغ..........جیغ کشیدم ازجا پریدم.نمیدونم کی ولی عمه مهین وپسرش بهنام هم اومده 

صورتم ازاشک خیس شده بودوجیغ می کشیدم.نمیدونم باچه سرعتی ولی مامانی طبق معمول با یه لیوان شربت قند 

سالش بودوسال سوم ۲۲کنارم بود وعمه مهین بغلم کرده بود وسعی داشت آرومم کنه.بهنام اون موقع

خره ساکت شدم وخیالم جمع شدکه دوباره تکرارهمون پزشکی.نشسته بودروی یکی ازمبلها وبه من نگاه میکرد.باال

سالش ۵۲سالش/کوروش۵۱سالم بود.آرش۶واقعه روتوخواب دیدم.واقعه ای که موقع حادث شدنش من فقط

ساله بود.وبعدهمون اتفاق بودکه دیگه مامان وبابا روندیدم.وقتی مطمئن شدم خواب دیدم وهمه چی ۷وماندانا

باره زدم زیرگریه...ساکت نمیشدم.بهنام اومدجلومامانی وعمه مهین روکنارزد تکرارهمون اتفاق بوده تازه دو

 ونشست کنارم روی راحتی وگفت:بسه...بلندشوبریم بیرون یه ذره هوابخور...

 

 چنددقیه بعد درحالیکه ازگریه به هق هق افتاده بودم همراه بهنام سوارماشینش شدم وازخونه رفتیم بیرون.........

تان بودم.هوای نم گرفته وبارون خورده پاییزی حسابی حالم روگرفته بود.تاازمدرسه به خونه برسم بازم دوم دبیرس

لج کردن به خودم روشروع کردم.کاپشنم رو درآوردم وگذاشتم حسابی بارون به تنم بخوره.وقتی رسیدم خونه شده 

یغ ودادش روگذاشت:بازخل شدی بودم مثل موش آب کشیده.مامانی)مادربزرگم(تاچشمش به من افتادبنای ج

دختر؟...بازچته؟چراباخودت اینجورکردی؟بدوبدوبروحموم یه دوش آب گرم بگیر یه لباس درست وحسابی هم 

بپوش تامن غذات روبکشم بیارم.صدای زنگ دربلندشد.ماندانا بودخواهرم.یه سال ازمن بزرگتره ولی خیلی 

دیوونه هستم وخودم هیچ وقت باورنکردم!اونروزدوباره دلم تنگ عاقلترازمن نشون میده!نمیدونم شایدم واقعا من 
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شده بود...دوباره دلم مامان وبابا رومیخواست...پی بهونه بودم تاپاچه یکی روبگیرم...ولی خوب دیگه دستم روشده 

میگردم تا بود.همه میدونستن وقتی کارهای غیرمعقول ازم سرمیزنه...یعنی دوباره قاطی دارم...یعنی دنبال یه چیزی 

تالفی وعقده نبودن مامان وبابا رو روسراون چیزخالی کنم! برای همین ازوقتی دستم روشده بود دیگه کسی تواون 

شرایط سربه سرم نمیذاشت.روپوش مدرسه رودرآوردم پرت کردم روپله ها بعدشم همون جا کنارشومینه 

خوردن ومی رقصیدن معلوم نبودچه جادویی کردن درازکشیدم روی یکی ازراحتی ها.قطره های بارون که به شیشه می

که خیلی زودخوابم برداصال نفهمیدم چی شد که خوابم رفت.خوابم بردودوباره همون کابوس لعنتی اومد 

سراغم...اصال هروقت نحسی میکردم حکایت همین میشد.خوابم میبرد وبعدشم همون کابوس...دیدن همون صحنه 

ابا روصدامیکرد.فریادماندانا ودادهای آرش وکوروش وبعد صدای بابا...وبعد های آخرتصادف...جیغ مامان که ب

خوردشدن شیشه ومعلق خوردن ماشین توی تاریکی شب...دیدن نورچراغ ماشینها که چرخشی دورانی برام داشتن 

ءما.تمام وبعدجیغ..........جیغ کشیدم ازجا پریدم.نمیدونم کی ولی عمه مهین وپسرش بهنام هم اومده بودن خونه

صورتم ازاشک خیس شده بودوجیغ می کشیدم.نمیدونم باچه سرعتی ولی مامانی طبق معمول با یه لیوان شربت قند 

سالش بودوسال سوم ۲۲کنارم بود وعمه مهین بغلم کرده بود وسعی داشت آرومم کنه.بهنام اون موقع

شدم وخیالم جمع شدکه دوباره تکرارهمون پزشکی.نشسته بودروی یکی ازمبلها وبه من نگاه میکرد.باالخره ساکت 

سالش ۵۲سالش/کوروش۵۱سالم بود.آرش۶واقعه روتوخواب دیدم.واقعه ای که موقع حادث شدنش من فقط

ساله بود.وبعدهمون اتفاق بودکه دیگه مامان وبابا روندیدم.وقتی مطمئن شدم خواب دیدم وهمه چی ۷وماندانا

زیرگریه...ساکت نمیشدم.بهنام اومدجلومامانی وعمه مهین روکنارزد تکرارهمون اتفاق بوده تازه دوباره زدم 

 ونشست کنارم روی راحتی وگفت:بسه...بلندشوبریم بیرون یه ذره هوابخور...

 

 چنددقیه بعد درحالیکه ازگریه به هق هق افتاده بودم همراه بهنام سوارماشینش شدم وازخونه رفتیم بیرون.........

غروب بود.آرش هنوزازسرکاربرنگشته بود ولی کوروش خونه بود.ماندانامشغول درساش وقتی برگشتیم خونه 

بود.بهنام هم بامن اومد داخل خونه چون میدونست اون موقع کوروش خونه است.چون به درسهای فردام نرسیده 

میخندیدن صدای خنده بودم ازبهنام تشکرکردم ورفتم باال ولی بهنام تا موقع شام با کوروش توی هال پایین میگفتن و

هردوتاشون تا باال می اومدوقتی آرش اومد وخواستیم شام بخوریم بهنام دیگه نموند ورفت خونه خودشون.خونشون 

روبه روی خونه مابود.اون شب سرشام کوروش روبه آرش کرد وگفت:بهنام گفته ازفرداآنی روخودش میبره مدرسه 

وشحالی جیغ کشیدم وگفتم:وای چه باحال...آخ جون دوباره راحت ومیاره دیگه نمیخواد اینقدرنگران باشی.ازخ

شدم.آرش خندید وگفت:خوب خداروشکر.ازاون شب فصل تازه ودوباره زندگیم شروع شد.دیدارهای هرروزه با 

بهنام...حداقل روزی دوبار...مسیررفت وبرگشت مدرسه که دورهم بود باعث شده بودآرش همیشه نگران باشه ولی 

نام تقبل کرده بود من روببره وبیاره خیال هم آرش هم کوروش راحت شده بود.ماندانا دبیرستانش به خونه حاالکه به

نزدیک بود ولی من چون هنرستان میرفتم مسیرش خیلی دوربودوبهنام باوجودی که خودش دانشجوبود ولی وقتش 

ت برام رنگ وبوی تازه میگرفت روخیلی خوب تونست تنظیم کنه ومنم دیگه خیلی راحت شده بودم.همه چی داش

اون تنهایی آزاردهنده رخت بسته ورفته بودهرجا میخواستم برم...بهنام...هرکاری داشتم...بهنام...هرچی 

میخواستم...بهنام...دیگه بهش عادت کرده بودم خودمم نمیتونستم بدون اون کاری کنم...خودشم این روخوب 

اما تنها کسی که بعد آرش میتونست درکمترین زمان ممکن من روقانع فهمیده بود ولی هنوزلجبازی هام روداشتم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پاورقی

4  

 

کنه تا دست ازلجاجتهای بی موردم بردارم بهنام بود.دوسال دبیرستان مثل برق گذشت اون سالی که پیش دانشگاهی 

ه رومیگذروندم یک کم تو یکی ازدرسهام مشکل پیداکرده بودم که بازم بهنام به دادم رسید.روزی سه ساعت ب

طورفشرده اون درس روبامن کارکردودست آخربهترین نمره کارنامه ام هم درهمون درس به چشم 

خورد...بزرگترشده بودم وکمی سرکش ترازقبل!گاهی با بهنام بحثم میشداونم سرمسائل جزئی مثال رنگ کفشم یا 

که حرفش روبا سیاست ومنطق به رنگ مانتوم یاحتی جزئی ترازاینها مثالکانال تلویزیون ولی بیشتراین بهنام بود 

کرسی مینشوند.نمیدونم چراوقتی باهاش بحثم میشد برام مثل کوروش وآرش میشد به خاطراختالف سنیم برخالف 

میل باطنیم باکلی غرولند کوتاه می اومدم ولی دربعضی مواردهم زیربارنمیرفتم.کنکوراون سال رودادم ودرتهران 

کوروش خوشحال شده بودوبه مناسبت قبولیم تو دانشگاه یه گردنبند فیروزه قبول شدم.بهنام حتی بیشترازآرش و

خیلی قشنگ بهم هدیه کرد که به قول عمه مهین بابه گردن انداختن این فیروزه ازچشم شوردیگرون 

دورباشم.دوهفته بعدتولدپسرعمومنوچهربود وچون بچه های فامیل همه همسن وسال بودیم ترجیح دادیم با اجازه 

رگترها فقط ما جوونهای فامیل بریم به ویالی عمومنوچهردرکرج که درجاده چالوس بود.اون شب وقتی من ازبز

وبهنام رسیدیم به باغ فهمیدیم فقط بچه های فامیل نیستن بلکه بچه ها دوستهاشون روهم دعوت کردن وبه نوعی یه 

باغ متوجه شدم بهنام ازاین وضع اصال  پارتی توپ)پیام پسرعمو منوچهر(راه انداخته بود.به محض ورودمون به

خوشش نیومده.ماشین رودرگوشه پارکینگ پارک کردوقتی رفتیم داخل ساختما ن بروبچه های فامیل وبقیه کلی 

ذوق کردن منم که ذاتا ازمهمونی ورقص بدم نمی اومد کلی کیف کردم تا خواستم برم وسط بهنام دستم روگرفت 

وروش ودوست دخترکوروش که کنار سالن نشسته بودن.اصال ازاین کاربهنام وخواست همراه خودش ببره پیش ک

خوشم نیومد بنابراین محکم ایستادم ودستم روازدستش کشیدم بیرون.ایستادبرگشت وباتعجب آمیخته به خشم 

نگاهم کردولی من درحالیکه بالجاجت وخیرگی نگاهش میکردم عقب عقب رفتم وسط جمع بچه ها وهمراه اونها 

ول رقصیدن شدم...اون شب خیلی بهم خوش گذشت شاید دوساعتی بودکه به همراه همه می رقصیدیم...آرش مشغ

نیومده بود.اون نوهءبزرگ فامیل بودواصوالزیادقاطی مانمیشدولی کوروش ومانداناهمیشه بودن.خیلی شلوغ 

میکردم هرکاری مجازم  بوداحساس میکردم دیگه بزرگ شدم وقبولیم دردانشگاه زیادی ذوق زدم کرده بودحس

بکنم واون شب میخواستم فقط خوش بگذرونم...پیام سالن روخیلی قشنگ با رقص نورنورپردازی کرده بودوموقع 

رقص فقط رقص نورها روشن بودن تواوج خوشی بودم که یکدفعه حس کردم یکی مچ دستم رومحکم گرفت 

این بهنام هستش که من روازجمع جدا کرد وبه  وازوسط جمع کشید بیرون.سروصدازیاد بود وهیچکس متوجه نشد

حیاط برد.نم نم بارون می اومد همه جا تاریک بودچون داخل خیلی گرم بود وقتی من روکشید بیرون احساس 

لرزکردم.کتش رودرآوردوانداخت رودوشم ولی دیدم صورتش خیلی عصبیه.سردم شده بود وکمی می لرزیدم 

وکشیدی بیرون؟خیره به چشمام نگاه کرد گفت:آنی!!!تاکی میخوای قاطی این گفتم:چته؟چرا مثل دیوونه ها من ر

آشغالها بلولی؟عصبی شدم وگفتم:کرم خودتی من کرم نیستم که بلولم.برگشتم که برم داخل ساختمان بازوم 

روگرفت ومحکم برگردوندم.گفتم:چه مرگته؟امشب چته؟همه دارن میرقصن خوب منم میخوام برم برقصم...عصبی 

ده بود گفت:توغلط میکنی...هرچقدررقصیدی بسه دیگه.بازوم روسعی داشتم ازدستش دربیارم گفتم:به ش

توچه؟صداش کمی بلند شده بودگفت:من دوست ندارم تو برقصی...اونهم قاطی اینها.گفتم:دستم روول کن به جهنم 

گیج شده بودم..........پایان که دوست نداری...نفهمیدم چطورولی به قدری سریع زدتوصورتم که برای لحظاتی 

 قسمت سوم.
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 داستان دنباله دار   قسمت چهارم

 

هاج وواج مونده بودم باورم نمیشد به این راحتی بهنام بهم سیلی زده باشه!به شدت عصبی شده بودواین ازچهره اش 

ادداخل ماشین وبعد معلوم بود.دستم روگرفت وبه طرف پارکینگ برد.درب ماشینش روبازکردوتقریبا من روهل د

درب ماشین روچنان محکم بهم کوبیدکه فکرکردم االنه که شیشه کنارم خوردبشه ولی نشد.گریه 

نمیکردم!!!هنوزتوشوک کشیده ای که خورده بودم قرارداشتم.بهنام برگشت داخل ساختمان وبارونی من روبه همراه 

ه کوروش کنارشیشه سمت من رسیدوباانگشت روسریم برداشت وسوارماشین شد.هنوزماشین روروشن نکرده بودک

چندضربه به شیشه کوبیدوگفت:کجا؟!!!!نگاهی به بهنام کردم نمیدونستم چی باید بگم.بهنام عصبی ازماشین پیاده شد 

وگفت:کوروش نوکرتم...اعصابم ریخته بهم مابرمیگردیم تهران.کوروش دوالشدوبه من که حاالشیشه روپایین 

فت:توچته؟!!...توهم برمیگردی؟بهنام به جای من جواب داد:آره بامن برمیگرده به اندازه کشیده بودم نگاه کردوگ

کافی رقصیده بسه دیگه.کوروش به صورت من دقیق شدوگفت:آره؟میخوای برگردی؟بهنام دوباره نشسته بود داخل 

وند که نباید پیاده ماشین وماشین روروشن کردیه دستش روگذاشت روی پای من وبافشاری که به پام واردکردفهم

بشم یا حرفی خالف میل اون بگم بعد روکردبه کوروش وگفت:کوروش چه اصراری داری آنی روتوی این خراب 

شده قاطی اون آشغالهایی که معلوم نیست ازکدوم جهنم دره پیام پیداشون کرده نگه داری؟کوروش گفت:بهنام هیچ 

نستم اگرکوروش بفهمه بهنام دستش روروی من بلند کرده معلوم هست چته؟صدای کوروش هم بلند شده بود میدو

تحت هیچ شرایطی نمیتونستم جلوی واکنش کوروش روبگیرم.بهنام باعصبانیت گفت:من اجازه نمیدم آنی اینجا 

بمونه.کوروش ماشین رودورزدوبه سمت درب کناربهنام رفت وبا عصبانیت گفت:بهنام توچی کاره ای مگه؟من خودم 

هنام وکوروش همسن وکامال هم قد وهیکل بودن وهردوعصبی.میدونستم هرلحظه امکان درگیری بین هستم اصال...ب

این دوداره شدت میگیره باید کاری میکردم تا مهمونی پیام خراب نشه چون بعید نبود صدای بلند هردوی اونها به 

خوام برگردم تهران.کوروش گوش بقیه برسه.سریع ازماشین پیاده شدم وگفتم:کوروش...کوروش...من خودمم می

برگشت وباعصبانیت نگاهی به سرتاپای من کرد وگفت:خیلی خوب.وبعدبدون هیچ حرفی برگشت داخل 

ساختمان.بهنام هم که به حالت نیمه ازماشین برای درگیرشدن باکوروش پیاده شده بوده دوباره برگشت داخل 

م بهم گوشزدمیکردکه باید این بارآخرم باشه که ماشین ومنتظرمن شد.بهنام تاخودتهران بامن دعواکرد ودائ

اینجوری خودم روقاطی یه مشت دختروپسرمیندازم.نمیدونستم چی جوابش روبدم.سرم به شدت دردگرفته 

بودوباهردادی که سرم میکشیداحساس میکردم مغزم داره منفجرمیشه.اتوبان که به پایان رسیدهنوزداشت بامن 

بافریادگفتم:بسه دیگه...باشه...باشه...هرچی توبگی...فقط بس کن دیگه دادنکش دعوامیکردنتونستم طاقت بیارم 

سرم داره منفجرمیشه.اونشب باسردردی شدید رسیدم خونه وبی هیچ حرفی با مامانی وآرش سریع رفتم به اتاقم 

وجدید  وبعدخوردن یه قرص مسکن قوی خوابیدم...ماههای اول شروع دانشکده برام خیلی جذاب بود.محیطی نو

بادوستهایی متفاوت ازاونچه که قبال دردبیرستان دوروبرم روگرفته بودن.دختروپسرهمه باهم بودیم وخیلی زود یه 

نفری شدیم که همیشه توی محوطه دانشکده باهم بودیم.مریم وترانه وسپیده والله ورزیتا دوستهای من 11گروه

خودمون دوست شده بودن که بامن  بودن که باهم هم رشته بودیم هرکدوم باپسری ازدانشکده

نفر.تورفت وآمددانشکده درابتدابهنام بامن بود ولی چون خودش مرحله فوق قبول شده بود کالسهاش 11میشدیم

با زمان من تداخل پیداکردودیگه نمیتونست همیشه  من روهمراهی کنه.آرش اون سال برای راحتی من یه ماشین 
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خیلی زود احساس استقالل بهم دست داد ودیگه این خودم بودم که گاه تنها  برام گرفت وچون تصدیقمم گرفته بودم

وگاه به همراه دوستام که توی مسیرم بودن به دانشکده میرفتم.بهنام ازاین وضع ناراضی بودوکامال بروزمیدادخیلی 

د دارم؟...چراموبایلم زنگ صریح ازم میخواست که مثالبا فالنی حرف نزنم...بافالنی راه نرم...چرابافالنی زیاد بگوبخن

خورش زیاد شده؟...چرامثال فالن روزبعدتموم شدن کالسم برنگشتم خونه ودیرترازموعدرسیدم 

خونه؟...چرا؟...چرا؟...چرا.سعی میکردم زیاد به حرفاش اهمیت ندم ازطرفی خیلی وحشت داشتم کوروش وآرش 

ردم بابهنام کل کل کنم اما درنهایت خوش بودم ولی ازقضیه شب تولد پیام باخبربشن برای همین زیادهم سعی نمیک

میدونستم کوروش متوجه خرابی رابطه بین من وبهنام شده فقط منتظره من دهن بازکنم تا به قول خودش بهنام 

رولهش کنه ولی من هیچ وقت نمیخواستم کدورتی پیش بیادگرچه که گاهی خودم به شدت ازدست بهنام کالفه 

م بود که سعیددوست الله پیشنهاددادبعدازظهرهمه بریم چایخانه سنتی تودربند.پیشنهاد جالبی میشدم...اواخرترم دو

بودالبته من اهل قلیون نبودم ولی مدتها بود که سیگارمیکشیدم بنابراین درکنارگروهمون که همه عاشق قلیون بودن 

یدیم بچه ها سفارش کباب وقلیون بعدازظهرهمون روزهمگی که شامل چهارتاماشین میشدیم رفتیم دربند.وقتی رس

دادن خیلی خوش گذشت بعد شام بچه ها ازاونجا دل نمیکندن نشسته بودیم وهمه گرم خنده وشوخی بودیم ویکی 

ازمسخره بازیهامون شده بود خوندن اس ام اسهای خنده داربرای همدیگه.سرم پایین بود وداشتم اس ام اس گوشی 

نده بودن یکدفعه دیدم همه ساکت شدن.سرم روازروی گوشی بلندکردم دیدم سپیده رومیخوندم بقیه هم درحال خ

همه دارن به شخصی که کنارتخت ونزدیک من ایستاده نگاه میکنن.سرم روبرگردوندم دیدم بهنام کنارتخت ایستاده 

 وخیره شده به صورتم.............پایان قسمت چهارم

 

 داستان دنباله دار   قسمت پنجم

 

گاهی به جمع کردوبعدروکردبه من وگفت:خوبه..عالیه..دیگه کجاها باید بیام پیدات کنم؟گفتم:بهنام بریم بهنام ن

بیرون باهم صحبت میکنیم.خنده ءپرمعنی کردوگفت:بیرون؟بلندشوبریم...میریم خونه.فهمیدم دوباره قاطی کرده 

م بشه سوئیچم روازکیفم به همراه کارت وازترس اینکه نکنه جلوی بچه هاحرکتی بکنه که برای شخصیتم گرون تمو

ماشین بیرون آوردم ودادم به مهران ورزیتاگفتم:بچه هاماشین من روشماها بیارین خونه من بابهنام میرم.بچه ها بعد 

این حرف من یکی یکی بلند شدن وگفتن ماهم برمیگردیم.بهنام ازسالن بیرون رفته بودوجلوی درایستاده وهنوزبه 

شروین گفت:آنی اگه فکرمیکنی مشکلی پیش اومده من ومریم بابهنام صحبت کنیم؟سریع من نگاه میکرد.

گفتم:نه...نه من خودم حلش میکنم چیزمهمی نیست.بعدباعجله وزودترازبقیه ازسالن خارج وبه همراه بهنام 

سوارماشینش شدم.عصبی رانندگی میکرد ومدتی که گذشت مثل بمبی که منفجربشه 

داری؟اینجا چه غلطی میکردی؟سعی میکردم خودم روکنترل کنم صدام می لرزید ازترس نبود فریادکشید:توشعورن

فقط عصبی شده بودم که چرابهنام شب همه روخراب کرده بود.دوباره فریاد کشید:باتوهستم...کری؟میگم قاطی 

یخواستم تمرکزداشته اینها اونم توی اینجاچه غلطی میکردی؟دنبال چی هستی تو؟بادندون لب پاینم روگازگرفتم م

باشم باصدایی آروم گفتم:بهنام دادنکش آرومترهم میتونیم باهم حرف بزنیم...درثانی اونها دوستهای من هستن جای 

بدی نبودم شام خوردیم و...فریادزد:خفه شو...وقتی زنگ زدم خونتون وماندانابهم گفت که کجارفتی باورم 

بی داره؟مگه باخودت بارها این اطراف نیومدم مگه بارها باهم نمیشد.گفتم:چرا؟چرابهنام؟مگه اینجا چه عی

اینجاهاشام نخوردیم چرااون موقع اینجابدنبوده حاالکه بادوستام اومدم بد شده؟بهنام نگاه عصبی به من 
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کردوگفت:میگم که شعورنداری.گفتم:بهنام من شعوردارم...کاربدی هم نکردم.باعصبانیت وبااینکه سرعت باالیی 

اشین روکشید سمت خاکی جاده ونگه داشت.ازماشین پیاده شد ودررومحکم بهم کوبید.میدیدم چقدرعصبی داشت م

شده ولی منم عصبی بودم.بیشترازروی بچه ها خجالت میکشیدم که بهنام بارفتارزشتش شب اونهاروهم خراب کرده 

توچرااینجوری میکنی ولی این روبدون  بود.ازماشین پیاده شدم ورفتم کنارش ایستادم وگفتم:ببین بهنام من نمیدونم

که توبارفتارزشتت شب همه دوستهای من روهم خراب کردی...بی هیچ دلیلی.فریادزد:مگه توبه من قول ندادی بااین 

جورجماعت نگردی؟اصال نمیفهمم چرابایدبیای اینجا؟جایی که همه دارن...گفتم:بهنام جماعتی که االن مدنظرتوست 

ومن بااونهاهرجادوست داشته باشم میرم به توهم ربطی نداره.نگاه پرازخشمی بهم  همه دوستهای من هستن

کردباتمسخرگفت:چه جمع باحالی هم هستن اونها قلیون میکشن وتوی بیشعورهم سیگارالی انگشتت...میدونی مردم 

گردوندتوی ماشین چی فکرمیکنن؟گفتم:بسه بهنام...اونجاکسی به کسی کاری نداره.بازوم روگرفت ومن رودوباره بر

درهمون حال که درماشین رومیبست گفت:توهنوزم بچه ای وبیشعورولی آدمت میکنم.درماشین روبازکردم واومدم 

پایین به طرفم برگشت وبافریاد گفت:بتمرگ توماشین.ماشین پلیس راه باچراغهای گردون وروشن کنارجاده کشید 

پیش اومده؟بهنام که صورتش ازشدت عصبانیت درحال  وبغل ماشین مانگه داشت.افسری پیاده شدوگفت:مشکلی

انفجاربودگفت:به شما مربوط نیست.راننده ماشین پلیس هم وقتی برخوردبهنام رودیدپیاده شد وبه همراه 

افسرنزدیک ما اومدن.یکی ازاونها روکردبه من وگفت:باهم نسبتی دارین؟بهنام داد زد:آنی گفتم بروگمشو توماشین 

وکردبه بهنام وگفت:درست صحبت کن.وبعد رفت سمت بهنام کارت ماشین وکارت شناساییش من خودم...افسرر

روخواست میدونستم به این زودی دیگه ول کن ما نیستن.افسردوباره روکردبه من:باهم نسبتی دارین؟گفتم:بله 

.وبعد درحالیکه فامیلیم.خنده ای تمسخرآلودی کرد وگفت:ااا...چه جالب ماهرکی رواینجا میگیرم باهم فامیلن

افسردومی مدارک ماشین روازبهنام گرفته بود به سمت ماشین خودشون رفتن وبابیسیم کمی صحبت کردن دوباره 

اومدن سمت ماشین وخواستن ماشین روبگردن.اون شب تاآرش وکوروش هم خودشون روبه کالنتری منطقه ای که 

صبح.بچه 4تیم وبرگردیم خونه ساعت شده بودنزدیکمن وبهنام روبرده بودن برسونن وثابت کنن که مافامیل هس

های دانشکده طفلکی ها به خاطرمن همه جلوی درمنتظرمونده بودن.نمیدونستم چطوری ازشون تشکرکنم.ولی آرش 

وکوروش وبهنام هرسه به قدری بامن دعواکرده بودن که دیگه حوصله هیچی برام نمونده بودوازطرفی مسائل پیش 

که ازنظرخودم مرتکب نشده بودم حسابی اعصابم روبهم ریخته بود.تایک هفته هرجامیخواستم  اومده به خاطرخالفی

برم باید نه تنها به بهنام که به کوروش وآرش هم گزارش میدادم واین کالفه ام کرده بودولی آرش وکوروش خیلی 

ام که ازنظربهنام فقط منطقی تربرخوردکردن وکم کم متوجه شدن اون شب مشکلی نبوده ومن فقط باجمع دوست

شایسته نیستن به دربند رفته بودم.ولی خود بهنام هنوزروی حرفش اصرارداشت ومیگفت من نباید بادیگران جایی 

برم!تعطیالت بعد امتحانات ترم دوم شروع شده بودکمی سرماخورده بودم که همراه با تب حسابی حالم روگرفته 

لم نگاه میکردم.مامانی رفته بود توحیاط.درب هال بازشد وبهنام اومد بود.روی راحتی درازکشیده بودم وداشتم فی

داخل.چهره اش کمی باچند روزگذشته فرق کرده بود.اومدکنارم روی راحتی نشست.ازجام بلند نشدم وفقط سالم 

کردم.بالبخند نگاهم کردوگفت:قبالبلدبودی یکی ازدرمیاد تو ازجات بلند بشی.گفتم:حالم خوب نیست.خندید 

گفت:تاپنجشنبه سعی کن خوب بشی چون عروسی یکی ازدوستام دعوت شدیم.گفتم:دعوت شدیم؟گفت:آره.وبعد و

 کارت عروسی دوستش رونشونم دادپشت کارت نوشته شده بود))بهنام وآناهیتای عزیز((.........پایان قسمت پنجم
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 داستان دنباله دار  قسمت ششم

 

م سرمیزدحتی داروهایی روهم برام تهیه کردکه سرماخوردگیم که تبدیل به تاچهارشنبه بهنام هرروزمی اومد وبه

آنفالنزاشده بودسریعترخوب شد.دلم نمیخواست به جشن عروسی دوست بهنام برم یه جورهایی احساس میکردم 

دراون جشن غریبه هستم ولی وقتی بهنام گفت که زن ومردقاطی هستند درجشن کمی خیالم راحت شدکه بابودن 

ام درکنارم دیگه تنها نیستم.روزقبل جشن بهنام اومد دنبالم وگفت که باهاش برم خرید میخواست لباسی که بهن

فرداشب میپوشم روخودش انتخاب کنه.باهاش به خرید رفتم لباس خیلی شیک وسنگین مخصوص شب برام خرید 

ایی به من نمیاد!!!توی لباس احساس که البته باتمام زیبایی وخیره کنندگی که لباس داشت احساس میکردم یه جوره

سالگی شده بودم نمی آید.درتمام مدتی که 02راحتی نداشتم ویه جورهایی فکرمیکردم به سن من که تازه وارد

درحال خرید لباس وکیف وکفش وبعدخرید برای خودش بودیم متوجه بودم که بهنام چیزی میخواهد به من بگوید 

بعدازظهرگذشته بودسوارماشین شدیم که 3م بیرون خوردیم وتقریباساعت ازولی درگفتن آن تردید دارد.ناهاره

برگردیم خونه.بهنام قبل اینکه ماشین روروشن کنه نفس عمیقی کشید به صندلی تکیه دادوگفت:آنی؟نگاهش کردم 

یلی ومنتظرشدم حرفش روبزنه.ادامه داد:میدونی؟...تورنگ چشمات روشنه...یه جورهایی همون رنگ چشماته که خ

باعث میشه مردم بهت نگاه کنن.خندیدم وگفتم:خوب این دیگه تقصیرمن نیست ببخشید.نخندیدفقط نگاهی به من 

کردکمی فکرکردوبعدلب پایینش روبا دندون گرفت وبعد درحالیکه انگارفکری به ذهنش رسیده باشه ادامه داد:من 

یکی ازدوستام چشم پزشکه یه لنزخوب ومناسب یه نظری دارم...لباس فردا شبتم که رنگش مشکیه...میبرمت پیش 

تیره برای چشمت میگیریم.باتعجب میون حرفش پریدم وگفتم:چی؟!!!!لنزمشکی؟!!!من لنزبذارم؟!!!لبخندی 

زدوگفت:آره.نمیدونم چرا باهاش مخالفتی نکردم شاید حس کنجکاویم بودکه باعث شد دلم بخواد ببینم اگه 

میشم.بهنام بی هیچ صحبت دیگه ای راهی مطب دوستش شد.وقتی ازمطب لنزمشکی تو چشمم بذارم چه شکلی 

بیرون اومدیم من لنزمشکی گذاشته بودم!چهره ام به نظرخودم خیلی متفاوت شده بود واین تغییربرام بیشترازاونی 

که فکرش رومیکردم جالب بود.توی صورت بهنام یه جورآرامش موج میزدوبعدبهم گفت همیشه ازاینکه رنگ 

های من اینقدرجلب توجه میکرده اعصابش داغون میشده وازم خواست که برای آرامش بین خودمون هم شده چشم

هروقت بیرون منزل میرم لنز مشکی چشمم روبذارم جوابی بهش ندادم ولی تغییرچهره خودم برام جالب 

مانی وقتی من رودید بود!آخرهفته رسید وقتی لباسم روپوشیدم کمی هم آرایش کردم لنزهام روهم گذاشتم.ما

لبخندی زد وگفت چقدرشکل مامان خدابیامرزت شدی...آرش برای برداشتن یکسری مدارکش به خونه برگشته بود 

وقتی من رودیدکمی خیره خیره به صورتم نگاه کردوبعدباعصابنیت گفت:این چه مسخره بازیه درآوردی چرا 

خوشگل شدم نه؟دوباره بااخم نگاهم  لنزمشکی گذاشتی؟خندیدم وصورتش روماچ کردم وگفتم:آرش

کردوگفت:خیلی خری...حاالیعنی که چی این کار؟زنگ دربه صدا دراومدمیدونستم بهنام اومده دنبالم درحالیکه 

میخندیدم مانتووروسریم روبرداشتم وگفتم:تنوع الزمه داداشی...وبعد ازدرب هال بیرون رفتم.ازهمون اولش که با 

س کردم چقدرباجواون جمع غریبه هستم!کامالمعلوم بودهمه بدون استثناءازقشرتحصیل بهنام واردسالن شدم احسا

کرده جامعه هستن ازاون جماعتی که حتی باسایه های خودشونم مشکل دارن ودائم درحال قیافه گرفتن برای 

همدیگه بودن!بهنام درابتدامجبورشد دقایقی به همراه دوستانش درطرف دیگرسالن باشه معلوم بود 

درموردموضوعی که مربوط به کارشون بودباهم گرم صحبت هستن منم گوشیم روازکیفم درآوردم وخودم 
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روباگوشیم سرگرم کردم ودرعرض کمترازچند دقیقه اس ام اس بازی من بابچه های دانشکده شروع شدوقتی بهنام 

اسهای ارسالی بچه هابه خنده پیشم برگشت دیگه نمیتونستم گوشیم روکناربذارم وگاهی حتی آروم آروم ازاس ام 

می افتادم.متوجه شده بودم که بهنام ازکارمن داره شاکی میشه ولی جدی اون جشن حوصله من روسربرده بودوباید 

سرخودم روگرم میکردم.دقایقی گذشت وبعد بهنام با صدایی آرام ولی عصبی گفت:میشه اون موبایل مسخره ات 

هش کردم وگفتم:حوصله ام سررفته آدمهای این مهمونی انگارهمه ازهم روبذاری توکیفت تا نشکوندمش.نگاهی ب

طلب دارن.بهنام دوباره باعصبانیت گفت:چیه دوست داری اینجا هم جمعی مثل اون دوستهای مسخره ات 

حضورداشتن؟درحالیکه عصبی شده بودم لحظاتی خیره به گوشیم نگاه کردم وبعد اون روداخل کیفم انداختم پاکت 

روازکیفم درآوردم ولی قبل ازهرکار دیگه ای بهنام پاکت روازدستم گرفت وخیلی سریع توی مشتش لهش سیگارم 

کردوبعد اون روداخل کیفم انداخت وگفت:آنی شعورداشته باش...چراموقعیت جایی روکه هستی نمیفهمی؟ازجام 

کردوبعدآرام ازجایش بلند  بلند شدم وگفتم:میخوام برگردم خونه.همونطورکه نشسته بودخیره به صورتم نگاه

شددرفاصله خیلی کمی ازمن ایستادهنوزبه صورتم خیره بود.صورتش خیس عرق شده بودوباصدایی آروم 

گفت:بشین.گفتم:نمیخوام...گفتم که میخوام برگردم خونه.عصبی شده بودم احساس میکردم بهنام سعی داره من 

میگرده ولی به قول خودش من شعوردرک اون محیط  روتحقیرکنه وبهم بفهمونه که خودش باچه تیپ آدمهایی

روندارم.صدای نفسهاش عصبی شده بود ولی برام مهم نبودکیفم روبرداشتم با صدای خیلی آروم ولی عصبی 

 گفت:باشه برمیگردیم خونه.........پایان قسمت ششم.

 

  
 

 داستان دنباله دار  قسمت هفتم

 

دوست بهنام افتادگذشت وبهنام به علت دلخوری که ازمن پیداکرده بودزیاد مدتی ازاتفاقی که اون شب درعروسی 

سربه سرم نمیگذاشت ومن چقدراحساس آرامش میکردم ازاینکه دیگه هروقت بادوستام جایی میرفتم ترس 

پیداشدن سروکله بهنام رونداشتم.بهنام خودش روشدیددرگیردرس ویک تحقیق علمی کرده بودواواخرپاییزبودکه 

یک همایش پزشکی جهت تحقیقش به ترکیه دعوت شد.شبی که میخواست بره آرش وکوروش هم میخواستن  برای

برای بدرقه اش به فرودگاه برن ولی من درس روبهانه کردم ورفتم به اتاقم فکرشم نمیکردم برای خداحافظی 

هم کردبعدگفت:نمیای خودش به اتاقم بیاد.لبخندی به لبش بودبه میزتحریرم تکیه داد وچند لحظه ای نگا

فرودگاه؟بابیحوصله گی گفتم:درس دارم.خنده کوتاهی کردوگفت:باشه عیبی نداره من احتماالیک ماهی اونجاهستم 

آنی دلم نمیخوادوقتی برگشتم بفهمم زیادی شیطنت کردی.باتعجب نگاهش کردم وگفتم:منظور؟قیافه اش جدی شد 

راین روکه میفهمی؟جوابی بهش ندادم وفقط گوشه لبم روازداخل وگفت:ببین آنی تویه دختری وخیلی هم آسیب پذی

بادندون گرفته بودم ومنتظربقیه حرفش بودم.ادامه داد:من خیلی ازاون دوستات روکه توخیلی هم قبولشون داری 

ط میشناسم ببین اصال درشخصیت تونیست که بااونها...نگذاشتم حرفش روادامه بده گفتم:بهنام میشه بسه؟توتودنیافق

خودت روقبول داری وبس ولی من مثل تونیستم.بهنام گفت:ولی من نگرانتم.کتابی که دستم بود رومحکم زدم روی 

پام وگفتم:چه لزومی داره؟خندید ولی معلوم بودعصبی شده گفت:خره...چون دوستت دارم...چون نمیخوام هیچ 

ین بهنام مرسی ازاینهمه احساس مسئولیتت ولی آشغالی...بازم نذاشتم حرفش روادامه بده ازجام بلند شدم وگفتم:بب
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دیگه بسه من بچه نیستم خودمم میدونم باکیا بگردم باکیا نگردم.خواستم ازدراتاق برم بیرون دستم روگرفت 

سالش بودباشیطنت گفت:به به...به به میبینم که...بهنام 11گفت:آنی؟دراتاق باز شدواهوراپسرعمه شهین که حدود

ادامه بده گفت:چیکارداری؟اهوراازجدی بودن بهنام کمی خودش روجمع نذاشت اون حرفش رو

وجورکردوگفت:هیچی فقط خواستم بگم عمه مهین وبقیه منتظرن بیای پایین ببرنت فرودگاه همین.دستم روازدست 

دیگه بهنام درآوردم وگفتم:بریم پایین معطلشون نکن.وبعد خودم زودترازبهنام ازاتاق بیرون رفتم چون نمیخواستم 

چیزی درادامه حرفاش بشنوم.اون روزبهنام رفت ترکیه ومن برای بدرقه بالجبازی تمام نخواستم برم فرودگاه که 

همین باعث ناراحتی مامانی وعمه مهین شد اما برام مهم نبود دلیلی نداشت برم فرودگاه سفرقندهارکه نمیخواست 

ی با ایران داشت ولی چقدراون مدت به من خوش گذشت بره.یک ماهی که بهنام ترکیه بودچندین باری تماس تلفن

دائم بابچه هاگردش وتفریح داشتم حتی بچه هاهم ازنبودن بهنام خوشحال بودن ودراون مدت نگران این نبودیم که 

هرلحظه بااومدن بهنام یا باتلفن بهنام اوقات من وبعداوقات بچه ها تلخ بشه.به جمع ماچندنفری هم اضافه شده بودن 

یکیشون ازبچه های پلی تکنیک بودبه نام مجیدبچه باحال وشوخ درعین حال خیلی باکالس بوددربین حرفهای  که

بچه ها فهمیده بودم قبال نامزدداشته ولی ضربه بدی ازنامزدش خورده بعدم نامزدی بهم میخوره اونم دیگه هیچ 

بعی خیلی هم رعایت ادب رومیکردکم کم من دختری روبه زندگیش راه نداده بود.کال پسرباحالی بود درعین شوخ ط

شده بودم سنگ صبورش وهمه مسائلش روبرام تعریف کردویک رابطه دوستانه وصمیمی بین مابرقرارشدواین رابطه 

ای بودکه هردوی مامطمئن بودیم هیچ عشق وعاشقی دربین نیست فقط شدیم سنگ صبورهمدیگه فقط همین.ارتباط 

اس ام اس زدن که دیگه روشاخش بود اصالگروه ماانگارخوره اس ام اس داشت تلفنی هم بامن داشت همینطور

ویکی ازسرگرمیهامون همین اس ام اس بازی ها بود.بهنام ازترکیه برگشت خیلی روحیه اش تغییرکرده بودمثل این 

تم ولی بودکه نتیجه گرفتن ازتحقیقش خیلی براش مهم بوده همه بهش تبریک میگفتن ومنم مثل بقیه تبریک گف

اصال برام مهم نبودفقط رعایت ادب روکرده بودم.شب یلدا رسیدوطبق هرسال چون مامانی که بزرگ فامیل 

بودوبامازندگی میکردهمه فامیل خونه ماجمع میشدن.کلی اون شب به همه خوش میگذشت ازبخوربخورشب 

که فال حافظ گرفتن شروع یلداگرفته تاشوخی های بچه های فامیل وبزن وبرقص هرچی بگم کم گفتم.آخرشم 

میشدوعمه شهین که تبحرخاصی دراین مقوله داشت باعث میشد همه جوونهای فامیل دورش حلقه بزنن.دراین میون 

من گوشیم دستم بودچراکه دائم باید جواب تلفن یا اس ام اس بچه ها به خصوص مجید رومیدادم.وقتی نوبت فال 

که ازجواب دادن وانمی موندم خالصه وقتی کنارعمه شهین نشستم من شداولش همه کلی سربه سرم گذاشتن منم 

گوشیم روروی میزناهارخوری گذاشته بودم.تمام مدتی که عمه شهین برام داشت فال میگرفت وصدای خنده همه 

مابلندشده بودمن متوجه نشدم که بهنام گوشی من روبرداشته وتمام اس ام اسها روخونده!!!اس ام اسهایی که محض 

یح گاه شدیدا هم عاشقانه بودن!!!ولی این اس ام اسها ازنظرمن ودوستام فقط اس ام اس بودن نه تفر

ابرازحقیقت.بعدکلی خنده که فال من تموم شد وتوسروکله چندتا ازپسرعموهام زدم وقتی ازجام بلند شدم دیدم 

اس ام اسهام رومیخونه.رفتم بهنام رومبل کنارهال نشسته وباچهره ای گرفته درحالیکه گوشی من دستشه داره 

جلوگوشی روازش گرفتم.همونطورکه نشسته بودخیره به صورتم نگاه کرد.برگشتم وازپله هارفتم باالوداخل اتاقم 

شدم اصال متوجه نشده بودم که دنبال من اومده وقتی برگشتم دراتاق روببندم دیدم پشت سرم ایستاده.گفت:نتیجه 

باشن که اینقدرعاشقانه براتون اس ام اس ارسال میکنن؟باطعنه ونیشدارحرف  سفارش من این بود؟این آقامجیدکی

 میزدعصبی شده بودم چون ازنظرمن بهنام حق نداشت گوشی من روچک کنه..............پایان قسمت هفتم
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کنم ازرفتارش کالفه شده بودم ودیگه  کمی نگاهش کردم.خیلی عصبی شده بودم ولی سعی میکردم خودم روکنترل

هرحرفش حوصله من روسرمیبرد.دراتاق روبست وبه پشت درتکیه داددستهاش روروی سینه بهم قالب کرد وخیره 

به صورتم نگاه کرد.منتظرجوابم بوددرست مثل اینکه یه آدم گنده میخواد ازیه بچه کوچولوبه خاطراشتباهی که 

روگذاشتم روی میزتحریرم وتکیه دادم به میز.باعصبانیت ولی صدایی آروم مرتکب شده بازخواست کنه.گوشی 

گفت:خوب؟گفتم:چی خوب؟گفت:این آقامجید کیه؟جواب دادم:یکی ازبچه های گروهمون .عصبی شد دوقدم به 

سمتم اومدوگفت:مرده شوراون گروهتون روببرن که هرروزیه آشغال روبه عضویت میگیره.گفتم:بهنام گوش کن نه 

د نه هیچکدوم ازبچه هاآشغال نیستن تواگه فکرمیکنی گروه ماآشغاله ومنم قاطیشونم پس تومواظب خودت مجی

باش االن که پیش من هستی توروهم قاطی آشغالها کسی نبینه.یک قدم دیگه به سمتم برداشت ودرست مقابل من 

زبون بودی ولی دیگه داری زبون قرارگرفت فاصله ما خیلی کم شده بود مستقیم به چشمام نگاه کردوگفت:بلبل 

درازهم میشی...آنی بامن اینجوری حرف نزن...خودت خوب میدونی که هیچ وقت حرف الکی کسی ازمن 

نشنیده.گفتم:دیگران شاید...ولی االن مدتیه من غیرازچرت وپرت هیچی ازتونشنیدم توفقط زوربلدی بگی اصال به 

میده؟ کی بهم زنگ میزنه؟تواگه خیلی غیرت داری بروجلوی توچه ربطی داره که کی به گوشی من اس ام اس 

دوتاخواهردوقلوی خودت روبگیر که دارن نیاوران روآبادمیکنن.باعصبانیت گفت:آنی درست صحبت کن.جواب 

دادم:نمیخوام...دروغ که نمیگم...بروبرای اونها تعصبت رونشون بده من خودم حواسم به خودم هست نیازی هم به تو 

ش کمی بلند شدوگفت:آنی من به موقع به وضع اودوتاهم میرسم ولی االن تویی که برام مهمی.نیشخندی ندارم.صدا

ازروی عصبانیت زدم وگفتم:من اگه نخوام توروی من تعصب داشته باشی یااگه نخوام برات مهم باشم باید کی 

اون گوشی روداریم حرف  روببینم؟دراین لحظه گوشیم زنگ خوردخواستم جواب بدم بهنام دادزد:خفه اش کن

میزنیم باهم.بدون اینکه متوجه بشم کی پشت خطمه گوشی روخاموش کردم وگفتم:چته؟اصال به توچه؟گفت:دیگه 

شورش روداری درمیاری...اعصابم روریختی بهم امشب.گفتم:به جهنم!به محض اینکه این روگفتم زدتودهنم!!!گوشی 

ندانادراتاق روبازکردوکامالمتوجه موضوع شد.چشمهای مانداناازتعجب ازدستم افتاد کنارمیزتحریرودرهمین لحظه ما

گردشده بود وبه بهنام ومن نگاه میکردآروم اومد داخل ودراتاق روبست وگفت:چی شده؟اشکهام دیگه 

دراختیارخودم نبودن همین طورپشت سرهم بیرون میریختن.گوشی روازروی زمین برداشتم وگفتم:بهنام مرده 

.حالم ازت بهم میخوره...اصال به توچه...دوست دارم هرکاری دلم میخواد بکنم.بهنام گفت:تاوقتی من شورت روببرن..

هستم توهیچ غلطی نمیکنی.مانداناگفت:شمادوتاچرااینجوری میکنین؟االن صداتون میره پایین!!به خداآرش میادباال 

عدمانی دست بهنام روگرفت ودرحالیکه من وبهنام ها آنی...بهنام بیا بروپایین تو روخدا تا شربلندنکردین شمادوتا.وب

هنوزعصبی به هم نگاه میکردیم بهنام روازاتاق فرستادبیرون بعدخودش برگشت داخل اتاق واومدکنارمن روی تخت 

نشست.سعی داشتم گریه نکنم ولی اشکام دیگه تواختیارخودم نبودن فقط تند تند سعی داشتم صورتم روپاک 

لطی کردی که بهنام رواینجوری آتیشی کردی؟گفتم:مانی بروبیرون تویکی دیگه اعصاب من کنم.ماندانا گفت:چه غ

رونریزبهم.ماندانا ازجاش بلند شد ودرحالیکه داشت ازدرمیرفت بیرون گفت:من که میدونم تودخترلوس ومغروری 

کی خفه الزم هستی پس این تویی که مقصری ولی کلی میگم بهت آنا حواست روجمع کن.عصبی شدم وگفتم:توی

نکرده برای من خانم معلم بشی.هنوزکامل ازدراتاق بیرون نرفته بودکه آرش مانداناروکنارزدواومدداخل کمی عصبی 
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بودولی وقتی دیدمن دارم گریه میکنم آروم شدوگفت:چی شده؟تووبهنام چتون شد یه مرتبه اومدین باالبعدشم اون 

هم که اینجا نشستی داری آبغوره میگیری؟مانداناگفت:روش اومدپایین مثل دیوونه ها رفت خونه خودشون تو

زیاده.آرش برگشت نگاهی به مانداناکردوگفت:کی؟بهنام؟مانداناگفت:نخیراین ننرخانوم.وبعدبه من اشاره 

کرد.آرش گفت:خیلی خوب توبروپایین من خودم میدونم این وسط کی روش زیاده کی هم زیادی حرف 

تاق روهم بست.آرش روکردبه من وگفت:آنیتا چی شده؟گفتم:هیچی.آرش نگاهی به میزنه.ماندانا رفت بیرون درا

من وگوشی که تودستم بودکردوگفت:سرچی بحثتون شد؟دوباره زدم زیرگریه گفتم:بهنام همه اش زورمیگه...همه 

ددرست اش توکارم دخالت میکنه...همه اش...آرش نگذاشت حرفم تموم بشه گفت:ببین آنیتا بهنام بدتورونمیخوا

مثل من مثل کوروش اگرم یه وقتی چیزی میگه چون مثل ما نگرانته حاالاون یه جورهایی این چندسال بیشترباهات 

بوده وبیشتررورفتارت نظارت داشته برای همینم به خودش این اجازه رومیده که نگرانت باشه ولی اگه فکرمیکنی 

نه من خودم میتونم به راحتی روش روکم کنم ولی واقعا حرفاش وکارهاش غیرمنطقیه وواقعاداره اذیتت میک

فکرنمی...یکدفعه ترس همه وجودم روگرفت میدونستم آرش وکوروش وقتی به خاطرمن یامانداناعصبی بشن چه 

جهنمی روحاالباهرکی باشه به پامیکنن.ادامه حرفهای آرش رونفهمیده بودم برای همین وقتی آرش گفت:باتوهستم 

ه؟کمی خودم روروی تخت جمع وجورکردم.دربازشدوکوروش اومد داخل نگاهی به من آنیتا!!!میگم نظرت چی

کردوگفت:چی شده؟مانی بهم گفت بابهنام حرفت شده!به دوتاشون نگاه کردم دیگه گریه نمیکردم فقط به این 

موضوع فکرمیکردم یه جوری سروته قضیه روهمش بیارم بنابراین گفتم:چیزمهمی نبود یه بحث کوچیک 

مین.کوروش باتردیدنگاهی به من وسپس به آرش کرد.آرش باحرکت دست به کوروش فهموند که آروم باشه بوده

وبعددرحالیکه کوروش روباخودش ازاتاق بیرون میبردنگاهی به من کردوگفت:آنیتا روحرفهام خوب فکرکن 

 .......پایان قسمت هشتمهروقت مشکلی هم داشتی اول به خودم میگی فهمیدی؟باسرحرف آرش روتایید کردم.......

 

 داستان دنباله دار قسمت نهم

 

فردای اون شب وقتی صبح خواستم برم دانشکده نمیدونم ماشینم چه مرگش شده بودروشن نمیشدکوروش وآرش 

هم خونه نبودن که به دادم برسن.تلفن زدم به شهرام ومریم وگفتم دارن میرن دانشکده دنبال منم بیان.ازدرحیاط 

ون رفتم هواهنوزکامل روشن نشده بود.درحیاط خونه ءعمه مهین بازشد دیدم بهنام میخوادماشینش روبیاره که بیر

بیرون وقتی لنگه بزرگ درروبازکردمن رودیدباتعجب نگاهم کردگفت:کجا؟!!هنوزبابت دیشب ازدستش دلخوربودم 

بدلجیم وباتوجه به رفتاردیشبش وبدشانسی جواب دادم:هیچ جادارم میرم پارتی نمیبینی؟دیگه افتاده بودم روی دنده 

امروزم درخرابی ماشین یک ذره هم حوصله برام نمونده بودکه باهاش بحث کنم.درحیاط روکامل بازکردواومدطرفم 

وگفت:خانم پارتی صبحگاهی تشریف میبرن؟خودت رولوس نکن بیاسوارشومیرسونمت.گفتم:الزم نکرده.کمی 

گم بیامیرسونمت این وقت صبح ماشین...هنوزحرفش روکامل نگفته بودکه نگاهم کردوگفت:بازشروع نکن...می

ماشین شهرام واردخیابون شد.بهنام خط نگاه من رودنبال کردوبعدگفت:نخیرمثل اینکه جدی جدی داری میری 

ام پارتی صبحگاهی!ماشین شهرام توقف کردمریم بادیدن بهنام ازماشین پیاده شدولی شهرام نه.مریم هیچ وقت ازبهن

خوشش نمی اومدبنابراین بدون اینکه به بهنام نگاهی بکنه روکردبه من وگفت:چطوری خانم خانما؟شب یلداخوش 

گذشت؟نگاهی به بهنام کردم بعدجواب مریم رودادم:آره جات خالی به خصوص آخرشبش.مریم گفت:حاالچرامثل 

ه من گفت:آنی وایسامیرسونمت.درحالیکه به ماست وایسادی داری نگاه میکنی بیا بریم دیگه.بهنام باصدایی آروم ب
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طرف ماشین شهرام میرفتم گفتم:بروبابادلت خوشه من بهشتم باتونمیام.اون روزظهروقتی ازدانشکده برگشتم خونه 

احساس کردم مامانی مثل همیشه نیست انگاریه حرفی میخوادبزنه انگاریه چیزی شده خالصه اینکه دائم احساس 

بی خبرم!!!ناهارم روکه خوردم کمی سردردداشتم بنابراین باخوردن یه قرص کنارشومینه  میکردم خبریه ومن ازش

درازکشیدم مامانی هم برام بالشت وپتوآوردوخیلی زودخوابم برد.غروب باصدای خنده های اعصاب خوردکن هستی  

وبیرون نیومدم وباغرغربه ومهستی دوتاخواهرهای بهنام که همراه با صحبت ماندانا ومامانی بود بیدارشدم اززیرپت

هستی که ازهمه بیشترسروصدامیکردگفتم:اه مرده شوراون صدات روببرن نمیشه بری خونه خودتون جیغ جیغتم 

باخودت ببری.درضمن حرف زدن نگاهی به دوتاشونم کردم.دیدم هردولباسهای جدیدی که خریدن وخیلی هم 

عقده ای هی ادااصول درمیارن وازماندانانظرمیخوان  زشت ومثل همیشه جلف بودروپوشیدن ودرست مثل دخترهای

مامانی هم این وسط مثل همیشه غرمیزد:این چه مدهایی است آدم وحشت میکنه وهلل آخرزمونه.مهستی روکردبه من 

وگفت:آنی چی این لباس آخرزمون رونشون میده؟به این خوشگلیه.من که ازهستی ومهستی متنفربودم گفتم:خره 

لباست نیست که میگه آخرزمونه ازریخت وقیافه ات میگه که همیشه مثل خردجال صدرنگ میکنی مامانی منظورش 

خودت رو.دیدم باخنده وشوخی هجوم آوردن طرف من سرم روکردم زیرپتو.مهستی وهستی درحالیکه سعی داشتن 

س پتوروازروی سرم بکشن شروع کردن به خنده وحرف زدن درحین حرفاشون اینها روشنیدم:چه عرو

روداری...عروس به این خری ندیده بودم...مرده شورت روببرن که آدم نمیشی...خاک برسربهنام که عاشق 

توشده...حواست باشه هاازاین به بعدماخواهرشوهرتیم.باشنیدن این جمله هاکه برام خیلی بی معنی ودرعین حال 

اشتن شوخی میکردن اعصاب خوردکن بودباجدیت پتوروزدم کنارودرحالیکه هستی ومهستی هنوزد

دادزدم:خفه...چراچرت وپرت دارین میگین؟هستی گفت:چه چرت وپرتی؟فرداشب میایم برای بله برون جنابعالی 

کارتووبهنام که خواستگاری هم نمیخوادعجب عروسی شوداین عروسی جونمی جون.چهره من به قدری عصبی 

اسکوت به من وهستی ومهستی نگاه میکردن.روکردم وجدی شده بودکه مانداناومامانی کامال حس کرده بودن وفقط ب

به هستی وگفتم:چرند نگوحرف مفت نزن.مهستی گفت:زکی...حاالکه توداری چرت میگی همه قرارهارومامان 

ومامانی گذاشتن توچیکاره ای؟روکردم به مامانی.مامانی باالفاصله گفت:نه مادرهیچ قراری گذاشته نشده تازه امشب 

ش وکوروش بگم.ازجام بلندشدم ودرحالیکه پتوروتامیکردم به مهستی گفتم:دست آبجی جونت میخواستم به تووآر

روبگیرگمشو ازاین خونه بیرون به بهنام هم بگوغلط کرده ازاین فکرهاکرده من وبهنام هیچ صنمی باهم 

واگه شعورداشتی نداریم.مانداناگفت:آنیتابازداری شروع میکنی؟عصبی شدم وگفتم:تویکی دهنت روببندحرف نزن...ت

به جای اینکه بشینی به این دوتادلقک بخندی باتوجه به نظرمن نسبت به بهنام اصال نمیذاشتی این حرفهاپیش 

بیاد.مانداناگفت:به منچه چراحاالبه من گیردادی تواصال اخالق درست وحسابی نداری حیفه بهنام به خدا...آدم قحط 

ن روندادم پتو وبالشت روپرت کردم وسط هال ورفتم طبقه باالبه بوده چشمش توروگرفته؟دیگه جواب هیچکدومشو

اتاق خودم گوشی موبایلم روازکیفم درآوردم وشماره بهنام روگرفتم بعدازچندبوق گوشی روبرداشت:الو؟به به چه 

عجب...پارتی خوش گذشت؟بدون اینکه سالم کنم گفتم:این مسخره بازی چیه راه انداختی؟گفت:کدوم مسخره 

فتم:هستی ومهستی این اراجیف چیه درموردفرداشب میگن؟خندیدوگفت:مگه بده؟گفتم:بهنام همین جا بازی؟گ

تمومش کن توبرای من مثل کوروشی...کجای دنیا دیدی خواهری با برادرش عروسی کنه؟صداش جدی 

م قضیه شدوگفت:چرندنگوتوغلط کردی که من رومثل کوروش میدونی چون من توروهیچ وقت مثل خواهرام نمیدون

 فرداشب هم جدیه وسرجاش هست................پایان قسمت نهم.
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 داستان دنباله دار قسمت دهم

 

اونقدرعصبی شده بودم که صدام پای تلفن میلرزیددیگه برام مهم نبودچطوری دارم باهاش حرف میزنم باعصبانیت 

میکنی اونقدرتکی که من برای اینکه گفتم:بهنام توفکرمیکنی کی هستی؟زیادی خودت روتحویل گرفتی یافکر

باتوعروسی کنم تااالن روزشماری کردم؟باصدایی آروم گفت:من چنین چیزی نگفتم.دادزدم:غلط میکنی بگی...ببین 

بهنام دارم خیلی جدی بهت میگم برنامه فرداشب روبهم بزن چون اگربهم نزنی...نذاشت حرفم تموم بشه گفت:آنی 

هستی باشه شب میام دنبالت باهم حرف میزنیم.دوباره بافریادگفتم:بیخودوبی تواالن بیخودوبی جهت عصبی 

جهت؟!!بیخود وبی جهت عصبی هستم؟!!!تودیوونه ای...توفکرمیکنی کی هستی که میخوای سرخودبرای من تصمیم 

ازت  بگیری اصال...ببین بهنام من بچه نیستم توچرانمیفهمی؟خندیدوگفت:معلومه بچه نیستی اگه بچه بودی که

خواستگاری...دوباره دادزدم:خفه شو...اسم خواستگاری روکه میاری دلم میخوادباناخنم چشمات رودربیارم.صداش 

جدی شدوگفت:آنی درست صحبت کن.جواب دادم:الزم نیست به من حرف زدن یاد بدی توباید بفهمی که...دوباره 

سرمن نذارشب میام باهم صحبت میکنیم.دوباره بین حرفم اومدوگفت:دارن برای اتاق عمل صدام میکنن آنی سربه 

بافریادگفتم:من نمی خوام اصال ریختت روببینم.ولی بهنام گوشی روقطع کرده بود دوباره شماره اش روگرفتم 

امااینبارگوشیش روی پیغام گیربودباعصبانیت گوشیم روانداختم روی تخت ولبه تختم نشستم.ازعصبانیت دستام 

ازهمه صورتم داره حرارت بلندمیشه.سکوت همه خونه روبرداشته بودهیچ صدایی ازپایین میلرزیدواحساس میکردم 

نمی اومد.تاشب پایین نرفتم ودقیقایه بسته سیگارروتاوقتی آرش وکوروش به خونه بیان تموم کردم.برای شام پایین 

بودکه چندضربه به 11نرفتم کسی هم صدام نکردحتی آرش.معلوم بودمامانی قضیه روبراشون گفته.ساعت نزدیک

دراتاقم خوردوبعدآرش اومدداخل نگاهی بهم کردوبدون هیچ حرفی اول پنجره اتاقم روبازکردتادودزیادی که 

تواتاق جمع شده بودبیرون بره.اومدکنارم نشست.سرمای بیرون باعث شدپتوی روی تختم روبه دورخودم بپیچم 

وهم نداشتم آرشی که همه زندگی من بودش.دستش برای اولین باربودکه حتی حوصله سالم کردن به آرش ر

روانداخت دورشونه ام وپیشونیم روبوسیدبامهربونی نگام کردزدم زیرگریه بغلم کردوگذاشت یک دل سیرگریه 

ساله ای که سالهاپیش دریک لحظه دونفرازعزیزترینهاش روازدست داده بود.دلم 6کنم.شده بودم همون دختر

چ آغوشی برام گرم تروامن ترازآغوش آرش نبود.بعددقایقی که خوب گریه آغوش گرم یکی رومیخواست وهی

کردم باصدای مهربونش گفت:بسه دیگه...من مگه مرده باشم خواهرکوچولم اینجوری زاربزنه...االنم طوری نشده 

ه بهنام خواستگاری میخوادبکنه خودت بهترازهرکسی میتونی جوابگوباشی...نمیخوایش نخواه هیچکس جرات ندار

مجبورت کنه...االن اومده پایین بلندشوبروبیرون باهاش...هیچ دلیلی برای گریه وجودنداره بروهرچی دوست داری 

بهش بگو...بهت قول میدم دراین زمینه حرف حرف خودته...فقط خودتی که تصمیم میگیری...به هیچ چیزدیگه ام 

س میکردم آرش روکه دارم ازهیچ چیز فکرنکن بلندشولباس بپوش بروباهاش بیرون خودت تمومش کن.احسا

نمیترسم برام مثل کوه بودکوهی که باتمام قواپشتم روگرفته وبهم قوت قلب میده.چنددقیقه بعدوقتی رفتم پایین 

کوروش نشسته بوداخماش توهم بودوعصبی ولی وقتی من رودید لبخند زدوگفت:خوشم اومد بروفقط اگه مشکلی 

ی به کوروش کردوگفت:مشکلی پیش نمیادتوهم الزم نیست اینقدردنبال پیش اومدزنگ بزن خونه.آرش نگاه

شربابهنام بگردی.کوروش پک محکمی به قلیونی که برای خودش درست کرده بودزدوگفت:من ذاتاازاین 

بشر)بهنام(بدم میادبدنش به من لهش میکنم.آرش به من اشاره کردکه زودتربرم بیرون چون بهنام توماشین جلوی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پاورقی

1 5  

 

بودمنم معطل نکردم ورفتم.بهنام توماشین نشسته بودوقتی رفتم توماشینش چهره اش ناراحت بودولی درمنتظرم 

سعی داشت لبخندبزنه سالم که بهش نکردم هیچی جواب سالمشم ندادم.دقایقی بعدجلوی ورودی غربی پارک 

؟خانم خانما چشون نیاوران ماشین رونگه داشت.برف شروع به باریدن کرده بود.برگشت به سمت من وگفت:خوب

شده؟گفتم:لوس نشو.خندیدوگفت:من یاخودت؟باعصبانیت نگاهش کردم وگفتم:بهنام من نمیتونم باتوازدواج کنم 

اصال فکرشم نمیتونم بکنم.لبخندش کم رنگ شدوگفت:چرا؟گفتم:چون هیچ وقت بهت به چیزی غیرازیه 

داشتی.نفس عمیقی کشیدوباانگشت روی برادرفکرنکردم همیشه همیشه همیشه توحکم برادرسوم روبرای من 

فرمون ماشین چندضربه زدوگفت:آنی...باشه...توبه من همیشه مثل یه برادرنگاه کردی خوب... حاالکه فهمیدی 

چقدردوستت دارم هم نمیخوای دیدت روعوض کنی؟عصبی شدم وگفتم:مسخره...تواصال فهمیدی چی گفتم؟سرش 

ه برگشت به سمت من وگفت:آنی تواصال به من هم فکرمیکنی وقتی روبه سمت شیشه کنارش برگردوندبعددوبار

داری این حرفها رومیگی؟میفهمی چقدربااعصاب من داری بازی میکنی؟گفتم:به جهنم که بااعصابت بازی میشه.من 

دوست دارم برای خودم زندگی کنم وهیچ وقتم به اینکه زن توبشم یاتوشوهرمن بشی فکرنکردم ونمیکنم حالیت 

ی میکرداعصابش روکنترل کنه کمی مکث کردبعدگفت:باشه اونقدرصبرمیکنم تانظرت عوض بشه.خنده شد؟سع

تمسخرآلودی کردم وگفتم:به همین خیال باش.لبخند تلخی زدوگفت:ولی آنی به قرآن قسم نمیگذارم پای هیچ 

ست پای کسی روبیاره پسری توزندگیت بازبشه غیرازخودم.خنده عصبی کردم وگفتم:بروبابادلت خوشه کی حاالخوا

وسط.خواستم روسریم رودرست کنم که مچ دست چپم رومحکم گرفت وگفت:آنی قسم خوردم.گفتم:باشه اگه پای 

کسی اومد وسط اونوقت...نذاشت حرفم تموم بشه گفت:میکشمت آنی اگه ببینم روزی با کسی دیگه باشی.........پایان 

 قسمت دهم.

 

 داستان دنباله دار قسمت یازدهم

 

دوهفته ازآن شب گذشت وهرشب یکی ازافرادفامیل خونه مامی اومدوبنای نصیحت من رومیگذاشت عموها...عمه 

ها...مامانی وخالصه هرکی ازراه میرسیدسعی داشت عقیده من روبه نوعی درتصمیم گیریم دررابطه باخواستگاری 

تم تصوردیگه ای نسبت به بهنام داشته بهنام تغییربده ولی من جدی حرف آخرم روگفته بودم واصال نمیتونس

باشم.دیگه به نوعی بحث من وبهنام شده بودنقل هرمجلسی دراین بین کسایی که بیش ازهرشخص دیگه ای اعصابم 

روبهم میریختن دوتاخواهردوقلووفضول بهنام بودن وازاونجایی که همسن  بودیم معموالهرقدرمالیم ولی درجمع به 

رفت واگرمیانجی گری بزرگهانبودگاه میشد که صدامون روی هم باالهم بره.دیگه خیلی هردلیلی بین مابحث درمیگ

مسخره شده بودچراکه هرجامیرفتم بهنام اخباردقیق من روداشت که باکی رفتم باکی هستم کجاهستم چقدربودم 

تانی دردانشکده وخالصه همه چی...اوایل نمیدونستم ازکجامتوجه وخبردارمیشه ولی بعدفهمیدم مهستی وهستی دوس

ای که من میرم دارن ودرواقع برای من بپاگذاشته بودن واخبارمن رودقیق ترازخود من اونهاوسپس بهنام درکمترین 

زمان ممکن به دست می آوردن.دراین بین برای اینکه ازتنشهای فامیلی هم جلوگیری کنم سعی میکردم زیادبابهنام 

بی بشه چون حوصله جروبحث بابهنام رواصال نداشتم ولی باتمام این کاری نکنم که اون عص"درگیرنشم ویااحیانا

اوصاف باید همیشه به سواالتش هم پاسخگوبودم.اگرجایی بابچه های دانشکده میرفتم صدبارتلفن میزدوهربارهم 

بایدجواب میدادم اگرجواب نمیدادم درعرض کمترازیک ساعت سروکله اش پیدامیشدواین دیگه برام بدتربودچون 

چه های گروه هم بااومدن بهنام ناخودآگاه اوقاتشون تلخ میشدچراکه بهنام برخوردخوبی باهیچکدوم ازبچه ب
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هانداشت.سه شنبه هاکالس نداشتم ولی یکی ازسه شنبه ها استادیکی ازدروس اختصاصیمون گفت که بایدبریم 

ده نمیرم صبح که میخواست بره کالس.صبح که ازخونه خارج شدم بهنام روندیدم چون فکرمیکردمن امروزدانشک

بیمارستان جلوی درمعطل نشدوسریع رفت منم درست بعدازرفتن اوازخونه خارج شدم.اون روزنمیدونم چراهوس 

کردم بدون ماشین برم واتفاقاسرخیابون که رسیدم رزیتارسیدوباماشین اون رفتیم دانشکده.اون روزاستادبیخودی 

یخوردچهارتالیچارباراون دانشجوی بدبخت میکردمن بادیدن این وضع گیرشده بودوهرگوشی که سرکالسش زنگ م

گوشیم روخاموش کردم.بعدازیک ساعت ونیم درس نفس گیراستادیه زمان تنفس به همه داد.نیم ساعت تاشروع 

کالس بعدوقت داشتیم بابچه هاازبوفه چایی گرفتیم مشغول چایی خوردن بودم گوشیم روروشن کردم به محض 

وشیم گوشیم زنگ خوردبهنمام پشت خط بودوقتی جواب دادم فقط صدای فریادش روشنیدم که روشن شدن گ

گفت:کدوم گوری هستی؟چراگوشیت روخاموش کردی؟گفتم:دادنکش...کالس داشتم.دادزد:توغلط 

کردی...امروزسه شنبه است خرکه نیستم...میگم کدوم گوری هستی؟گفتم:بیخودی دادوبیدادنکن خیرسرت 

تری بدبخت مریضهایی که زیردست توهستن...به میون حرفم اومدوباعصبانیت گفت:آنی میگم مثالتویه دک

کجایی؟گفتم:دانشکده...دانشکده...دانشکده...خری دیگه...فکرکردی کجاهستم؟کالس بودم گوشیم روخاموش 

کرده بودم.بهنام عصبی بودوبادادوفریادحرف میزدگوشی روازگوشم فاصله دادم تاکمترصدای دادش 

روبشنوم.شهرام که کناربچه هانشسته بود داشت به من نگاه میکرداومدنزدیک وگفت:چی میگه؟گفتم هیچی 

باورنمیکنه کالس دارم االن.شروین گفت:خوب بهش بگودوساعت دیگه بیادجلودردانشکده دنبالت...عجب آدم 

خط سکوت کرده بودوهمه  عوضی هستش این پسرعمه شریف جنابعالی شورش رودرمیاره بعضی وقتها...بهنام پشت

حرفهای شروین روشنیدولی نمیدونست کیه.به بهنام گفتم:دوساعت دیگه کالسم تموم میشه بیا دنبالم جلوی 

دانشکده.جواب داد:به اون عوضی که داری باهاش خوش میگذرونی بگوکاریادت نده خودت ختم این کارهایی.دیگه 

رکردی؟این صدای شروین بودکه داشت حرف میزدفکرکردی عصبی شدم وگفتم:بهنام خیلی بیشعوری...توچی فک

کجاهستم؟بازمن روباآبجیهات یکی دیدی؟بهنام گفت:خفه شو.گفتم:خودت خفه شو.یکدفعه ساکت شدفکرکردم 

گوشی روقطع کرده مکث کردم گفتم:الو؟گفت:زهرمار...فقط بگوکی وکجابیام دنبالت؟باعصبانیت گفتم:ببین بهنام 

لطی هم بخوام میکنم ازتوگنده ترشم نمیتونه جلوم روبگیره.گفت:خفه شو...بهت گفتم کی من ازتونمیترسم هرغ

وکجابیام دنبالت؟دادزدم:همونجاوهمون وقتی که بهت گفتم.بعدگوشی روقطع کردم وهرچی دیگه زنگ زدگوشی 

چه هاهمه روجواب ندادم.نمیدونم استادچه مرگش شدکه اونم توسط یکی ازبچه ها پیغام دادکالس لغوشده.ب

منتظربودن ببینن من چیکارمیکنم خیلی عصبی شده بودم ازطرفی مسخره دست استادشده بودیم وازطرفی به بهنام 

گفته بودم دوساعت دیگه بیاددنبالم.سپهرگفت:همه بریم چایخونه سنتی نزدیک اومدن بهنام برگردیم دانشکده تا 

بودکه دیگه فکرمیکردم شخصیتم پیش بچه ها زیرسوال  مشکلی پیش نیاد.خیلی بهم برخوردرفتاربهنام جوری شده

رفته روکردم به مریم وگفتم شماهابه من کاری نداشته باشین هرجامیخواین برین مشکل من بابهنام باعث خرابی 

برنامه شماهانشه.امیرورزیتاخندیدن وگفتن:چرندنگودخترمگه میشه مابریم وتوتنهااینجاباشی.خالصه هرکاری کردم 

فتندوبه طورخیلی اتفاقی مجیدهم اومد به دانشکده پیش ما.ساعتی تومحوطه دانشکده بودیم خیلی عصبی بچه هانر

شده بودم وتوهمون حالت گوشی روخاموش کردم انداختم توکیفم.ساعت اومدن بهنام شدوقتی ازدردانشکده رفتیم 

نگاهم میکنه.مجیدوشروین وسپهرهم  بیرون دیدم اونطرف خیابون درحالیکه به ماشینش تکیه داده باعصبانیت داره

رفته بودن ماشینهاشون روازپارکینگ دانشجویی آورده بودن وهمزمان هرسه رسیدن جلوی درب دانشکده 
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مجبورشدم سریع بابچه هاخداحافظی کنم وبرم اونطرف خیابون.بچه ها هنوزهمه سوارماشینهانشده بودن.وقتی به 

ت روی کاپوت جلوی ماشین خالیش کردچندتاکتاب ویکسری ورق بهنام رسیدم کیفم روازم گرفت وباعصبانی

وخودکاروگوشیم وهزارتاخرت وپرت دیگه ازتوش ریخت روی ماشین وزمین.بچه هاکه اونطرف خیابون بودن همه 

باعصبانیت وتعجب به من وبهنام نگاه میکردن اعصابم پاک ریخته بودبهم.گفتم:خل شدی؟بهنام بافریادگفت:خفه 

روبرداشت ونگاهش کرددیدخاموشه برگشت طرف من وگفت:خاموش کردی که بااعصاب من بازی  شو.بعدگوشیم

کنی؟تااالن کدوم گوری بودی؟گفتم:چرندنگوبهنام زشته بچه هادارن نگاهمون میکنن.دوباره گفت:گفتم باکدوم 

ضی بودم سگش به عوضی تااالن میچرخیدی؟عصبی شدم وبی توجه حرفی زدم که نباید میگفتم...دادکشیدم:باهرعو

توشرف داره...نگذاشت حرفم تموم بشه دوتاکشیده پشت سرهم زدتوصورتم.یک لحظه به خودم اومدم دیدم بچه 

های گروه ازاونطرف خیابون اومدن سمت ما.مجیدباحالتی عصبی رفت سمت بهنام میدونستم درگیری پیش 

جیدروکردبه بهنام وگفت:خیلی بیشعوری.تابه میادوحراست دانشگاه هم اون سمت خیابون چشم ازماهابرنمیداشت.م

خودم بیام مجیدوبهنام گالویزشده بودن.ازبینیم خون می اومدودردشدیدی هم توی معده ام حس میکردم باهمون 

حال روکردم به شروین وگفتم:توروقرآن جداشون کن.سپهرگفت:چقدرخری آنیتا...به سپهرنگاه کردم 

ن.بچه ها بهم دستمال دادن سعی داشتم خون بینیم روپاک کنم درهمون حال وگفتم:نمیخوام دخالت کنید هیچکدمتو

متوجه بودم که بهنام ومجیدبه قدری عصبی شدن که شروین هم نمیتونه مجید وبهنام روازهم جداکنه مجبورشدم برم 

کردم به جلووبافریادروکردم به مجیدوگفتم:بس کن...بسه دیگه.مجیدآروم سرجاش ایستاد بهنام هم همینطور.رو

بهنام گفتم:خسته ام کردی...مجیدرفت سوارماشینش شدوباعصبانیت وسرعت ازاونجادورشد.حراست دانشکده 

اومدجلوولی سپهرتونست سروته قضیه روباچرب زبونی هم بیاره.مریم والهام وسایل من روازروی زمین جمع کردن 

تم جلوی بچه هاباقی نمونده.بهنام ودادن بهم دیگه به گریه افتاده بودم احساس میکردم هیچی ازشخصی

گفت:سوارشوبریم.رفتم سمت ماشین بهنام که مریم گفت:آنا نروباهاش بیا مامیرسونیمت.شروین گفت:آنی 

نمیخوادکسی دخالت کنه.سپهرگفت:درسته...بروآنی جون.امیرگفت:بچه هاسوارشین بدجورضایع بازی شد.باید 

گم سوارماشینش شدم واونم باعصبانیت ازکناربچه هاکه هنوزبانگرانی بابهنام میرفتم چون خیلی حرفهاداشتم بهش ب

 به صورت ودستمال خونی دست من نگاه میکردن گذشت...............پایان قسمت یازدهم

 

 داستان دنباله دار قسمت دوازدهم

 

ین تکیه دادطوریکه من بعدازاینکه یه مسیری روباعصبانیت رانندگی کردماشین روکنارخیابون نگه داشت وبه درماش

روببینه.خونریزی بینیم کم شده بودولی بند نیومده بود دستش روآوردجلو که صورتم روبه سمت خودش برگردونه 

وبینیم روببینه باعصبانیت دستش روپس زدم وگفتم:دست نزن به صورتم.نگاهم کردودستش روعقب بردنفس عمیق 

بیم کردی...دست خودم نبودتونباید اون حرف وصداداری کشیدوگفت:آنی عصبیم کردی...خیلی عص

رومیزدی.گفتم:تودیوونه ای.باسرحرفم روتاییدکردوگفت:راست میگی اگه دیوونه نبودم عاشق توی لجباز غد ویک 

دنده نمیشدم.خواستم ازماشین پیاده بشم که دستم روگرفت وباجدیت گفت:مسخره بازی درنیاروسط خیابون 

.برگشتم سمتش وباتمسخرگفتم:اااا...اونجاکه جنابعالی زدی توصورتم وبادوستام نمایش نده مردم توی خیابونن

درگیرشدی خیابون نبود؟...مردم اونجا هم برگ چغندربودن...آره؟صورتش رومیون دودستش برای لحظاتی گرفت 

وآرنجهاش رو روی فرمون ماشین گذاشت بعدازلحظاتی برگشت سمت من وگفت:من اشتباه کردم...معذرت 
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خوام...ولی توهم قبول کن که نباید اون حرف رومیزدی.باعصبانیت گفتم:همین؟زدی توصورتم اونم توخیابون می

جلوی دوستام بعدشم با دوستام درگیرشدی...حاالمیگی معذرت؟دوباره عصبی شدوگفت:هی نگو دوستام دوستام یه 

ردم اومدم پایین.پشت سرم صدای مشت عوضی دورت روگرفتن فکر...نگذاشتم حرفش تموم بشه درماشین روبازک

پیاده شدن بهنام روازماشین شنیدم.چندقدم بیشترازماشین دورنشده بودم که بهم رسیدمچ دستم روگرفت ومحکم 

سرجاش ایستادونگذاشت منم برم.بافریادگفتم:ولم کن مسخره...دیوونه ای داری منم دیوونه میکنی...توهیشکی 

عکس تو من همه روقبول دارم جز تو...من دوستام رودوستشون دارم جزخودت روقبول نداری...درحالیکه بر

وبراشون احترام قائلم توحقی نداری...میون حرفم اومدوگفت:خفه...چرادادمیکشی؟بریم توماشین باهم صحبت 

میکنیم.دستم روباشدت ازدستش بیرون کشیدم وگفتم:نمیخوام...نمیخوام...دوست ندارم 

م روگرفت وخواست باخودش به سمت ماشین ببره که یکدفعه ماشین آرش رودیدم که باتوباشم...چرانمیفهمی؟بازو

جلوی ماشین بهنام نگه داشت وآرش به همراه یکی ازدوستاش ازماشین پیاده شدن.تازه متوجه شدم مانزدیک محل 

یک ما کارآرش وکوروش هستیم.فقط خداخدامیکردم سروکله ی کوروش پیدانشه.آرش با عصبانیت واخم اومدنزد

روکردبه من وگفت:چته؟جای دیگه پیدانکردین؟فقط مونده توی محیط ومحل کارماباهم دعواکنید.بعدکمی نزدیک 

تراومد ودستش رو زیرچونه ام گذاشت وسرم رو باالگرفت هنوزآثارخون بینیم معلوم بود.برای چند لحظه به صورتم 

روکردبه من وگفت:صورتت چی شده؟بینیت چراخون نگاه کرد بعدبرگشت سمت بهنام نگاهی به بهنام کرددوباره 

اومده؟میدونستم هرلحظه ممکنه هراتفاقی بیفته.بهنام خواست چیزی بگه که زودترازاون گفتم:چیزی نشده توی 

آفتاب زیاد ایستادم.دوست آرش احساس کردکه نباید بین ماها باشه برای همین سریع باآرش خداحافظی کرد 

ش خیره به چشمهای من نگاه کردوگفت:ازکی تاحاالزیرآفتاب ایستادن جای انگشت ورفت سمت دیگهءخیابون.آر

دست رو هم توی صورت عالوه برخون دماغ ایجادمیکنه؟متوجه نشده بودم که جای کشیده های بهنام توصورتم 

ه ماشین مونده!!!بهنام گفت:من توضیح میدم آرش.آرش باعصبانیت به بهنام نگاه کردوگفت:حتما ولی قبلش بذاری

بگیرم آنی روبفرستم خونه.بعدبدون معطلی جلوی یه تاکسی روگرفت ومن روباتاکسی فرستادخونه.تمام 

مسیرتابرسم خونه دلم داشت مثل سیروسرکه میجوشید.وقتی رسیدم خونه فهمیدم مامانی رفته بیرون خرید 

دیدفهمیدباید اتفاقی افتاده باشه  مانداناهم توی هال درازکشیده بودداشت فیلم نگاه میکردتاواردشدم ومن رو

بلندشدنشست وگفت:چی شده؟جوابش روندادم وازپله هاباالرفتم وقتی وارداتاقم میشدم شنیدم که گفت:چته 

بازسگ بستن به اخالقت؟نکنه بازبابهنام دعوات شده؟جوابش روندادم وباهمون مانتو ومقنعه ای که سرم بودنشستم 

دقیقه نگذشته بودکه ازپنجره دیدم کوروش 02ی دلشوره پیداکرده بودم.هنوزروی تخت واشکام سرازیرشد.بدجور

باعصبانیت ازماشینش پیاده شد واومد توی حیاط وبعدهم واردخونه شدچندلحظه بیشترطول نکشیدکه وارداتاقم 

و شدوپشتش ماندانااومدداخل.تندتنداشکام روپاک کردم.کوروش اومدجلودقیق به صورتم نگاه کردوگفت:فقط بگ

کار اونه؟مانداناگفت:چی شده کوروش؟کوروش دوباره سوالش روازمن تکرارکرد.ازکوروش میترسیدم چون 

میدونستم خیلی کله خرابه.دردمعده ام شدیدترشده بودنشستم روی تخت وگفتم:نه.کوروش کنارم نشست 

وگفت:من با این وگفت:پس کار کیه؟گفتم:هیشکی...کوروش توروخدا تودیگه سربه سرم نگذار.کوروش بلندشد

آقای هیشکی خیلی کاردارم...کجاس االن؟تازه متوجه شدم که کوروش هنوزبهنام روندیده وتعجب کردم ازاینکه 

پس چطوری موضوع روتاحدی فهمیده!!!باتعجب نگاهش کردم.ازنگاهم فهمیدمنظورم چیه چون بالفاصله 

ون دوست آرش بوده واخباردست وپاشکسته گفت:مرتضی بهم گفت توی خیابون بودین...تازه فهمیدم مرتضی هم
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روهمون باید به کوروش داده باشه.کوروش وقتی داشت ازدراتاقم بیرون میرفت گفت:نه آرش روپیداکردم نه اون 

بهنام رو ولی تا شب نشده گیرش میارم خیلی وقته دلم میخواد خیلی چیزهاروحالی این آقای دکتربکنم وقت 

 ین وقت روپیدامیکنم...روش زیادشده.............نمیکردم ولی امشب هرطورشده ا

اونروزتا شب ازاتاقم بیرون نرفتم مامان بزرگ هم هرچی برای شام صدام کرد گفتم:سیرم. واقعاهم سیربودم 

اونقدرحرص وترس توی دلم ریخته بودکه گرسنگی یادم رفته بود.ماندانا دوسه باری اومد توی اتاقم وهرچی 

بزن بگو چی شده؟جوابش رو ندادم دست آخرهم چندتافحش بارم کرد وگفت:خاک پرسید:چته؟خوب حرف 

برسرلجبازت...هرچی میکشی ازدست این اخالق گند ولجبازیته.عصبی شدم وگفتم:گم میشی ازاتاقم بیرون یا 

اقی افتاده بندازمت بیرون؟اصال به توچه ربطی داره؟کی تا حاالتونستی کاری برام کرده باشی که حاالبرفرض اینم اتف

باشه بخوای کمکم کنی؟نخیرخانم بگو دارم ازفضولی میترکم همین.مانداناکمی بهم نگاه کرد وبعدگفت:مرده شورت 

روببرن که زبونت مثل زهرمارتلخه.بعدازاتاقم رفت بیرون ودر روهم محکم بست منم برای اینکه دیگه ریختش 

زپنجره دیدم آرش ماشینش روآورد داخل حیاط ولی از بودکه ا12:32رونبینم در اتاق روقفل کردم.ساعت نزدیک

کوروش هنوزخبری نبود!!!وقتی آرش اومد داخل خونه خیلی طول نکشید که فهمیدم پشت دراتاقمه.در روبازکردم 

دستش روبه دوسمت درگاه گذاشته بود ولحظاتی نگاهم کردسپس اومد داخل ودر اتاق روبست.نشست روی تختم 

هات صحبت کنم.میدونستم با بهنام صحبت کرده وبهنام هم هرچی دلخوری وناراحتی وبه قول وگفت:بشین میخوام با

خودش دلواپسی برای من داشته رو به آرش گفته بنابراین گفتم:ببین آرش...نگذاشت حرفم تموم بشه باقاطعیت 

نبود ولی خوب  گفت:گفتم بشین کارت دارم.فهمیدم بهنام حسابی روی مخ آرش کارکرده البته آرش دهن بین

میتونستم حدس بزنم بهنام چه چیزهایی به آرش گفته که تونسته اعصاب اون روهم نسبت به من کمی بهم 

بریزه.روی صندلی روبه روی آرش نشستم ومنتظرشدم ببینم چی میخواد بگه.بعدازچندلحظه که انگاریک قرن برام 

ل بینتون افتاده همه روبرام گفت ببین من به بهنام گذشت آرش گفت:آنی...بهنام اتفاقی که امروزوحتی دفعات قب

حق نمیدم وندادم ولی به جون آنی قسم اگه منم بودم حاال نه اینکه دستم روت بلند بشه ولی برخوردخوبی 

نمیتونستم باهات بکنم...بهنام اگه هرقدرهم بد وعصبی با مسائل مربوط به تو برخوردمیکنه ولی این روبدون تو یه 

زیادی ازآزادی هایی که بهت دادم سواستفاده میکنی.....به میون حرفش رفتم وگفتم:ولی آرش...گفت:بین ذره داری 

حرفم نیامیخوام فقط گوش کنی...آنی من به تواعتماد صد درصد دارم ولی این اعتماد روبه جامعه وحتی همون 

اکتورهای موردنظرپسرها روهم دوستهای عزیزت نمیتونم داشته باشم تو یه دختر شیطون وشلوغی هستی که ف

درخودت جمع کردی واین برای هیچکس قابل انکارنیست این که تو دائم بخوای با یک گروه که مثال دوستت هستن 

بیرون ازخونه باشی حاال به هردلیلی که باشه میخواد و اون دلیل کوه نوردی یا تولد یا شام یا هرچیزدیگه باشه نه تنها 

ن هم هضمش سنگینه البته بهنام ازاینکه دستش رو روی تو بلندکرده خیلی متاسف بودولی برای بهنام که برای م

حرف زشتی که توتوی خیابون به اوگفتی عکس العملی غیرازاین نمی تونست داشته باشه قبول کن که این 

گوشی منزل  بارمقصربودی ولی...دوباره میون حرف آرش پریدم وگفتم:توبذارمنم حرف بزنم بعد...)دراین لحظه

زنگ خوردوازطبقه پایین ماندانا به تلفن جواب داد(آرش گفت:ببین آنی یک کم سعی کن روی رفتارت وحرفهایی 

که میزنی بیشتر...ماندانا وحشت زده دراتاقم روبازکردوروبه آرش گفت:مهستی)خواهربهنام( زنگ زده میگه 

فت:کجا؟مانداناگفت:توی خونه عمه مهین کوروش وبهنام باهم درگیرشدن بدو آرش.آرش ازجاش بلندشدوگ

بدوآرش بدو...آرش باعجله ازاتاق من بیرون رفت داشتم ازترس سکته میکردم رفتم جلوی پنجره دیدم ماشین 
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کوروش وبهنام جلوی درحیاط عمه مهین پارک شده فهمیدم درطول مدتی که من وآرش درحال صحبت بودیم این 

مهین درگیرشدن باعجله ازاتاق خارج شدم مامان بزرگ باتوجه به زانو دردی دوباهم رسیدن وحاال توی خونه عمه 

که داشت هنوز توی حیاط بود ولی آرش وماندانا رفته بودن خونه عمه مهین ودرهردوتاحیاط روبه روی هم 

اچه بازبودنمیتونستم صبرکنم وهم پای مامان بزرگ حرکت کنم بنابراین بدوبدورفتم خونه عمه مهین.میدونستم ب

صحنه ای روبه روخواهم شدکوروش وبهنام ازبچه گی باهم مشکل داشتن وازاونجایی که کامال هم هیکل بودن 

هیچکدوم هیچ وقت حریف هم نمیشدن به محض اینکه پام رسید توی خونه هستی)خواهر بهنام( مثل سگ 

م درگیرشده بودن وعمومرتضی هارروکردبه من وبافریادگفت:همین رومیخواستی نه؟حاالتحویل بگیر.کوروش وبهنا

وآرش سعی داشتن جداشون کنن عمه مهین که دائم میکوبیدتوی صورتش وگریه میکرد.هستی دوباره روکردبه من 

وگفت:تحفه...همه این جنجالها به خاطرتوی ایکبیریه...میبینی؟ماندانابرگشت به سمت هستی وگفت:خفه شوبه جای 

یه آب قند برای مامانت بیار.دیگه متوجه نمیشدم چی دارن بهم میگن فقط  اینکه به آنیتا چرت وپرت بگی بروگمشو

به کوروش وبهنام نگاه میکردم برای یک لحظه چنان دردشدیدی توی معده ام حس کردم که ازدرددوال شدم 

باالخره آرش وعمو مرتضی تونستن اون دوتا روازهم جداکنن ولی من حس کردم معده ام داره میسوزه وبعدش 

ی بودکه ازدهنم بیرون ریخت ولحظاتی بعد ازهوش رفتم.وقتی چشم بازکردم دیدم توی بیمارستان خون

ساعت 44هستم!!!خونریزی معده کرده بودم ودکترتشخیص داده بود دراثرفشارشدیدعصبی به این روزافتادم.بعداز

یط خونه به خاطرمن که ازبیمارستان مرخص شدم همون شب باتوجه به تذکرات آرش که دائم میخواست جوومح

آروم بمونه ولی کوروش بادادوفریادبهم گفت:خفه ات میکنم اگه یک باردیگه...فقط یک باردیگه ببینم سمت خونه 

عمه مهین یابهنام بری...دیگه کسی هم حق نداره توی این خونه اسم بهنام روبیاره.یک ماهی ازاین ماجراگذشت 

نواده  حکمفرماشد.همچنان به درس ودانشگاه میرسیدم ورابطه ام با وخوشبختانه دراین مدت قهرشدیدی میون دوخا

بچه های گروه حفظ شده بودیک روز به شوخی بینمون مطرح شدکه هرکی هرقدرپول داره روی هم بگذاریم ویک 

خونه رهن کنیم!!!البته این درابتدایه پیشنهادمسخره بودولی کم کم رنگ وبوی جدی به خودش گرفت تا اینکه 

خره پولش روجورکردیم وخونه کوچیک وخوشگلی درمحله ی پدرسانی ازیک زوج پیرومهربون ارمنی درمحله باال

ارامنه نشین تهران رهن کردیم.روزهای خوشی بود وقتی بابچه هااثاث خونه روجورکردیم وازاون به بعد دیگه دائم 

ی که بعضی مواقع اونهاهم به جمع ما همه باهم توی خونه جمع میشدیم وبا رعایت حال همون زوج مهربون وارمن

اضافه میشدن کلی خوش میگذروندیم.البته آرش وکوروش وحتی مانداناهیچی ازماجرای این خونه نمیدونستن وحتی 

وقتی من حساب بانکیم روبرای دادن سهم خودم به گروه خالی کردم کسی متوجه نشد!دیگه به هردلیلی همه دورهم 

یکی ازدالیل مهم برای خوش بودنمون تولدهامون بود.تولدامیر)یکی ازبچه های توی اون خونه جمع میشدیم و

گروه(شدوقراربراین گذاشتیم که یه مهمونی حسابی اونجابگیریم.شب تولدامیرخیلی ازدوستهای دانشگاه اومدن 

هم اون ودراین میون به طورخیلی تصادفی مهستی)خواهربهنام( ودوست پسرش که ازدوستهای دیگه بچه ها بودن 

شب اومد!!!مهستی خیلی سریع موضوع خونه روفهمید ومن میدونستم به محض اینکه برسه خونه اخبارامشب روبه 

گوش بهنام میرسونه.درتمام طول مهمونی حتی یک کلمه هم بامهستی حرف نزدم فقط سعی میکردم به اعصابم 

روخراب نکنم.موقع خداحافظی مهستی  مسلط باشم تاجواب نگاههای توهین آمیزمهستی بیشعورروندم ومهمونی

باتمام بی محلی که بهش کردم اومدطرفم ومن روبوسیدبعدکنارگوشم باطعنه گفت:منزل نو مبارک خانم 

خانما!!!جوابش روندادم ولی حسابی اعصابم ریخته بودبهم وهرچی بچه هاعلت روپرسیدن چیزی نگفتم فقط الهام 
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مهستی روخوب میشناخت ولی بقیه بچه ها نه!!!فردای اون روزدراوج  فهمیدکه حضورمهستی عصبیم کرده چون اون

بهت وناباوری تلفنی به منزل ما اطالع دادن که برادرعمو مرتضی توی تصادف فوت کرده وشرکت درمراسم فوت 

ه عموی بهنام باعث شد کدورت تقریباسه ماهه بین دوخانواده ازبین بره.درتمام طول مراسم بهنام که بعدازسه ما

بودمیدیدمش به نظرم خیلی گرفته وعصبی ترازگذشته می اومد چندباری خواست بامن حرف بزنه که به علت 

شلوغی درمراسم فرصت نشدمنهم زیادتمایل نداشتم که باهم صحبتی داشته باشیم چون باتوجه به رفع کدورتی که 

همکالم بشم ادامه داشت.........پایان  شده بودولی چشم غره های کوروش به من درمورداینکه هنوزنباید بابهنام

 قسمت سیزدهم

 

 داستان دنباله دار قسمت چهاردهم

 

مدتی ازفوت عموی بهنام گذشت ودراین مدت بهنام به عناوین مختلف سعی کرد به خاطررفتارگذشته ازمن 

عیت مناسب عذرخواهی کنه ولی حس میکردم هرباردرانتهای صحبتهاش چیزی میخواد بهم بگه که هنوزموق

روپیدانکرده میتونستم کامال حدس بزنم که مسئله مربوط میشه به همون خونه گروهی من ودوستام.زمانهایی که 

توی اون خونه بابچه هادورهم جمع میشدیم بیش ازهروقت بامن تماس تلفنی داشت ولی برعکس همیشه که 

سوال نمیکردکه کجایی واین نشون میدادمیدونه درگذشته تا ته وتوی قضیه رودرنمی آوردونمیفهمیدکجاهستم دیگه 

کجاهستم ومن میفهمیدم چقدرسعی داره پای تلفن عصبی نشه.برام مهم نبودواهمیتی نمیدادم بدون یا ندونه واصال 

ازاینکه عصبیش میکردم دیگه یک نوع لذت بهم دست میداد.مدتهابودوقتی زنگ میزدمثل سابق دائم به بچه هااشاره 

باشن بلکه ازقصددرجمع میموندم تاصدای خنده وحرف بچه هاهم خوب به گوشش برسه!!!سال سوم  نمیکردم ساکت

دانشگاه بودیم وباید به عنوان بچه هایی که مثال دررشته هنرسینما داریم تحصیل میکنیم یک کارگروهی ارائه 

دررابطه بابناهای تاریخی میدادیم.جشنواره فیلمهای مستنددرراه بودبنابراین تصمیم گرفتیم گروهی یه فیلم 

شهرکویری یزدبسازیم وهمین امرباعث شددیگه خیلی بیشتردورهم جمع باشیم وتمام تالشمون رومیکردیم که یک 

کاردرست ارائه بدیم بااجازه ازآرش چندباری بابچه هابه یزدرفتیم وکلی فیلمبرداری کردیم وحاالروی متن فیلم 

ید حسابی وقت میگذاشتیم وهمین درگیری توی مسائل تهیه این فیلم باعث وموسیقی متن وگزارشهای مستند و....با

شدبه کلی فراموش کنم که چیزی دررابطه بااون خونه به آرش بگم!!!کوروش وآرش هم برای توسعه کاری 

خودشون به مدت یک ماه عازم دبی شدن ودیگه نبودن اونهابرای من خیلی بهترشده بودچراکه وقتی اونهابودن 

ه به این که باید باگروه میموندم وروی فیلم کارمیکردم ولی مجبوربودم زودبرگردم خونه اماحاالکه رفته بودن باتوج

دبی من هم مثل بچه های دیگه میتونستم وقت بیشتری روی کاربگذارم.بهنام اشاره ای به خونه نمیکردولی دائم 

بهاوقتی به خونه برمیگشتم متوجه میشدم که سعی داشت باحفظ خونسردی خودش دائم بهم تذکربده وحتی بیشترش

باماشین دنبالم بوده چراکه وقتی ازماشین پیاده میشدم درحیاط روبازکنم ماشین اونهم می رسیدولی حرفی به من 

نمیزدوفقط ماشینش روبه داخل حیاط خودشون میبرد!!!ازاین کارش نفرت داشتم وحس میکردم هیچ دلیلی نداره 

درتعقیب وزیرنظرداشتن کارهای من باشه.بااینکه ازچهره اش معلوم بودخیلی ازدستم کفری اینقدرمثل کارآگاهها

دقیقه ای ماتموم شدواون شب توی همون خونه کلی ازشادی 44وشاکی شده ولی سکوت میکرد.باالخره کارفیلم

بچه هاشروع شدواون شلوغ کردیم وزدیم ورقصیدیم واصال متوجه گذرزمان نبودیم تا اینکه کم کم تلفنهای پدرمادر

نیمه شب گذشته!!!باکلی خنده وخوش وبش وخسته نباشی گفتن به همدیگه باهم 0وقت بودکه فهمیدیم ساعت از
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شده بودوازفرط خستگی وخوشحالی 3خداحافظی کردیم وهرکی برگشت خونه خودش.من تابرسم خونه ساعت

بهنام که اون شب هم مثل شبهای پیش دنبال ازاینکه کارمون به نتیجه رسیده دیگه به هیچی توجه نکردم حتی 

 من.....

 

فردای اون روزقراربودکوروش وآرش هم ازدبی برگردن وقت ظهر توی دانشگاه گوشیم زنگ خوردبهنام پشت خط 

بودوقتی جواب دادم باعصبانیت گفت:همیشه کارفیلمسازی به پارتی وبزن وبرقص ختم میشه یا فقط تو ودوستات 

ین...یااینکه دیشب با بقیه شبها فرق داشت؟گفتم:بهنام بازشروع نکن...من دیشب...به میون حرفم این قانون رودار

اومدوگفت:جلوی دردانشگاهتونم بیا بیرون کارت دارم...میای یا من بیام داخل؟فهمیدم دوباره بدجورقاطی کرده باید 

جای من سرکالس حاضربزنن تاغیبت نخورم براش توضیح میدادم که دیشب چه خبربوده بنابراین به بچه هاگفتم به 

وبعد بی توجه به سوالهای پی درپی بچه هابدو بدو ازدانشکده بیرون رفتم.وقتی نشستم توی ماشینش مهلت 

ندادودرحینی که رانندگی میکردهرچی دلش خواست گفت:آنی تو بیشعوری فکرکردی میتونی همه 

ین؟فیلمسازی بود؟به به...به به...چه فیلمی هم بوده اینهمه روخرکنی...دیشب توی اون خراب شده چه غلطی میکرد

مدت کارمیکردی که این فیلم روبدین بیرون؟!!!بعدگوشیش روپرت کردتوی بغل من!!!نمیدونستم منظورش چیه 

باتعجب گفتم:بازدیوونه شدی؟چراچرت میگی؟گفت:خفه شوآشغال...گوشی روبازکن فیلم دیشبتون 

وشیش روبازکردم وفایل مربوط به فیلمی روکه میگفت دیدم!!!!فیلم مربوط میشد به بزن روببین.باتعجب وناباوری گ

وبرقص آخر شب ماکه بعدازتموم شدن کارمون ازخوشحالی روی سروکول هم پریده بودیم وحسابی مثال خوشحالی 

کرد.توی ماشین  کرده بودیم!!!باتعجب گفتم:تواین روازکجاآوردی؟جوابم روندادوباسرعت به سمت خونه رانندگی

هرچی میخواستم براش توضیح بدم فقط فریادمیزد:خفه شو...خفه شو...صدات روببر.ماکاربدی درشب قبل نکرده 

بودیم که خودم رومستحق اونهمه توهین بدونم ولی بیشترین سکوت من دلیلش این بودکه این فیلم چطوری اونم به 

ه!!!جلوی درحیاط شون نگه داشت وسریع ازماشین پیاده این سرعت درست فردای همون شب به دست بهنام رسید

شد من هنوزپیاده نشده بودم که به نوعی من روازماشین کشید بیرون!!!گفتم:بهنام خرنشو...چرااینجوری 

میکنی؟درست بعدازآخرین کلمه من بودکه بهنام شروع کردبه کتک زدن من وباهمون کتک من روکشوند توی 

اد حرف بزنم وسیل کشیده ها ومشتهایی بودکه به من میزدعمه مهین بیچاره اولش خونه خودشون...مهلت نمید

شوک شده بودولی بعدتمام تالشش رومیکردکه من رواززیردست وپای بهنام بیرون بکشه ودائم دراین بین به بهنام 

ه ی این مدت هم بدوبیراه میگفت ولی من کامال متوجه شده بودم که بهنام کنترلش روازدست داده وگویی عقد

روباید هرطوری هست خالی کنه.تمام تنم دردگرفته بودوصورتم ازشدت سیلی هایی که خورده بودم میسوخت.کم 

کم سرم گیج رفت ودردمعده ام شروع شد.فقط درآخرین دقایق قبل ازبی هوش شدنم متوجه شدم 

دن من جلوگیری کنه وعمه مهین عمومرتضی)پدربهنام(واردخونه شدوبه سمت بهنام هجوم بردتاازادامه کتک خور

 هم من رواززیردست وپای بهنام بیرون کشیدولی دیگه هیچی نفهمیدم.........پایان قسمت چهاردهم

 

 داستان دنباله دار قسمت پانزدهم

 

وقتی چشم بازکردم دیدم توی اتاق خواب بهنام روی تخت خوابیدم و به دستمم سرم وصل کردن.تمام تنم درد 

زشدت سردرد نمیتونستم سرم رو تکون بدم.سرمعده ام میسوخت ولی خدا رو شکرمیدونستم هنوز معده میکرد و ا
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ام خونریزی نکرده.دراتاق بازشد ومهستی اومد داخل معلوم بودگریه کرده ولی اونقدرازش بدم می اومد که حتی 

تخت نشست و شروع کرد به دوست نداشتم نگاهش کنم.همانطورکه روی تخت درازکشیده بودم اومد کنارم روی 

ماساژدادن دستم.دستم رو از دستش کشیدم بیرون.دیدم داره گریه میکنه.گفتم:تو چته؟من کتک خوردم تو دردت 

اومده؟!!کمی نگاهم کرد بعد باهمون گریه گفت:آنی؟صورتم رو سمت دیواربرگردوندم که نبینمش ولی درهمون 

ین باربود یک جمله مودبانه ازدهنش میشنیدم نگاهش کردم حال گفتم:چیه؟گفت:من معذرت میخوام.برای اول

وگفتم:زده به سرت یا آمپرخل وچلیت باالرفته؟معذرت برای چی؟بهنام من رو زده تومیگی ببخشید!!!دیدم 

هنوزگریه میکنه وقتی متوجه شد منتظرم حرف بزنه گفت:همه چی تقصیرمن بود ولی به قرآن فکرشم نمیکردم 

 ه بازی دربیاره...بهنام اینقدردیوون

 

تازه فهمیدم موضوع ازچه قراربوده و فضولی مهستی درمورد شب گذشته باعث جنجال وکتک خوردن من شده 

بود.یک کم نگاهش کردم بعدگفتم:پس کارتوبوده؟!!!فقط بگو چطوری؟دیدم باززد زیرگریه دیگه عصبی شده بودم 

ی دیگه اعصاب من رو نریز بهم مرده شور ریختت روببرن درد معده امم بیشترداشت میشدگفتم:زر زرت رو ببرجا

فقط بگوچطوری تونستی فیلم دیشب رو با این سرعت برسونی به بهنام.گفت:مژگان بهم داد.گفتم:مژگان کدوم 

 خریه؟گفت:دوست سعیدوسعیدهم داداش...

 

اشش نشون داده بوده و اونم با تازه فهمیدم دراثریه اشتباه کوچیک ازطرف یکی ازبچه هاکه فیلم دیشب رو به داد

 بلوتوث فیلم رو توی گوشیش گرفته و....

 

 ازدرد معده به خودم پیچیدم واشکم دوباره سرازیرشد...بدبختی تا چه حد؟بدشانسی تا چه حد؟

 

دراتاق بازشد وبهنام اومد توی اتاق و وقتی دید مهستی اونجاست گفت:تواینجاچه غلطی میکنی؟مگه نگفتم حق 

 ری بیای توی این اتاق...گمشوبیرون.ندا

 

مهستی باعجله ازاتاق بیرون رفت.بهنام اومدجلو و سرمم  رونگاه کرد وکمی سرعت تزریقش رو تنظیم کرد.صورتش 

رو نگاه کردم برای اولین بار یه حس خاصی بهم دست داد...یه حسی که تا حاال درخودم سراغ نداشتم.صورتش 

فریاد میزد به من نگاه نمیکرد.تمام مدتی که فشارم روگرفت به صورتش وبه پرازغصه بود وچشماش ازغم 

چشمهاش خیره بودم.دلم میخواست بهش بگم بهنام به خدا شب پیش کاربدی نکردم فقط یه خوشحالی بود به 

هنام خاطرپایان گرفتن پروژه ی درسیمون ولی بغض گلوم روگرفته بود.برای اولین باراحساس میکردم کینه ای به ب

ندارم با اینکه شدیدکتک خورده بودم وهمه ی صورتم کبودشده بود وتمام تنم درد میکرد ولی احساسم تغییر کرده 

بود.به صورتش نگاه میکردم ومنتظربودم نگاهم کنه ولی سعی داشت ازنگاه کردن بهم خودداری کنه شاید به 

.سرمم دیگه تموم شدوقتی سوزنش رو ازدستم خاطرکبودی های روی صورتم بودکه دلش رو نداشت بهم نگاه کنه

خارج کردبغض داشت خفه ام میکرد.باصدای غمگین وپرغصه ای گفت:زود از جات بلندنشی...دارویی که توی 

 سرمت زده بودم ممکنه سرگیجه بهت بده...یک ذره بخواب بعد اگرخواستی بلندشو.
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نشستم تازه اون موقع بودکه صورتم رو توی آیینه به حرفش توجه نکردم پتو رو از روم کنارزدم وبلندشدم 

 کنارتخت دیدم!!!دستم رو به صورتم کشیدم وگفتم:وای...!!!

 

حسابی صورتم کبودشده بود به قدری که خودم به محض دیدن صورتم دلم برای خودم سوخت ولی بالفاصله یاد 

چشمهاش ولی زود صورتش رو  برگشت آرش وکوروش افتادم.بهنام نگاهم کردحلقه ی اشک رودیدم توی

برگردوند وبه سمت دراتاق رفت تاخارج بشه.دیگه اشکهام درکنترلم نبودازدرد...ازوحشت برگشتن آرش 

 وکوروش...ازترس درگیری دوباره بین اونها و...بقیه درادامه ی مطلب

 

 ادامه ی داستان دنباله دار قسمت پانزدهم

 

رد داشتم دق میکردم.هنوزبهنام ازدربیرون نرفته بود دستم روی کبودیهای وهزارمطلب دیگه که توی سرم دورمیخو

 صورتم بود که با گریه گفتم:بهنام؟برگشت به سمتم وگفت:جانم؟

 

با گریه گفتم:آخه چرا؟اومدکنارم روی تخت نشست وسرم رو توی بغلش گرفت دیگه زارزار با صدای بلندگریه 

کنه ولی یه گریه مردونه وبی صدابود.باصدایی آروم میکردم میدونستم خودشم داره گریه می

گفت:نمیدونم...نمیدونم...به خدادست خودم نبود آنی...نمیدونم چراباهات اینجوری کردم...اعصابم ازدیدن 

 کبودیهای صورتت ریخته بهم به خدا...نمیدونم چرا اینکار رو کردم...نمیدونم...

 

ن سرم توبغل بهنام بود واشک می ریختم.پشت سرعمومرتضی...مامان عمومرتضی اومد داخل اتاق ولی من همچنا

بزرگ وعمه مهین به همراه مهستی وهستی وارداتاق شدن.مامان بزرگ دائم اشک میریخت وقربون صدقه ی من 

میرفت وسعی داشت باحرف ساکتم کنه.بهنام سکوت کرده بودوفقط روی سرم که هنوز توی بغلش گریه میکردم 

بعد ازچند دقیقه عمه مهین بهم کمی آب داد تابخورم ولی هیچی نمیتونستم بخورم.عمومرتضی دست میکشید.

گفت:بچه ها برسن ایران من همه چی روبه هردوتاشون میگم...باخودبهنام هم صحبت کردم وخودبهنام هم قبول 

 داره خیلی زیاده روی کرده بهنام هیچ حقی...

 

واد موضوع رو به آرش وکوروش بگه گریه یادم رفت وهمه ی وجودم رو وقتی ازدهن عمومرتضی دراومد که میخ

 وحشت گرفت بالفاصله گفتم:وای...عمو...توروقرآن...نه...نمیخوام اونهاچیزی بفهمن.

 

 مامان بزرگ گفت:الهی فدات بشم مرتضی خان هم چیزی نگه اون کبودی های روی صورتت دادمیزنن...

 

ومرتضی نگاه کردم وگفتم:من خودم میدونم چیکارکنم...نمیخوام آرش وکوروش حتی با التماس به عمه مهین وعم

 یک کلمه ازاتفاق امروزچیزی بفهمن...هیچی.

 

 بعدبه بهنام نگاه کردم وگفتم:بهنام؟
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بهنام باتعجب نگاهم کردوگفت:جانم؟گفتم:من روببرهمون خونه ای که میدونی...به آرش وکوروش هم بگین برای 

همون پروژه ی فیلمبرداری دوباره رفتم یزد...توروقرآن حرفم روگوش کنین...حتی ماندانا رو هم نگذارید ادامه 

 چیزی بفهمه...توروخدا.

 

 عمومرتضی گفت:نخیر...گوش کن دخترم...

 

شن.اشک به میون حرف عمو مرتضی رفتم وگفتم:نه عمو...توروبه خدا...التماستون میکنم...نمیخوام اینهاباهم درگیرب

میریختم وحرف میزدم.مهستی وهستی گریشون گرفت وازاتاق رفتن بیرون.التماس من تمومی نداشت تا باالخره 

عمو رو کردبه بهنام وگفت:بروماشینت رو روشن کن.بهنام ازاتاق رفت بیرون.عمو رو کرد به مامان بزرگ وعمه 

اآنی صحبت کنم.عمه مهین ومامان بزرگ هم مهین وگفت:میشه چنددقیقه شماهم برین بیرون میخوام دوکلمه ب

ازاتاق رفتن بیرون.من هنوزاشک میریختم وباهمون حال خرابم سعی داشتم زودتربلندبشم ومانتو ومقنعه ام روکه 

 روی صندلی بود بردارم وبپوشم.عمومرتضی گفت:آنی؟بشین میخوام دوکلمه حرف حساب باهات بزنم.

 

دوباره نشستم روی تخت.عمو مرتضی گفت:بهنام پسرمن هستش ولی من هیچ وقت مانتو و مقنعه ام توی دستم بود 

بهش حق نمیدم دست روی توبلند کنه واگرآرش وکوروش هربالیی سرش بیارن به خاطرکاری که باتوکرده ناراحت 

 نمیشم...اونها برادرهای توهستن وحق دارن به خاطرکاری که بهنام با...

 

تم وگفتم:عموتو رو خدا...من نمیخوام کوروش وآرش صدمه ای به بهنام بزنن...این به میون حرف عمو مرتضی رف

دفعه باهمیشه فرق داره اگراونها من روبااین وضع ببینن بهنام رومیکشن.عمومرتضی نگاهم کردوگفت:کشتن 

 درکارنیست ولی بگذاربهنام حالیش بشه که...

 

 بیاد هیچی. دوباره باگریه گفتم:نمیخوام هیچ بالیی سربهنام

 

عمومرتضی باتعجب به من نگاه کردوگفت:ولی دختر!!!صورتت رودیدی توی آیینه؟دیدی این پسره احمق باتوچه 

 کرده؟بذارکوروش وآرش یه ذره...

 

 دوباره باالتماس وگریه گفتم:عموتو رو قرآن...من نمیخوام اونها با بهنام کاری داشته باشن هیچی...

 

به من که دیگه مانتو ام روپوشیده بودم وداشتم مقنعه ام رو روی سرم میکشیدم نزدیک عمومرتضی با تعجب 

 شدوگفت:آخه چرادختر؟!!!!

 

 مقنعه ام روروی سرم مرتب کردم وگفتم:چون...من...بهنام رو دوستش دارم...

 

ومن روتوی بغل وبعد زدم زیرگریه.عمومرتضی با چشمهایی که ازفرط تعجب گشاد شده بودن به من نگاه کرد

 گرفت وگفت:تو دیوونه ای دختر...دیوونه....

 

 بهنام اومد توی اتاق وگفت:بریم؟
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ازعمومرتضی فاصله گرفتم وگفتم:عمو تو روقرآن نگذارین بچه ها وقتی رسیدن ایران چیزی ازموضوع 

 بفهمن...باشه؟

 

رد.منم به همراه بهنام ازخونه ی عمه مهین عمومرتضی باچشمهایی پرازغصه بهم نگاه کردوبا سرحرفم رو تاییدک

 خارج شدم.........پایان قسمت پانزدهم

 

 داستان دنباله دار قسمت شانزدهم

 

سوار ماشین شدیم و تقریبا نیم ساعت بعد بهنام بدون هیچ اشتباهی درآدرس درست جلوی درخونه ایی که مال من 

ون میداد که چقدرخوب این خونه رو بلده و چندین باربه دنبال و دوستام بود ماشین رو نگه داشت و این خودش نش

من اینجا اومده بوده.درتمام طول مسیریک کلمه حرف نزد.سردرد داشت بیچاره ام میکرد.سرم روبه پشت صندلی 

تکیه داده بودم ونگاهش میکردم.دلم نمیخواست صورتش رو اینقدرغمگین ببینم.میتونستم حاال بفهمم که چقدربهم 

قه داره...حاال میتونستم درک کنم که هراتفاقی بین ما افتاده یک پای تقصیرکارقضیه خودمن بودم.اون عال

حاضرجوابی هام...اون بلندحرف زدنهام...اون جواب ندادنهای ازروی عمدم به تلفنهایی که بهم میزد...اون لج 

س خودش به دنبال داشته باشه...دیگه دلم بازیها....همه وهمه دست به دست هم میداد تا یک چنین مسائلی رو درپ

نمی خواست اینقدرغمگین ببینمش.وقتی جلوی در رسیدیم ماشین رو پارک کرد و به پشتی صندلی تکیه داد دو 

دستش رو کرد الی موهاش و با صدایی پرازغصه گفت:آخه آنی من چطوری بگذارم تو توی این خونه بمونی؟خونه 

ریخته...خونه ای که دلیل اصلی این اتفاق هستش...خونه ای که روزی صد نفرتوش  ای که مدتیه اعصاب من رو بهم

 میان و...

 

به میون حرفش رفتم و گفتم:بهنام؟...تو رو جون هرکی دوست داری دست بردار...این خونه اونجوری که تو 

این خونه فقط دست من و  فکرمیکنی نیست...دوستهای من اونطوری که تو فکر میکنی نیستن به خدا...درضمن کلید

مریم والهام هستش...الهام که نامزد دوست خودت امیرهستش ومیشناسیش مریم هم با شهرام عقد کرده...اینجوری 

 نیست که هرکدوم ازبچه ها هروقت دلشون خواست راه بیفتن بیان توی این خونه.

 

االن بری توی این خراب شده اون بازهم عصبی شده بود ولی سعی داشت خودش روکنترل کنه گفت:یعنی تو

 پسرهای آشغال بیان دربزنن در رو باز نمیکنی؟!!نه؟!!میگی چی؟!!میگی...

 

نگاهش کردم اونم یکدفعه ساکت شد.اشکام یکی یکی ازچشمم سرازیرشده بود فقط نگاهش میکردم حلقه اشک رو 

بغض وگریه ای که داشتم  توی چشمش دیدم ولی صورتش رو به سمت شیشه کنارش برگردوند.با همون

گفتم:بهنام...اون پسرهای آشغال که تومیگی تک تکشون یا نامزد دارن یا زن دارن...همشونم با زناشون ومن همون 

گروهمون روتشکیل دادن...فقط توی اون همه مجید ازدواج نکرده که اونم طبق خبری که امروزتوی دانشکده ازبچه 

 گاری...ها شنیدم امروز میخواد بره خواست
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درهمین موقع ماشین امیروالهام کنارماشین بهنام پارک کرد.الهام وامیراولش باخنده برای من وبهنام سرتکون دادن 

وشروع کردن به سالم واحوالپرسی ولی وقتی الهام صورت من رو دیدخنده اش محوشد امیرهم باتعجب به بهنام نگاه 

 کرد.......

 

 بقیه درادامه مطلب

 

ستم صورتم بدجوری کبودشده.ازماشین پیاده شدم.امیرهم ماشین رو برد جلوی ماشین بهنام پارک کرد.الهام میدون

سریع ازماشین پیاده شد واومد طرف من.کلیدم رو ازکیفم درآوردم و رفتم به سمت درخونه.بهنام وامیرهم ازماشین 

ن.درخونه رو بازکردم ورفتم داخل الهام که پیاده شدن وکنارماشینهاایستادن وآروم آروم باهم مشغول صحبت شد

ازتعجب داشت منفجرمیشد دنبال من اومد و در رو بست.توی هال نشستم وسرم رو به دیوارتکیه دادم دوباره 

اشکهای لعنتیم سرازیر شده بود.الهام یه لیوان آب آورد داد بهم وگفت:آنی؟!!!چی به روزت آورده؟چی شده 

چی؟!!زده شل وپرت کرده!!!میگی هیچی؟این چه صورتیه برات درست کرده؟!!با گریه دوباره؟گفتم:هیچی.الهام:هی

گفتم:الهام تو رو قرآن بس کن.الهام:آنی؟!!چرا بهش اجازه میدی مثل وحشی ها رفتار کنه؟این پسره فکرمیکنه کیه 

 مگه؟اصالشعور...

 

گفت:خاک برسرت خوب الاقل بگوچرا اینطوری با فریاد گفتم:الهام بس میکنی یا نه؟الهام یک کم نگاهم کرد بعد 

 کرده؟!!!!

 

حسابی که گریه هام  رو کردم همه چی رو برای الهام گفتم بعد بهش گفتم به همه بچه ها بگه فعال اینطرفها نیان 

راه چون نمیخوام کسی من رو با این قیافه ببینه.الهام با تاسف سرش رو تکون داد و قبول کرد ونیم ساعت بعد به هم

امیررفتن.بهنام یک ساعتی پیشم موند وقتی میخواست بره نگرانی توی چشمش هنوزموج میزد و ازاینکه من 

میخواستم تنها اونجا بمونم عصبی بود ولی چاره ای نداشتم.مقداری مواد غذایی برام خرید و بعد ازکلی سفارش اونم 

 رفت.

 

ربه جونم چنگ انداخت و تمام خاطرات تلخ وشیرین ازتصادف تنهایی توی خونه و درد از وقایع گذشته تازه انگا

دوران کودکیم تا اون روزمثل فیلم ازجلوی چشمم رد میشد و توی تنهایی به حال خودم اشک میریختم...سرم  رو به 

ی دیوارتکیه داده بودم وبا صدای بلند زارمیزدم.اونقدرگریه کردم که نفهمیدم ازحال رفتم یا خوابم رفت فقط وقت

بیدارشدم که گوشیم زنگ میخورد وهمه جا تاریک شده بود.کورمال کورمال کیفم رو پیدا کردم وگوشیم رو جواب 

دادم.مهستی پشت خط بودمیخواست حالم رو بپرسه و در ضمن خبراومدن آرش وکورش رو هم بهم داد.بهش کلی 

رو که گفتم به همه سفارش کنه تا آرش سفارش کردم که دوباره فضولیش گل نکنه و گند نزنه به همه چی وچیزی 

وکوروش بویی ازقضیه نبرن بعدم گوشی رو قطع کردم.ازجام بلندشدم وچراغها رو روشن کردم هنوزتنم درد میکرد 

واشتهایی هم به غذا نداشتم برای همین فقط یه لقمه نون و کالباس ازاون همه چیزهایی که بهنام خریده بود رو 

.یه پتو و بالشت ازتوی کمد کشیدم بیرون و توی هال درازکشیدم ونفهمیدم دوباره کی خوردم با دوتاقرص مسکن

 خوابم برد.
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سه روزگذشت و توی اون سه روزخوشحال بودم که همه چی طبق اونچه که می خواستم پیش رفته.دراین مدت الهام 

فقط ازطریق تلفن باهاشون ارتباط داشتم به بچه ها گفته بود که حتی برای احوالپرسی ازمن اون طرفها آفتابی نشن و

وهمونطوری خبردارشدم مجید هم باالخره دخترمورد عالقه خودش رو پیداکرده...توی اوج غصه ها وترسهای دلم 

 کلی به خاطرمجید ذوق کردم وتلفنی براش آروزی خوشبختی کردم.

 

ودیگه بعدازچندباررفت وآمد به اون خونه  درمدت این سه روزبهنام دائم بهم سرمیزد وهرچی الزم داشتم می آورد

باورش شده بود اونجا اون خونه ای که فکرمیکرده نیست.غروب روزسوم بعد ازرفتن بهنام متوجه شدم سیگارم 

تموم شده وچون نمیخواستم برای خرید یه بسته سیگاردیگه بهنام رو تو زحمت بندازم ازخونه اومدم بیرون و رفتم 

بسته سیگارخریدم وبرگشتم.توراه برگشت یک لحظه یک پسرکه ازیه ماشین پیاده شد  سوپرمارکت سرکوچه یه

ورفت داخل سوپرمارکت خیلی برام آشنا اومد!!!!اونهم لحظه ای به من نگاه کرد ولی درنهایت ازکنارهم رد شدیم.تا 

برق گرفته ها شدم چون برسم خونه هرچی فکرکردم یادم نیومد این کی بود!!!درست پام که رسید داخل خونه مثل 

 یادم اومد این کسی که دیدم یکی ازدوستهای مشترک آرش وکورش بودش که کنارمغازه آرش مغازه داره!!!!!

 

داشتم ازترس سکته میکردم ولی درنهایت به خودم دلداری دادم که اگراون من رو شناخته بودخوب مثل همیشه 

 شناخته....سالم وعلیک میکرد پس چون سالم نکرده من رو ن

 

دوساعت بعد درحالیکه  داشتم تلویزیون نگاه میکردم گوشیم زنگ خورد.توی این سه روزآرش بارها بهم زنگ زده 

بود ومنم وانمود کرده بودم که یزد هستم.به گوشیم نگاه کردم دیدم آرش تماس گرفته.گوشی رو جواب دادم 

اخان کردم و ازخوش گذشتن دریزد براش خالی اولش مثل همیشه کلی حالم رو پرسید منم تا تونستم چ

 بستم....سکوت کرده بود و فقط گوش میداد سکوتش کمی برام شک برانگیز شد!!!منم ساکت شدم بعد گفتم:آرش؟

 

تن صداش عوض شده بود خیلی جدی گفت:کی برمیگردی ازیزد؟هنوزمعلوم نیست؟گفتم:نه...شاید اواسط هفته 

 وتش باعث شد باردیگه بگم:آرش؟!!!آینده.دوباره سکوت کرد وسک

 

این بارباصدایی جدی گفت:آرش ومرض...آنی...من االن با سیروس توی خیابون پدرسانی هستم جلوی سوپرمارکت 

 صدف هرگوری هستی بیا اینجا...همین االن.

 

ا پس اونی تمام تنم ازشدت وحشت یکباره خیس عرق شد...حس کردم خونه داره روی سرم خراب میشه...ای خد

 که دیده بودم سیروس بود!!!باترس گفتم:آرش؟

 

 باعصبانیت داد کشید:شنیدی چی گفتم؟همین االن میای جلوی سوپرمارکت...من اینجا منتظرتم.

 

دوباره ازشدت ترس اشکم سرازیرشد.دستم  برای آرش رو شده بود ودیگه چاره ای نداشتم گوشی رو قطع کردم 

ونه رفتم بیرون.تا سرکوچه فاصله ای نبود وماشین آرش رو ازهمون فاصله دیدم.هوا لباسم روعوض کردم وازخ

تاریک شده بود وقتی نزدیک ماشین رسیدم آرش به ماشین تکیه داده بود وپشتش به من بود ودرهمون حال داشت 

آرش با سیروس صحبت میکرد.سیروس وقتی من رو دید سریع خداحافظی کرد وسوارماشین خودش شد و رفت.
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متوجه من شد و برگشت به سمتم.تاریکی هواباعث شده بودهنوزمتوجه کبودی های صورتم نشه.دلم براش تنگ 

شده بود وازطرفی گریه ام گرفته بود چون میدونستم اگرصورتم رو ببینه خیلی عصبی میشه.کمی نگاهم کرد وبعد 

زیربود.دونه های اشک به بزرگی قطره های آهسته وبا تردید اومد به طرفم.سرم  رو پایین انداختم واشکم سرا

بارون ازچشمم بیرون می اومد وازنوک بینیم روی آسفالت می افتاد ومن میدیمشون.وقتی رسید بهم خواست بغلم 

کنه ولی بالفاصله پشیمون شد دستش رو گذاشت زیرچونه ام وصورتم روگرفت باالوبه صورتم خیره 

ط رو روشن کرده بود باعث شد آرش متوجه صورتم بشه!!!اولش شد.نورچراغهای که ازسوپری سرکوچه محی

نمیدونست چی بگه یا شاید نمی تونست حرفی بزنه فقط با تعجب ونوعی وحشت به صورتم وجای جای کبودی های 

روی اون نگاه کرد.برای لحظه ای متوجه شدم ازشدت عصبانیت تمام صورتش خیس عرق شده.با صدایی که 

 ارج میشدبه آرومی گفت:بهنام تو رو به این روز درآورده؟!!!!باگریه گفتم:توروخداآرش....انگارازعمق وجودش خ

 

آرش بازوم رو گرفت ومن رو برد به سمت ماشین وسوارم کرد درهمون حال گفت:میدونم چیکارش کنم.دوباره با 

 التماس گفتم:آرش تو رو قرآن.آرش گفت:خفه شو به تو مربوط نیست.

 

رسیدیم خونه ماشین کوروش توی حیاط بود...ای خدا...کاش مرده بودم...دیگه احساس میکردم  وقتی با آرش

ازشدت غصه وفاجعه ای که درپیش خواهد بود دارم میمیرم.وقتی واردهال شدم.اول ماندانا من رو دید!باتعجب 

 وحالتی ازبهت وناباوری بلندشدایستادوگفت:وای...آنی؟!!چی شده؟

 

دست وصورتش رو شسته بود وداشت صورتش رو باحوله خشک میکردبرگشت به سمت من وخیره کوروش که تازه 

وناباورانه نگاهم کرد.آرش دستم رو گرفت ومن رو وادار کرد روی یکی ازمبلها بشینم.نمیدونستم دیگه باید به 

 کدوم یکیشون التماس کنم تا کاری به بهنام نداشته باشن....

 

زرگ که داشت اشک می ریخت وگفت:میشه زنگ بزنید خونه عمه مهین بگید گل پسرشون آرش رو کرد به مامان ب

همین االن تشریف بیاره اینجا؟مامان بزرگ گفت:من این کاررونمیکنم.ماندانا رفت به سمت تلفن وگفت:من االن 

 میگم.

 

 اامشب میدونم...کوروش اومد طرف من صورتم رو نگاه کردوگفت:به ارواح خاک مامان به ارواح خاک باب

 

 پای کوروش رو گرفتم با التماس گفتم:کوروش تو روقرآن صبرکنید بذارید منم حرف بزنم.

 

 درهمین موقع ماندانا تماس گرفت باخونه عمه مهین وخواست بهنام بیاد.

 

میدونستم دیگه حریف دوتاشون نمیشم چون هم آرش عصبی شده بود وهم کوروش.صدای زنگ درکه 

آرش وکوروش ازدرهال که بیرون میرفتن رو کردن به ماندانا ومامان بزرگ وگفتن:حق ندارین بیاین توی بلندشد

 حیاط.

 

 دویدم به سمت کوروش گفتم:کوروش تو رو خدا...تو رو قرآن...
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کوروش من روهل دادعقب وبه مامان بزرگ گفت:درهال رو قفل کنید این احمق بیشعورهم نگذارید بیاد 

 .میدونم باهاش چیکارکنم.بیرون..

 

آرش و کوروش ازدرهال بیرون رفتن من که روی زمین افتاده بودم مامان بزرگ کمک کرد تا ازروی زمین بلند بشم 

ولی ماندانا درهال رو قفل کرد وکلید رو برداشت.باجیغ وفریاد بهش گفتم:ماندانا کلید روبده به من بذاربرم بیرون 

 .این دو تا االن میکشنش..
 

ماندانا باعصبانیت گفت:خفه شو بدبخت...ببین چه بالیی سرت آورده...مگه بی صاحبی تو؟مگه بی کسی تو؟...خاک 

 برسرت...به درک بذارلهش کنن...........پایان قسمت شانزدهم.

 

 داستان دنباله دار قسمت هفدهم

 

د درگیری بین اونها وبهنام شروع شده.با صدای داد و فریاد کوروش رو شنیدم و پشتش صدای آرش که معلوم بو

وحشت به صداها گوش کردم و رو کردم به ماندانا و گفتم:احمق کلید رو بده به من دارن دعوا میکنن.ماندانا با فریاد 

گفت:خفه شو...پس فکرکردی صداش کردن بهش بگن دستت درد نکنه خواهرمون رو کتک زدی؟چرا اینقدرتو 

 بیشعوری؟

 

سرهم می اومد وبا گریه و فریاد گفتم:ماندانا در رو بازکن...کلید رو بده به من...آرش و کوروش دو  اشکهام پشت

 نفرن بهنام تنهاست.

 

ماندانا با عصبانیت گفت:به درک که تنهاست بذارآدمش کنن...خودت رو برو یه باردیگه توی آینه نگاه کن...خاک 

 تکت بزنه؟برسرت...آخه برای چی اجازه دادی اینطوری ک

 

صدای داد و بیداد ازتوی حیاط داشت دیوونه ام میکرد دویدم به سمت تلفن و شماره ی خونه ی عمه مهین رو گرفتم 

 هستی گوشی رو برداشت:الو؟گفتم:گوشی رو بده به عمومرتضی.

 

 هستی فهمید دارم گریه میکنم گفت:چی شده آنی؟!!!

 

 به عمو...با فریاد گفتم:بهت میگم گوشی رو بده 

 

 عمو سریع گوشی رو گرفت:جانم؟

 

 با گریه وهق هق گفتم:عمو بدو...کوروش وآرش االن بهنام رو میکشنش.

 

 وبعد گوشی رو قطع کردم.دوباره رفتم سمت ماندانا و با التماس گفتم:ماندانا تو رو قرآن کلید رو بده...

 

 لید روبهش...چرا شماها اینجوری میکنید؟مامان بزرگ رو کردبه ماندانا وگفت:خوب مادربده ک
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ماندانا با عصبانیت رفت روی یکی ازمبلها نشست وگفت:مامان بزرگ میشه خواهشا شما دخالت نکنین...آنی 

 شعورنداره بهنامم فکرکرده هرغلطی دلش بخواد میتونه بکنه بذاریه ذره کتک بخوره حالش جا بیاد.

 

 میکنه.............بقیه ی ماجرا درادامه مطلب دیدم هرچی التماسش میکنم گوش ن

 

دیدم هرچی التماسش میکنم گوش نمیکنه یادم افتاد از راه پله های بالکن طبقه باال میتونم خودم رو به حیاط 

برسونم.دویدم به سمت طبقه باال.ماندانا گفت:خاک برسرت اگربری توی حیاط...بدبخت کوروش میکشتت.با 

 شو... عصبانیت گفتم:خفه

 

وقتی از پله ها باال میرفتم صدای زنگ دربلند شد متوجه شدم مامان بزرگ میخواد در رو باز کنه ولی ماندانا مانعش 

میشه دیگه نمیدونستم باید چیکارکنم جزاینکه هرطوری هست خودم رو به حیاط برسونم.با عجله به اتاق کوروش 

رو به حیاط رسوندم باورم نمیشد اینطوری با هم درگیرشده باشن آرش رفتم و از راه بالکن و پله های اونجا خودم  

به مراتب عصبی ترازکوروش شده بود و برای اولین بارمتوجه شدم کوروش قصد جدا کردن آرش و بهنام رو داره 

چون اون هم متوجه عصبانیت بیش ازحد آرش شده بود!!!شروع کردم به جیغ کشیدن والتماس که:آرش...تو رو 

 ن بسه...بهنام بس کن...ول کنید همدیگرو...قرآ

 

 کوروش برگشت به سمت من و گفت:تو بیرون چه غلطی میکنی!!!!؟مگه نگفتم بیرون نیای... برو گمشو تو...

 

ماندانا درهال رو بازکرد وهمراه مامان بزرگ اومدن توی حیاط و تازه ماندانا هم متوجه شد که درگیری بین اونها 

تش.عمو مرتضی با شدت به درحیاط میکوبید.ماندانا به سمت دردوید و در رو باز کرد ولی اونهم خیلی جدی هس

نتونست آرش وبهنام رو ازهم جدا کنه...هر چی فریاد میکشیدم فایده نداشت وقتی دیدم کوروش هم داره با عمو 

کوبیدم توی شیشه های قدی و مرتضی درگیرمیشه با تمام قدرتی که توی خودم سراغ داشتم مشتم رو گره کردم و

 بلند پنجره های پذیرایی که رو به حیاط بودن و فریاد کشیدم:بسه دیگه...........................

 

 خورد شدن شیشه باعث پاره شدن رگ دست چپم شد و خون با شدت و سرعت ازجای برید گی بیرون ریخت.

 

 رکردی؟ماندانا با فریاد گفت:احمق بیشعوربا خودت چیکا

 

 خونریزی شدید دستم برام مهم نبود دوباره فریاد زدم:نمیخوام کتک کاری کنین...بسه...

 

 کوروش با صدای بلند داد کشید:آرش ولش کن آنیتا دستش با شیشه بریده...

 

 عمه مهین و مهستی و هستی سراسیمه وارد حیاط شدن.

 

ی عمه مهین رو از سرش کشید و اومد به سمت من و مچ دستم بهنام با دستش آرش رو هل داد عقب و سریع روسر

 رو محکم با روسری بست و درهمون حال گفت:آنیتا...چیکار کردی با خودت؟!!!!
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خونریزی به قدری شدید بود که درعرض چند ثانیه روسری ازخون خیس شد.عمو مرتضی داد زد:بهنام ببرش 

 بیمارستان.

 

 ازداخل خونه آورد و به همراه بهنام من رو به بیمارستان رسوندن... کوروش خیلی سریع سوئیچش رو

 

وقتی چشم بازکردم فهمیدم به علت جراحت زیاد تاندون دست چپم آسیب دیده و کارم به اتاق عمل وعمل کشیده 

 وچون درماشین ازهال رفته بودم ازماجرا بیخبرمونده بودم...

 

یمارستان بودم.عمه مهین کنارتختم ایستاده بود و به صورتم دست میکشید و حاال دستم عمل شده بود و روی تخت ب

 اشک میریخت.اولین چیزی که به ذهنم رسید و گفتم این بود:بهنام وآرش؟

 

 عمه مهین با گریه و صدای آروم گفت:نگران نباش عزیزدلم...

 

اخل نگاهی به من کرد و بعد رو کرد به عمه دراتاق بازشد و بهنام درحالیکه روپوش سفید پزشکیش تنش بود اومد د

مهین و گفت:مامان بچه ها همین االن اومدن دیدن آنی...من میرم اتاق خودم نمیخوام دوباره مشکلی پیش بیاد شما 

 هم وقتی بچه ها داشتن برمیگشتن برگرد خونه من خودم هستم نمیخواد شما شب اینجا بمونی.

 

 چطوره؟...چیکارکردی با خودت!!!؟میدونی چقدرخدا بهت رحم کرده؟بعد رو کرد به من و گفت:حالت 

 

 لبخندزدم و گفتم:ولی فکرکنم خدا به تو بیشتررحم کرد نه؟

 

 لبخندی زد و گفت:تو که داشتی ازدستم راحت میشدی؟آرش داشت...

 

 به میون حرفش رفتم و گفتم:بهنام تو رو خدا...

 

و گفت:بچه ها اومدن زیاد خودت رو خسته نکن...خیلی خون ازدست دادی...به خندید و دستش رو روی سرم کشید 

 سوپروایزر بخش سپردم اجازه نده دورت زیاد شلوغ باشه...بچه ها که رفتن برمیگردم پیشت...

 

 بعداتاق رو ترک کرد.

 

قط به دیوارتکیه داده بچه ها که اومدن مالقاتم چهره آرش هنوزعصبی بود.کوروش که یک کلمه با من حرف نزد ف

بود و نگاهم میکرد.ماندانا میخواست شب پیشم بمونه ولی پرستارها اجازه ندادن و گفتن نیازی نیست.آرش موقع 

 خداحافظی وقتی صورتم رو بوسید گریه کرد و کنار گوشم گفت:خیلی کله خرابی...

 

اگراین بال رو سرخودت نیاورده بودی کشته خودمم دوباره زدم زیرگریه و آرش صورتم رو میبوسید وگفت:به خدا 

 بودمش...کسی حق نداره دست روی آنیتای من بلند کنه...

 

 کوروش بدون خداحافظی اتاق رو ترک کرد.
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آرش موقع بیرون رفتن از اتاق درحضورعمه مهین وعمومرتضی به من گفت:آنی میخوام به طور جدی دوربهنام رو 

 واد و بهنام ثابت کرده لیاقت خیلی چیزها رو نداره...خط بکشی...هرچیزی لیاقت میخ

 

 بغض کردم و جوابی ندادم...

 

عمومرتضی با صبوری آرش رو ازاتاق بیرون برد و بعدش همه خداحافظی کردن و رفتن.نیم ساعت بعد از رفتن بچه 

 ها بهنام برگشت به اتاق پیش من............

که خاص خودش بود نگاهی بهم کرد وگفت:چطوری؟دستت که زیاد درد بهنام وارد اتاق شد و با لبخندی 

نداره؟خندیدم وگفتم:مگه میشه؟هرچی بی حسیش بیشتر میشه دردشم داره بیشتر میشه.نگاهی به سرم وکیسه ی 

خونی که به رگهای دستم وصل بودن انداخت وگفت:حقته...دختربه دیونه گی تو ندیدم...هیچ کاریت به آدمی زاد 

ه.با اخم نگاهی بهش کردم وگفتم:بیچاره اگه به قول تو این دیوونه بازی رو نکرده بودم که االن معلوم نیست چه نرفت

اتفاقی افتاده بود.خندید روی تخت نشست ونوک بینی من رو گرفت وگفت:خوبم معلوم بود...یا من االن توی سرد 

 خونه بودم یا داداش گرا...

 

ی شدم وگفتم:مرده شورت رو ببرن بهنام.با صدای بلند خندید وگفت:جون من نگذاشتم حرفش تموم بشه عصب

آنی...چی فکر کردی تو؟میدونی هرچی فکرمیکنم نمیفهمم این خریتت رو ناشی ازچی بدونم!!!عشقت به داداشهای 

برنداشتم؟اما گرامیت که زندان نیفتن بعد ازکشتن من...یا دلت سوخت واسه من...یا اینکه واقعا دیوونه ای و من خ

 خدائیش خیلی کارخطرناکی کردی...میدونی چند ساعت عملت طول کشید؟

 

خواستم بگم بهنام من دوستت دارم...خواستم بگم بهنام من دیگه اون حس نفرت سابق به تو رو درخودم نمیبینم 

یکرد.مالفه رو میخواستم خواستم بگم بهنام...ولی انگار نیروی عجیبی من رو ازاعتراف عشقم نسبت به بهنام منع م

بکشم روی صورتم ولی چون یک دستم عمل شده بود وبهش سرم وصل بود و به دست دیگرمم ست تزریق خون 

بنابراین نمیتونستم.کالفه وعصبی گفتم:برو بیرون میخوام بخوابم.دوباره خندید و گفت:االن وقت خواب نیست اینجا 

ردم وگفتم:اذیت نکن بهنام حوصله ندارم گفتم برو بیرون.صورتش من میگم چیکاربکن چیکارنکن.با اخم نگاهش ک

 جدی شد وگفت:آنی واقعا میخوام بدونم چرا این خریت رو کردی؟

 

بغض راه گلوم رو گرفته بود نگاهش کردم و گفتم:خودت میگی خریت...خوب پس دلیل خاصی نداره...آدم 

بلند شد نبضم روگرفت ودرهمون حال که به ساعتش  خرهمیشه خریت میکنه.کمی نگاهم کرد و بعد ازروی تخت

نگاه میکرد با صدای آرومی گفت:باشه نگو...ولی بدون من عاشقتم آنی...میدونم عصبی شدنم گاهی باعث شده 

کارهایی بکنم که ساعتها به خاطرانجامش خودم رو سرزنش کردم ولی به خدا دست خودم نیست...قبول کن که 

الفه رو همونطورکه می خواستم تا حدی روی صورتم کشید و با مالیمت دستش رو روی خیلی دوستت دارم.بعد م

سرم گذاشت و کمی موهام رو نوازش کرد.وقتی داشت ازاتاق بیرون میرفت گفت:خودم دائم میام بهت سرمیزنم 

 ولی اگه احیانا کاری داشتی به خانم اکبری سرنرس شب بگی سریع خبرم میکنه...باشه؟
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یرمالفه بود و ازاینکه نتونسته بودم عاشقیم رو اعتراف کنم اشک میریختم.باصدای بغض آلودی صورتم ز

 گفتم:.........

 

 بقیه در ادامه ی مطلب

 

صورتم زیرمالفه بود و ازاینکه نتونسته بودم عاشقیم رو اعتراف کنم اشک میریختم.باصدای بغض آلودی گفتم:الزم 

...برو بیرون زودتر.دوباره صدای خنده اش رو شنیدم بعد گفت:خیلی خلی دختر.وبعد نکرده...من کاری با تو ندارم

ازاتاق خارج شد.توی اتاق ازغصه داشتم دق میکردم که چرا بهش واقعیت رو نگفتم ولی این لجبازی وغرور و 

ز زده بودم به یکدندگیم مانع ازهرحرف واعترافی میشد...میدونستم عمومرتضی هم هیچی درمورد حرفی که اون رو

بهنام نگفته این رو مطمئن بودم.سرم زیرمالفه بود وهنوزاشک میریختم که دراتاق بازشد و صدای آروم کوروش رو 

 شنیدم:خانم کوچولوخوابی؟

 

نمیتونستم اشکهام رو پاک کنم وهق هق گریه امم تابلو شده بود!!!درنتیجه کوروش فهمید بیدارم اومد جلو و مالفه 

ورتم کنارزد خیره خیره نگاهی به صورتم انداخت وبعد با دستش اشکهام رو پاک کرد و صورتم رو رو ازروی ص

بوسید وگفت:چته؟غربت وتنهایی توی بیمارستان گرفتت یا درد ازدیوونه بازی که درآوردی داره دمارازروزگارت 

 کوروش؟!!وقت مالقات که تموم درمیاره؟خنده ام گرفت وتقریبا گریه وخنده ام قاطی شد گفتم:چطوری اومدی باال

شده؟!!خندید وگفت:آره وقت مالقات تموم شده خیلی وقته...ولی خوب این پول المذهب حالل همه ی مشکالته حتی 

 درهای بسته ی بیمارستان هم با پول بازمیشه دیگه...

 

ی خارج کردن ست خون خندیدم درهمین موقع دراتاق بازشد وبهنام  به همراه خانم اکبری سرنرس بخش که برا

ازرگ دستم به اتاق اومده بود وارد اتاق شد.برای لحظه ای کوروش وبهنام بهم نگاه کردن وکوروش ازعصبانیت 

صورتش سرخ شد ولی خودش رو کنترل کرد.داشتم ازترس سکته میکردم که نکنه دوباره به جون هم بیفتن.خانم 

شارم رو بگیره بهنام گفت:خانم اکبری خودم فشارش رو اکبری ست خون رو ازدستم بازکرد و وقتی خواست ف

میگیرم شما بفرمایین.خانم اکبری هم خیلی زود اتاق رو ترک کرد.بهنام شروع کرد به گرفتن فشارخون من و یک 

دستش روی نبضم بود.کوروش پشت سربهنام ایستاده بود و با صدایی که کامال مشخص بود سعی درکنترل 

ناب...فکرنکن عملش کردی و دیگه تموم...همین جا دارم بهت میگم دیگه هم عصبانیتش داره گفت:ج

 تکرارنمیکنم...

 

ناخودآگاه دست بهنام که میخواست نبضم رو کنترل کنه توی دستم گرفتم و به چشمهای بهنام نگاه کردم وبهنام که 

 گوش کنه به من خیره شد.تا اون لحظه با اعصابی بهم ریخته سعی داشت به حرف کوروش که پشت سرش بود 

 

کوروش ادامه داد:دیگه نمیخوام هیچ وقت دور و پر آنیتا ببینمت...اینجا رو کاری ندارم...خیر سرت دکتری و فعال 

آنیتا زیرنظرتوعمل شده ولی ازبیمارستان مرخص بشه دیگه پشت گوشت رو دیدی آنیتا رو دیدی...گرفتی چی 

 میگم؟
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ش گرفت لبخند قشنگی روی لبش نشست و همونطورکه پشتش به کوروش بود وبه بهنام دست من رو توی دست

 چشمهای من خیره بود گفت:کوروش اینجا جای بحث نیست.

 

 کوروش صداش رو کمی بلند کرد وگفت:همین که گفتم...

 

 بهنام به سمت کوروش برگشت وگفت:صدات رو بیارپایین...گفتم اینجا جاش نیست.

 

 که دوباره به جون هم بیفتن با التماس گفتم:ای خدااااااا...بس کنید تو رو قرآن. حس کردم االنه

 

کوروش وبهنام عصبی وخیره به صورت هم نگاه میکردن وبعد بهنام گفت:کوروش مزاحم کارمن اینجا نشو میخوام 

 االن فشارش رو بگیرم زیادی هم هارت و پورت کنی میگم حراست بیاد و...

 

 ولی با صدایی آروم گفت:حراست بیاد چه غلطی بکنه؟ کوروش عصبی

 

 دوباره با التماس گفتم:بهنام تو رو قرآن...کوتاه بیاین...

 

بهنام به سمت من برگشت و فشارخونم رو گرفت و سپس از اتاق خارج شد.وقتی بهنام رفت کوروش رو کرد به من 

بیمارستان بیای بیرون به هردلیلی ببینم دور و پرت اومده اول و گفت:آنی جدی گفتم...به ارواح خاک مامان و بابا از

 تو رو له میکنم بعدشم این جناب دکتر رو...حالیته؟

 

مالفه رو کشیدم روی صورتم وگفتم:آره...آره...من خر اگرم تا االن هیچی حالیم نبوده دیگه شیرفهم شیرفهم شدم 

افتادم.دقایقی بعد که دست ازگریه برداشتم کوروش صورتم رو بوسید تو رو خدا راحتم بذارین...و بازدوباره به گریه 

 وخداحافظی کرد و رفت.

 

ساعت بعد ازبیمارستان مرخص شدم وبعد ازاون مدتی با چند جلسه فیزیوتراپی طول کشید تا دوباره دستم 44

ازاون شب برام شد.بعد حرکت طبیعی خودش رو به دست بیاره ولی جای عمل وبخیه های روی دستم یادگاری تلخی 

ازاون تاریخ دیدارهای من و بهنام نه تنها قطع وکم نشد بلکه بیشترهم شد ولی دائم بنا به خواست و اصرارمن همه 

بدون اطالع آرش و کوروش بود چون دیگه مطمئن بودم بعد ازاون وقایع اختالف میان آرش وکوروش با بهنام شدت 

ن وعمومرتضی وهستی ومهستی هم به خونه ی ما نمی اومدن چراکه برخورد بیشتری گرفته بطوریکه حتی عمه مهی

به خصوص کوروش خیلی با اونها بد وخشک شده بود.اواخرسال سوم دانشکده ی من رسیده بود و شدت فعالیتهای 

کنم گروه ما هم بیشترشده بود و بازهم جروبحثهای من وبهنام شروع شد.ولی این بارسعی میکردم کمترحاضرجوابی 

اما روی هم رفته نمیتونستم درفعالیتها هم شرکت نکنم تعداد بروبچه ها هم بیشترشده بود ولی برای ما گرفتن 

نتیجه های درست ازکارهامون مهم بود.شرکت درجشنواره های تئاتر و یا کارکردن با کارگردانهای مطرح به عنوان 

وهرکدوم ازبچه ها که موقعیتی کسب میکرد  عوامل پشت صحنه برای همه ی ما اهمیت بزرگی محسوب میشد

دیگران رو هم به نوعی وارد فعالیتها میکرد واین ثبات دوستی ها رو بین ما بیشترکرده بود.بهنام دائم غرمیزد 

وازکارهای من ایراد میگرفت ازدیراومدنهام به خونه یا دائم با گروه بودنم براش غیرقابل تحمل بود و سرکوچکترین 
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بحث ودعوا بین ما شکل میگرفت.اما هربارسعی میکردم به نوعی موضوع رو ختم به خیرتمومش کنم موضوعی جرو

ولی میدونستم بهنام مثل بمبی شده که هرلحظه ممکنه به نقطه ی انفجاربرسه.ازوقتی که موضوع خونه ی گروهی ما 

ا به علت طول کشیدن برای آرش وکوروش مشخص شده بود مشکلمم کمترشد چرا که بعضی شبها حتی دراونج

کارهامون مجبورمیشدم بخوابم وچون کوروش وآرش کلید خونه رو داشتن و بارها سرزده به اونجا اومده بودن 

ازهمه جهات خیالشون راحت بود ولی شب خوابیدنهای من دراون خونه برای بهنام معضلی بزرگ وغیرقابل تحمل 

 بود.

 

که برای ماندانا خواستگارمورد عالقه اش اومد وبرپایی جشن نامزدی  درحین گذروندن امتحانات پایان ترم بودم

وعقد ماندانا که به طور همزمان قراربود برپا بشه بهانه ی بسیارخوبی شد که با وجود مخالفت شدید کوروش ولی 

 درنهایت رضایت آرش به خواهش مامان بزرگ با خانواده ی عمه مهین آشتی کردیم.

 

ی توی مهمونی شرکت کرده بود که بیشترشون دوستهای دانشگاهی ماندانا ومن شب جشن جمعیت زیاد

بودن.ازهمون ابتدای جشن متوجه گرفته بودن بهنام شده بودم ولی من هنوز عادات گذشته ی خودم رو حفظ کرده 

 بودم.........پایان قسمت هجدهم

 

 داستان دنباله دار قسمت نوزدهم

 

که دیگه حتی راه رفتن درخونه هم مشکل بود تمام دوستان دانشگاهی من و ماندانا  جشن به قدری شلوغ شده بود

هرکدوم حداقل دو نفر دیگه رو هم با خودشون آورده بودن و طفلک این وسط آرش که تهیه شام برای تعداد 

که ازدوستان  مشخصی رو دیده بود حاال دقیقا جمعیت سه برابرشده بود و در نتیجه حسابی با مسئول برپایی جشن

صمیمی خودش بود مشغول بررسی مقداروافزودن شام بودند.کوروش هم دست کمی ازآرش نداشت ولی همیشه 

خدایی آرش بیشترین مسئولیت رو به گردن میگرفت به خصوص دریک همچین شبی براش قضیه خیلی فرق 

م مادروهم یک برادر.وقتی اونطوری میکردچراکه آرش برای من و ماندانا و حتی کوروش ازسالها پیش هم پدربود ه

میدیدمش که چطورعرق ازپیشونیش سرازیر هستش و دائم به دوستش تذکر میده مواظب باش چیزی کم 

نیاد...چیزی کم نباشه... به همه رسیدگی بشه...بغض راه گلوم رو میگرفت اون شب حس میکردم آرش مهمترین 

برگزارکنه و در حقیقت ثمره ی زحمات خودش رو بعد از  قضیه براش اینه که به بهترین نحو ممکن جشن رو

سال میخواست ببینه و کامال مراقب بود که چیزی خوشی جشن رو تهدید نکنه.دراین میون من ازچشم غره 14تقریبا

های کوروش غافل نبودم که دائم با نگاه بهم گوشزد میکرد که حتی دراون شب هم که مثال با خانواده ی عمه مهین 

کرده بودیم ولی حق ندارم سمت مهستی و هستی و یا احیانا بهنام برم.دوستان من بیش ازبقیه جشن رو شلوغ آشتی 

کرده بودن و دائم همه درحال رقص و خنده و شوخی بودن.پسرعموهام و بچه های عمه های دیگرمم  که ازخدا 

بنشینه.خودمم که اصال نمیتونستم خواسته دیگه خالصه اون شب کسی نبود که وارد خونه بشه و بتونه سرجاش 

ساکت باشم با اینکه میدونستم بهنام هرلحظه داره عصبی ترمیشه ولی شیطنت ذاتی وجودم مانع ازاین میشد که به 

چهره عصبی و گرفته ی بهنام فکرکنم.فقط یک لحظه توی اوج رقص و بزن بکوب ازوسط جمعیت متوجه شدم که 
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واستم دنبالش برم که رزیتا دستم رو گرفت و چون متوجه موضوع نشده بود بهنام با عصبانیت رفت توی حیاط.خ

 نگذاشت.........

 

 بقیه در ادامه ی مطلب 

 

خواستم دنبالش برم که رزیتا دستم رو گرفت و چون متوجه موضوع نشده بود نگذاشت به حیاط برم منم خیلی زود 

تی که شام هم سرو شد بهنام رو ندیدم.ساعت تقریبا فراموش کردم که میخواستم دنبال بهنام برم.تمام مد

صبح بود که خونه تقریبا خلوت شد فقط تعداد کمی ازدوستهای آرش وکوروش مونده بودن تا درجمع 4نزدیک

کردن میز و صندلی ها و گذاشتن اونها درحیاط کمک میکردن.البته خانواده عمه مهین وعمه شهین هنوز مونده بودن 

شحال توی هال روی مبلها و صندلی ها به طور پراکنده نشسته و از مسائل خنده دار پیش اومده و همه خسته و خو

دراون شب با مامان بزرگ درحال صحبت بودن.ماندانا هم که حسابی از خستگی وارفته بود تقریبا روی یکی از مبلها 

بودم و دیدم بهتره برم طبقه ی باال و دراز کشیده بود و خود این مسئله بیشتر باعث خنده ی همه میشد.خیلی خسته 

لباسم روعوض کنم چون خود اون لباس بیشتر باعث خستگیم شده بود.وقتی داشتم از پله ها باال میرفتم هستی 

گفت:راستی آنی بهنام تو اتاق تو خوابیده رفتی تو اتاق نترسی دیدی یکی روی تختت خوابه.با تعجب نگاهش کردم 

گفت:آره میگفت سرش درد میکنه میخواست بره خونه کلیدش رو نیاورده بود توی اون  و گفتم:خوابیده؟!!!هستی

شلوغی مامان هم کیفش رو نمیدونست کجا گذاشته که کلید رو بهش بده برای همین رفت باال تو اتاق تو 

پله ها باال  خوابید.خندیدم  و گفتم:توی این سرو صدا وشلوغی و بزن وبکوب این چطوری تونست بخوابه؟!!!بعد از

رفتم وقتی وارد اتاقم شدم دیدم روی تخت نشسته و سرش رو میون دو تا دستش گرفته جوری که آرنجهاش روی 

زانوهاش بود.وقتی وارد شدم به آرومی سرش رو بلند کرد نگاهی بهم کرد و گفت:به به...به به...چه عجب؟خسته 

 نباشی...معرکه گیریت تموم شد؟

 

به پشت درتکیه دادم و نگاهش کردم و گفتم:بهنام جون هرکی دوستش داری باز شروع دراتاق رو بستم و 

نکن.سرتاپام  رو نگاهی کرد و گفت:این لباس چی بود تو پوشیده بودی؟لباس کم جلب توجه میکرد که اونجوری با 

 رقص وعشوه معرکه هم گرفتی؟

 

شوهای لباسام تا بفهمه که میخوام لباسم  رو عوض فهمیدم زیادی توپش پره بنابراین سکوت کردم و رفتم سمت ک

 کنم  و از اتاق بره بیرون.

 

برای چی امشب اینقدرسعی داشتی نظرهمه رو به خودت جلب کنی؟این  "از روی تخت بلند شد و گفت:آنی؟تو جدا

قیقه باهاش خوش د 12از وضع لباست...اون از رقصیدنت...اون از شوخی و بگو بخندت که هرخری از راه میرسید تا

 و بش نمی کردی ول کنش نبودی...این از وضع آرایشت...آخه تو...

 

برگشتم به سمتش و با عصبانیت گفتم:چرند نگو...من هیچ وقت وهیچ کجا قصد جلب توجه ندارم و نکردم...تو 

تی آدم نیستن حاال روی مشکل از خودته...تو فکرت خرابه بهنام...تا چند وقت قبل که به دوستام گیر میدادی و میگف
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خودم زووم کردی که قصد جلب توجه دارم و از این حرفها...تو اگه یک کم فکر کنی میفهمی امشب شب نامزدی 

 خواهرمن بوده و این حقمه که در یک همچین شبی خوش بگذرونم و...

 

پسر میره میرقصه؟عصبی  نگذاشت حرفم تموم بشه وگفت:اااا...هرکی عروسی آبجیش میشه مثل تو توی بغل صد تا

 شدم یک قدم رفتم جلو وگفتم:بهنام خیلی بیشعوری من کی...

 

 دادکشید:خفه شو...

 

بالفاصله یاد کوروش وآرش و دیگران افتادم که درحیاط هستن ویکی ازپنجرهای اتاق منم  رو به حیاط و 

باشه...باشه...من خفه میشم...اصال حق با بازبود.سریع با دست جلوی دهن بهنام رو گرفتم و با صدای آروم گفتم:

توئه...من امشب غلط زیادی کردم خوبه؟فقط  تو رو قرآن داد و بیداد نکن.با عصبانیت دست من رو از روی دهنش 

 برداشت  و گفت:دلم میخواد خفه ات کنم آنی...خفه ات کنم...

 

ه توی حیاط وبچه ها بیان باال.درهمون حال که وبعد پنجه های دو دستش رو دور گردنم انداخت.میترسیدم صداش بر

پنجه هاش هنوز دورگردنم بودعقب عقب به سمت دیوار رفتم.هنوز فشاری به گلوم وارد نکرده بود ولی صورتش رو 

میدیدم که از شدت عصبانیت تمام رگهاش متورم شده و بعد فشارانگشتش رو روی گلوم کمی حس کردم.صدای 

اومد:آنیتا...؟ماندانا...؟کی باالس؟چی شده؟اشکم ازچشمم بی اختیار سرازیر شد وترس  کوروش ازپایین توی حیاط

تکراردوباره ی  اون شب همه ی وجودم رو گرفت همونطورکه به چشمهای بهنام چشم دوخته بودم به بهنام 

حمت کشیدن رو گفتم:باشه...خفه ام کن فقط صدات بلند نشه...نمی خوام حدااقل امشب که آرش وکوروش اینقدر ز

 به گند بکشی.

 

بهنام دستش شل شد و بعد ازمن فاصله گرفت.با یک دست پیشونیش رو ماساژ داد بعد هم با عصبانیت از اتاق رفت 

بیرون.ازپنجره دیدم که وارد حیاط شد و رفت توی خیابون سوارماشینش شد و رفت!!!کوروش وارد حیاط شد و به 

اتاق من نگاه میکرد نزدیک شد وگفت:این دیوونه چش بود؟من پشت پرده بودم و  آرش که ایستاده بود و به پنجره

چون چراغ اتاقمم خاموش کرده بودم اونها متوجه ی من نمیشدن.آرش خیره خیره به پنجره اتاقم چشم دوخته بود 

ال راه و درهمون حال متوجه شدم که گفت:هیچی...تو به بچه ها کمک کن من االن میام.وبعد به سمت در ه

افتاد.کوروش گفت:بازم این دکتراالغ غلط زیادی کرده؟آرش گفت:نه...کوروش دوباره گفت:برم 

 دنبالش؟آرش:بهت گفتم نه...فقط کمک بچه ها کن.

 

تند تند اشکهام رو پاک کردم و تا آرش برسه باالسریع لباسم رو عوض کردم.چند ضربه به دراتاق زد و اومد 

و دکمه ی یقه ی پیراهنش رو هم بازکرد.بعد تکیه داد به کمد و  داخل.کراواتش رو شل کرد

گفت:بازم؟گفتم:نه...نه...چیز مهمی نبود.چند لحظه نگاهم کرد وگفت:ببین آنی...فکر نکن خیلی زرنگی...من از همه 

رو چی خبر دارم...میدونم ازوقتی از بیمارستان برگشتی خونه برعکس چیزی که من گفته بودم هر روز بهنام 

میبینی...با هم صد جا رفتین...وخیلی بیشتر ازقبل...میخوای تاریخ روز و ساعتاشم بهت بگم؟تو فکرنکن من از هیچی 

خبرندارم...نه...ولی میخوام بدونم تا کی میخوای ادامه بدی؟اگرم میبینی این همه مدت دیدم ودم نزدم فقط به 
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ت رو بکن...اگه پای عالقه این وسطه پس باید خیلی چیزها خاطراین بودکه حس کردم بهش عالقه داری...خوب فکرا

رو هم بپذیری اگرنه فقط صرفا  رابطه ات با بهنام به این خاطره که کسی رو داشته باشی تا باهاش لحظه های 

تنهاییت رو پرکنی که اونوقت قضیه فرق میکنه...اگرم به هردلیلی ترس رو داری چاشنی روابطتت میکنی که خیلی 

ی...این زندگی توهستش...اگر میبینی من و کوروش اینقدر روی رابطه ی تو و بهنام حساس شدیم چون دوستت احمق

داریم و نمیخوایم یه خال بهت بیفته...خودت میدونی که بین کوروش و ماندانا و تو...تو برای من یه چیز دیگه 

رست...بچه که نیستی...امشب با همه گرفتاریم هستی...ببین آنیتا روی رفتارت فکر کن یه تصمیم قطعی یه تصمیم د

 کامال تو نخ تو و بهنام بودم...فقط یه چیز رو بهت بگم...اگه دوستش نداری عذابشم نده...

 

با بغض گفتم:ولی آرش من کاری نکردم که عذاب بکشه...اون حساس وعصبیه.آرش گفت:بهنام اگه هرچی 

وونه...مسئله اینه که با رفتاری که تو داری تکلیف خودش رو هست...حاال عصبی...حساس...غیرتی...حتی دی

نمیدونه...ببین من و اون از یه جنسیم و حس همدیگرو خوب میفهمیم...توباید تکلیف خودت رو روشن کنی یا مال 

 اونی یا نیستی...

 

خودم دوست دارم زندگی  عصبی شدم وگفتم:مگه لباس تنشم که میگی یا مال اونم یا نیستم؟!!!من مال خودمم...برای

 کنم...کاری که دوست دارم رو دلم میخواد بکنم...من نمیتونم مرغ قفس کسی باشم.....

 

سکوت کردم سرم رو پایین انداختم  واشکم از چشمم سرازیر شد نمیدونم این اشک لعنتی من چرا هیچ وقت ولم 

 نمیکنه...

 

ی حرف من بود وقتی دید حرفی نمیزنم گفت:خوب پس این وسط آرش هنوز به کمد تکیه داده بود ومنتظر ادامه 

 تکلیف بهنام چی میشه؟تو خودت میفهمی اصال میخوای چه غلطی بکنی؟بهنام رو دوستش داری یا نداری؟

 

 همونطور که سرم پایین بود واشک از چشمام میریخت گفتم:دوستش دارم ولی نه اینجوری...

 

به سرتاپای من انداخت و گفت:فکر میکردم بزرگ شدی آنیتا...ولی وقتی خوب  آرش از کمد فاصله گرفت نگاهی

نگاهت میکنم میبینم هنوز همون آنیتای کوچولویی هستی که بعد ازتصادف شبها باید توبغل خودم 

میخوابیدی...خیلی بچه ای آنیتا...توهنوز برای درک حس و احساس یک مرد خیلی بچه ای...خیلی...سعی کن بزرگ 

 ی.بش

 

بعد ازاتاق بیرون رفت.با گریه نشستم روی تخت و به شبی که حاال بعد از ساعتها خوشگذورنی کوفتم شده بود 

 فکرمیکردم.

 

تا یک هفته بعد از جشن بهنام و من همدیگرو ندیدیم درهمین مدت هم یکی از استادهامون من وچند تا دیگه ازبچه 

حنه یک فیلم به کارگردانی یک کارگردان مطرح انتخاب کرد و دیگه های دانشکده رو برای کاری جدی درپشت ص

ما توی پوست خودمون نمی گنجیدیم...کار کردن با یه کارگردان مطرح وبازیگرهای مطرح برای ما فوق العاده 

ر تجربه خوبی بود تجربه ای که شاید به راحتی هردانشجوی هم رشته ای ما به دست نمیاره.ما بیشتر روی قسمت نو
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پردازی وصدابرداری کمک میکردیم  و چند تا ازبچه ها هم درقسمت میکس وحسابی درگیر شدیم از صبح زودکه 

میرفتیم سر صحنه گاهی تاسحر مبجوربودیم بمونیم و کار کنیم.چند باری بهنام رو توی مسیرم دیدم وفهمیدم بازم 

ونستم اهمیت بدم برای اینکه این دیگه از اون طبق معمول نگرانم شده و داره شدید زیر نظرم میگیره ولی نمیت

کارهایی بود که شوخی بردارنبود.هفته ی  سوم کاریمون بود که به علت یک اشکال فنی جدی ونیومدن یکی از 

بازیگرها که قراربود اونروز پالتوهای اون رو برداشت کنیم کار زود تعطیل شد.موقع برگشت ماشین یکی از همون 

مرد و مطرح سینما خراب شده بود و چون آژانس هم ماشین نداشت که بفرسته در نتیجه تهیه  بازیکنهای جوان و

کننده از من خواهش کرد حاال که مسیرم با اون شخص تقریبا یکی هستش ایشون رو برسونم.منم قبول کردم چون 

وی در منزلشون رسیدیم به واقعا مسیرم با مسیر اون یکی بود و منزل ما ازجلوی منزل اون شخص رد میشد.وقتی جل

حکم احترام وادب از ماشین پیاده شدم و اون شخص هم بعد ازکلی تشکر تعارف تیکه پاره کردن با من دست داد و 

رفت داخل منزلش...خدائیش زیاد از شخصیتش خوشم نمی اومد و کامال معلوم بود آدم فرصت طلبی هستش و از 

و من همیشه از این تیپ جماعت متنفر بودم.سوار ماشین شدم وراه  هرچیزی دوست داره کمال استفاده رو ببره

افتادم هنوزمسافت چندانی رو طی نکرده بودم که دیدم بهنام پشت سرم هستش و داره چراغ میزنه فهمیدم میخواد 

 ماشین رو متوقف کنم..............پایان قسمت نوزدهم

 

 داستان دنباله دار قسمت بیستم

 

شین رو کنارخیابون ببرم و پارک کنم.بهنام هم پشت من ماشینش رو پارک کرد.ازتوی آیینه دیدم مجبورشدم ما

ازماشین پیاده شد کتش رو درآورده بود ولی مثل همیشه خوش تیپ و کراوات به گردنش داشت معلوم بود از مطب 

شیک...عاشق این تیپش  برگشته...پیراهن مردونه آبی آسمانی روشن با شلوارسورمه ای و یک کراوات خیلی

بودم...مثل همیشه آستینهای پیراهنشم چند تا به باال زده بود اما چهره اش مثل همیشه که ازدستم دلخوربود از یک 

کیلومتری داد میزد!!!اومد و درماشین رو بازکرد و نشست کنارمن.بوی خوشبوی ادکلنی که زده بود همه ی فضای 

اهش کردم و گفتم:اووووووه...توی بیمارستان ومطب چند نفرروکشتی تا االن دکی ماشین رو پرکرده بود.با لبخند نگ

جون؟با عصبانیت نگاهی بهم کرد و گفت:علیک سالم.خندیدم گفتم:خوب بابا حاال تو یه بارسالم کنی 

و میمیری؟سکوت کرد و با عصبانیت به صورتم خیره شد.گفتم:بازچته؟بعد از روی صندلی عقب کیفم رو برداشتم 

پاکت سیگارم رو بیرون آوردم تا خواستم یه نخ سیگارازتوش بیرون بیارم پاکت سیگار رو گرفت و تو مشتش له 

کرد و ازشیشه پرت کرد بیرون.عصبی شدم  و گفتم: اه...باز چه مرگته؟چرا اینجوری میکنی؟با کف دستش کوبید 

و پرت کردم روی صندلی عقب و روی داشبورد ماشین و گفت:آنی بس کن...یه لحظه آدم باش.کیفم ر

گفتم:اااا...ببخشید ولی مثل اینکه کسی که توی این ماشین درحال حاضرآدم نیست یکی دیگه اس نه من...مثل 

دیوونه ها  بوق و چراغ زدی کنارخیابون نگهم داشتی اومدی توی ماشینم...مثل برج زهرمارکه هستی...حرف که 

خل وچلها سیگارمم مچاله کردی انداختی بیرون...کی حاال آدم نیست؟دوباره نمیزنی بگی چه مرگت شده...تازه مثل 

با عصبانیت به چشمهام خیره شد و گفت:تا کی میخوای به این کارات ادامه بدی؟تا کی میخوای با اعصاب من بازی 

ارو زندگی کنی؟عصبی شدم با مشت کوبیدم روی فرمون ماشین وگفتم:من چیکار به تو دارم آخه؟اصال ببینم توک

 نداری که مثل سریال کارآگاه احمدی و خانم مارپل و شرلوک هولمزو...
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 نذاشت حرفم رو تموم کنم داد کشید:...........

 

 بقیه در ادامه ی مطلب

 

 نذاشت حرفم رو تموم کنم داد کشید:بسه آنی...تا کی میخوای خودت رو به نفهمی بزنی؟

 

ه ماشینهایی که درحال گذربودن نگاه کردم سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم به پشت صندلیم تکیه دادم و ب

چون میدونستم ادامه دادن به بحثهای اینجوری عاقبتش چی میتونه باشه.به آرومی گفتم:خیلی خوب...خیلی 

 خوب...دوباره چیکارکردم که جنابعالی قاطی کردی؟

 

سوارماشینت کردی؟خنده ام گرفت برگشتم سمتش و  با عصبانیت گفت:این مرتیکه دیگه کیه؟ برای چی

گفتم:آهان...پس بگو جنابعالی از چی داری میسوزی؟ببین جناب دکی جون...این مرتیکه رو تو و هرکسی که یک کم 

به سینمای ایران آشنا باشه میشناسه ولی دلیل اینکه سوارماشین من بود اینه که ماشینش خراب بود من رسوندمش 

 درخونش و...

 

نذاشت حرفم رو تموم کنم با فریاد گفت:آنی بسه...آره من خوب میشناسمش تو رو هم میشناسم. ولی میخوام بدونم 

توی اون خراب شده که معلوم نیست چه غلطی صبح تا شب میکنین هیشکی دیگه نبود این به اصطالح 

ت فقط تو ماشین داشتی!!!!؟نکنه راننده سوپراستارتون رو ببره دم  در طویله اش پیاده اش کنه؟!!!توی اون جمعی

 شخصی این آقاشدن هم جزو کارهاتونه!!!؟

 

با عصبانیت گفتم:باز داری شروع میکنی...ببین اگه یک کم چشمات رو بازکنی میبینی خونه ی ما با به قول تو طویله 

 یفهمی؟ی این یارو دو تا خیابون فاصله داره...بعدشم میگم ماشینش خراب شده بود چرا نم

 

عصبی ترشد و گفت:یعنی اون تهیه کننده ی گردن کلفتتون نمی تونست یه آژانس خبرکنه؟ ازهمه اینها گذشته مگه 

 خونه ی رزیتا هم توهمین مسیرنیست؟!!!چرا این آقا با اون نرفت؟!!!

 

 گفتم:رزیتا با دوستش بود...

 

با دوست پسرشون تشریف بردن و تو تنها بودی این مرتیکه  دوباره اومد میون حرفم و گفت:بله...بله...رزیتاخانوم

 هم هالوترازتو ندید وبا تو اومدن رو ترجیح داد نه؟

 

دوباره کوبیدم روی فرمون ماشین وگفتم:اه بس کن دیگه...تو چرا هرچیزی رو به بدترین نحوممکن 

 مگه حاال اتفاقی افتاده بین من واون...تعبیرمیکنی؟حاال من برسونمش یا یکی دیگه چه فرقی میکنه؟اصال ببینم 

 

تا این جمله رو گفتم با پشت دست کوبید توی دهنم!!!گرمی خونی که از دماغم سرازیر شد رو حس کردم.بهنام با 

فریاد گفت:خفه شو...توچرا شعورنداری؟چرا نمیخوای بفهمی همه ی کارهای تو یه جورهای خاص از بیخ وبن 

 جاها شروع میشه...آنی تو یه دختری...آخه چرا نمی خوای بفهمی؟ خرابه...هرگندی ازهمین
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ازجعبه دستمال کاغذی یه برگ کشیدم بیرون وخونی که ازبینیم اومده بود رو پاک کردم.بهنام سکوت کرد و بعد 

روش رو برگردوند به سمت شیشه ی کنارش یک دستش رو کرد الی موهاش وتکیه داد به صندلی.گفتم:بهنام 

ال حاضرمن فقط یه چیز رو میدونم ومیفهمم واونم اینه که توخیلی وحشی هستی همین حاالهم گمشو ازماشینم درح

 بیرون میخوام برم.

 

 برگشت سمت من وگفت:ببین آنی...

 

 نذاشتم حرفش تموم بشه داد کشیدم:گفتم بروپایین.

 

شین پیاده شد و درماشین رو محکم بست و رفت برای لحظاتی خیره به چشمهام نگاه کرد و بعد با عصبانیت ازما

 سوارماشینش شد منم سریع ماشین رو روشن کردم و مسیرباقی مونده به سمت خونه رو درپیش گرفتم.

 

دو روزجواب تلفنهاش رو ندادم روز سوم با بچه ها سرصحنه مشغول رسیدگی به وظایفمون بودیم ومن والهام سخت 

ول اصلی این کار در حیاط منزل مذکور داشتیم کار میکردیم تا نورزیاد خورشید روی روی نورپردازی به همراه مسئ

تصویربرداری اثرمعکوس نگذاره درحین کارمتوجه شدیم امیر به همراه شاهرخ که هر دو از دوستان صمیمی بهنام 

ون منزل اومدن و بودن که باهم هم رشته وهم دانشگاهی هم بودن و امیردرواقع همسرالهام هم بود جلوی درهم

چون ساعات پایانی کار بود با مسئول اونجا هماهنگی کردیم و امیروشاهرخ هم اومدن داخل حیاط و درگوشه ای 

منتظرایستادن تا کار ما تموم بشه.شاهرخ رو بارها و بارها همراه بهنام وگاهی با امیر والهام دیده بودم ولی اون روز 

م:شاهرخ چشه؟الهام گفت:هیچی بابا دوست دختراحمقش ولش کرده اینم داره خیلی دمق وگرفته بود به الهام گفت

دق میکنه.خندیدم وگفتم:اینم دق کردن داره!!!؟شاهرخ لب ترکنه صد تا دخترهمین االن براش غش میکنن.الهام 

نی چیه خندید و گفت:خنگه دیگه شعورنداره فکرمیکنه دنیا به آخر رسیده.منم خندیدم وگفتم:آخی طفلکی...میدو

 اصال الهام جون؟من فکر میکنم بهنام وشاهرخ وامیر هرکدومشون یه جورهایی مخشون ایراد داره...

 

الهام با مقوایی که دستش بود کوبید تو سرم و با خنده گفت:اوووو...امیر شوهرمه ها اون سالمه ولی اون دوتای دیگه 

 شاید...

 

همراه بچه ها وامیروالهام وشاهرخ تصمیم گرفتیم یه سربریم همون  بعد هردو زدیم زیرخنده.وقتی کارتموم شد به

خونه مجردی و یک کم برای عوض شدن حال شاهرخ بچه ها شلوغ پلوغ کنن بلکه ازاین حالت دپرسی 

بود که با چند تا از بچه های گروه که کارشون مثل ما تموم شده بود راهی اون خونه شدیم.اون 4دربیاد.ساعت تقریبا

ن ماشین نیاورده بودم برای همین من و الهام و امیر با ماشین شاهرخ رفتیم بقیه هم با ماشینهای خودشون.توی روز م

 "ماشین کلی با امیروالهام سربه سرشاهرخ گذاشتیم ولی کال شاهرخ مثل همیشه نبود...همیشه شنیده بودم  که شدیدا

عاشقش بوده رو  "بتونه به راحتی کسی رو که واقعا به دوست دخترش وابسته اس و حاال براش خیلی سخت بود که

فراموش کنه.توی مسیر به طور اتفاقی بهنام با امیرتماس گرفت و وقتی امیربهش گفت که همگی عازم کجاهستیم 

دراوج ناباوری من بهنام گفت که اونم تا یک ساعت دیگه کارش توی بیمارستان تموم میشه میاد اونجا.وقتی رسیدیم 
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ونه بقیه بچه ها هم رسیده بودن.دو تا ازبچه ها همیشه گیتارشون توی ماشینشون بود و وقتی همه توی جلوی درخ

خونه جمع شدیم اولش بچه ها با گفتن کلی جوک شروع کردن و ساعتی به خنده و شوخی گذشت بعدشم که دیگه 

ی مثل همیشه زیاد با جمع قاطی گیتارها رو دست گرفتن و حسابی مجلس دوستانه رو گرم کردن.بهنام هم اومد ول

نمیشد و بیشتربا امیر و شاهرخ درمورد کارشون توی بیمارستان صحبت میکردن و سعی بچه ها که اولش روحیه 

دادن به حال خراب شاهرخ بود کم کم معطوف شد به جمع دوستانه خودمون.بچه ها همه میزدن و میرقصیدن و 

روندیم اون سه تا هم با خودشون گرم صحبت بودن.برای شام هم میخوندن و همه به شوخی و خنده وقت میگذ

ازبیرون پیتزا سفارش دادیم.سرشام باب شوخی رو فرهاد بازکرد وخوب دراین میون منم مستثنی نبودم و کلی با 

فرهاد شوخی میکردم.موقع خداحافظی فرهاد زیادی داشت دیگه شوخی میکرد اما من خودم میتونستم حدخودم رو 

ارم.بهنام عصبی شده بود و فرهاد متوجه نشده بود.این درشرایطی بود که یکی دو تا از بچه ها دائم سعی نگه د

داشتن موضوع رو به فرهاد حالی کنن ولی اصال متوجه نمیشد شایدم خودش رو به نفهمی زده بود!!!توی اوج شوخی 

ت تا به خودمون بیایم بهنام یقه ی فرهاد رو بودیم که یکباره فرهاد حرف نامربوطی دررابطه با دخترهای گروه گف

 گرفت و کوبیدش به ماشین خودش و گفت:دهنت رومیبندی یا همین جا...

 

امیرو شاهرخ که خرابی اوضاع رو ازچند دقیقه قبل حس کرده بودن بالفاصله بهنام رو ازفرهاد جدا کردن.فرهادکه 

ه جلوی درخونه برای خداحافظی ایستاده بودن نگاه کرد بعد تازه به خودش اومده بود بهت زده به جمع حاضرکه هم

 رو کرد به من و گفت:ولی آنی به خدا من منظورم تو نبودی...

 

 بهنام دوباره هجوم برد سمت فرهاد و گفت:تو...میخوردی منظورت به آنی باشه...اگه اینجوربود که االن...

 

 ت:د برو دیگه...برو سوارماشینت شو تا گند بیشتری نزدی...شاهرخ سریع بهنام رو گرفت امیرهم به فرهاد گف

 

 فرهاد به سمت من اومد و گفت:آنی معذرت...

 

ولی بهنام به قدری عصبی شده بود که با سرعت فرهاد رو سمت خودش برگردوند و کشیده ی محکمی به صورت 

 فرهاد زد.با عصبانیت گفتم:بهنام؟

 

 و بروگمشو توی ماشین من.بهنام فریاد زد:خفه شو آنی ت

 

فرهاد هیچی نگفت و رفت سوارماشینش شد و با سرعت ازکنارهمه رد شد.باعصبانیت به بهنام نگاه کردم و تا 

خواستم حرفی بزنم الهام وامیرمن رو به سمت ماشین بهنام بردن و شاهرخ هم شروع کرد آروم آروم با بهنام 

ت هرچی ازدهنم درمیاد نثاربهنام بکنم ولی امیروالهام با اصرارمن رو صحبت کردن.عصبی شده بودم و دلم میخواس

 توی ماشین فرستادن و گفتن جلوی بچه ها بحث نکنید با هم.

 

بعد ازچند لحظه بهنام هم سوارماشین شد وحرکت کردیم.بهنام دائم درحین رانندگی سرش رو میگرفت میدونستم 

ه میشد حدس زد شده بودم.حرکت بهنام برام قابل توجیه نبود.فرهاد خیلی کالفه شده ولی من عصبی ترازاونی ک

ازهم دانشگاهی های من بود پسر بدی نبود و درسته اون شب درپایان حرف نامربوطی گفته بود ولی دوست نداشتم 
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رام بهنام بهش کشیده بزنه وجلوی همه خوردش بکنه.فرهاد میتونست با بهنام درگیر بشه ولی مطمئن بودم به احت

دوستی با بچه ها ازدرگیری پرهیزکرده بود.پاکت سیگارم رو از کیفم بیرون آوردم و یکی روشن کردم.بهنام 

 گفت:خاموشش کن سرم درد میکنه.

 

 باعصبانیت گفتم:به جهنم...مرده شورخودت و سرت رو ببرن.

 

ه بودم با کله رفته بودم توی شیشه ی سرعتش زیاد بود ماشین رو کشید کنارجاده و زد روی ترمزو اگر کمربند نبست

جلو.سیگارازدستم افتاد کف ماشین با پام خاموشش کردم و سیگار دیگه ای آتیش زدم.بهنام بهم نگاه کرد و 

 گفت:بهت میگم اون آشغال رو خاموشش کن.

 

واعصاب برای من گفتم:نمیکنم...دوست دارم...به توچه...ببین بهنام تو نمیتونی برای من تکلیف تعیین کنی...ت

 نذاشتی...

 

سیگار رو از دستم گرفت و به همراه پاکت سیگاری که  از روی  پام برداشته بود از شیشه پرت کرد بیرون.نگاهش 

کردم وگفتم:ببین بهنام بذار یه چیزهایی رو بهت همین االن بگم...حالم ازت بهم میخوره...تو یه روانی هستی...تو یه 

عور و منطق رو در مشت و لگد و کتک کاری خالصه دیدی  و کردی...اونقدرازت بدم اومده آدم احمقی هستی که ش

که دیگه حاضرنیستم یه لحظه هم تحملت کنم...تو دائم داری با اعصاب من بازی میکنی...هرجا خوشیی دارم سه 

بیاد...تو یه مریض سوت به گند میکشیش...اگراون لحظه نشه حتما چند ساعت بعدش کاری میکنی که ازدماغم در

روانی هستی...تویه آدم خودخواه مغروری که فقط به خودت فکرمیکنی...تو هیچ حرمتی برای دوستهای منم قائل 

نیستی...هیچی...فقط به خودت وعقاید خودت فکرمیکنی همین وبس...من اگه نخوام تو رو ببینم باید به کی 

یکارکنم؟...تو چرا نمیمیری اصال؟...کاش بمیری راحت بشم چون بگم؟...من اگه بخوام از دست تو راحت بشم باید چ

 تنها راهی که فکرمیکنم ازدستت راحت میشم مردنت هستش...حالم ازت بهم میخوره...کاش بمیری...بمیری...

 

 درتمام مدتی که فریاد کشیدم سرش بهنام درسکوتی بی سابقه به پشت صندلیش تکیه داده بود و فقط  نگاهم میکرد

 

 کمربند ماشین رو بازکردم و از ماشین پیاده شدم........پایان قسمت بیستم

 

 داستان دنباله دار قسمت بیست ویکم

 

ازماشین پیاده شدم و درماشین رو محکم بستم.هنوز چند  قدمی از ماشینش دور نشده بودم که صدای پیاده شدنش 

یک شد و بازوم رو گرفت و گفت:خیلی خوب...حاال دیگه خل رو از ماشین شنیدم.با قدمهایی تند وعصبی بهم نزد

شب گذشته سوارماشین شو بریم خونه.بازوم رو ازدستش کشیدم بیرون گفتم:به 11:32بازی درنیارساعت از

 جهنم...ولم کن گندش رو درآوردی دیگه.

 

آروم اما عصبی گفت:برگرد  محکم سرجاش ایستاد و دوباره دستم رو گرفت ولی این بار محکمترازقبل و با صدایی

 توی ماشین.
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برگشتم به صورتش نگاه کردم میتونستم اوج عصبانیتش رو دراون لحظه حدس بزنم  ولی دیگه منم عصبی شده 

بودم و نمیتونستم درست تصمیم بگیرم با عصبانیت گفتم:نمیخوام...گفتم که بهت...دیگه یه لحظه هم نمیتونم ریختت 

 فهمی تو؟رو تحمل کنم چرا نمی

 

 به چشمهام خیره شد و گفت:آنی اینقدربا اعصاب من بازی نکن...االن دیر وقته بیا برو توی ماشین برگردیم خونه.

 

گفتم:نمیام...نمیام...با تو نمیام...تو دیونه ای...تو روانی هستی منم مثل خودت میخواستی روانی کنی که 

 ت و پا چلفتی نیستم که نتونم یه ماشین دربستی بگیرم برگردم خونه.کردی...نمیام...دستم رو ول کن...اونقدر دس

 

هنوزبازوم رو با دست راستش گرفته بود و درهمون حال دست چپش رو برد الی موهاش و برای چند لحظه به 

 دوردست وانتهای خیابون نگاه کرد بعد رو کرد به من و مستقیم به چشمم ..........

 

 امه ی مطلببقیه ی ماجرا در اد

 

هنوزبازوم رو با دست راستش گرفته بود و درهمون حال دست چپش رو برد الی موهاش و برای چند لحظه به 

دوردست وانتهای خیابون نگاه کرد بعد رو کرد به من و مستقیم به چشمم خیره شد و گفت:باشه...من دیوونه...من 

 ا این موقع شب برگردی خونه.روانی...اصال هرچی تو بگی ولی نمیذارم اینجوری تنه

 

قدم جلوتریه آژانس ماشین کرایه ای بود نفسی عمیق 32یا02کمی این طرف و اونطرف خیابون رو نگاه کرد تقریبا

 ازروی عصبانیت کشید و گفت:بریم.

 

بعد با ریموتی که دستش بود ماشینش رو قفل کرد و دست من رو توی دستش گرفت.درست انگاردست یه 

اله رو توی دستش گرفته و دنبال خودش میکشونه!!چند بار خواستم دستم رو از دستش بیرون بکشم ولی س6دختر

فهمیدم هربار که این کار رو میخوام بکنم با فشاروعصبانیت بیشتری دستم رو توی دستش فشارمیده.جلوی آژانس 

و منم بدون خداحافظی ازش سوارماشین  ایستاد و به من گفت منتظرباشم.چند دقیقه بعد ماشینی رو برام کرایه کرد

شدم.راننده ی ماشین مرد میانسالی بود و خیلی زود متوجه شد من دارم گریه میکنم.با صدای آرومی گفت:ببخشید 

 دخترم با همسرت بحثت شده داری برمیگردی خونه ی پدرت؟

 

ایشون رو که دیدینش پسرعمه ی تو اوج گریه یک کمی خنده ام گرفت ولی جلوی خودم رو گرفتم و گفتم:نخیر 

فضول بنده هستن که روزگارم رو سیاه کرده شما هم اگرممکنه من رو زودتربه مقصد برسونید چون نه حوصله 

 توضیح دادن ماجرا رو دارم نه حوصله شنیدن نصیحت و راهنمایی احتمالی از طرف شما رو...

 

دیگه یک کلمه هم حرف نزد.وقتی وارد خونه شدم راننده نفس عمیقی کشیده و تا رسیدن جلوی درخونمون 

کوروش هنوز نیومده بود خونه و آرش هم توی هال نشسته بود داشت فوتبال باشگاههای اروپا رو نگاه میکرد سالم 

کوتاهی کردم و از پله ها باال رفتم تا هرچه زودتربه اتاقم برم.وسط پله ها که رسیدم آرش گفت:چیه بازم مثل 

 ریدین بهم؟خروس جنگی پ
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برگشتم آرش رو نگاه کردم دیدم همونطورکه  دراز کشیده جلوی تلویزیون برگشته داره من رو هم نگاه 

 میکنه.گفتم:پسره روانیه...امشب بیخود و بیجهت جلوی بچه ها زد توی گوش فرهاد...

 

 ار رو کرده...آرش به میون حرفم اومد و گفت:بیخود بیخودم که نبوده حتما چیزی شده که این ک

 

حدس زدم تا من برسم خونه بهنام تلفنی همه چی رو به آرش باید گفته باشه بنابراین گفتم:ببین آرش...فرهاد 

 هرچی هم...

 

کوروش "باز آرش میون حرفم اومد و گفت:آنی برو خدا رو شکرکن بهنام فقط زده توی گوشش...اگه من یا احیانا

حالت نرمال "به یه کشیده ختم میشد...ازهمه اینها گذشته دختر تو چرا اصالاونجا بودیم فکرنمیکنم اوضاع 

نداری؟!!!اون موقع که نباید به بهنام حق میدادی همیشه با پنهان کاریهات به طورعلنی وغیرعلنی حق رو بهش دادی 

 باید بهش حق بدی کارت برعکس شده؟!!!"اما حاال که واقعا

 

:بابا خسته شدم...دیوونه ام کرده...به خدا دیگه حاضرنیستم یه لحظه ریختش رو عصبی شدم وبا صدای بلند گفتم

ببینم...توهمه  کارم دخالت میکنه...توی لباس پوشیدنم...توی بیرون رفتنم...توی آرایش کردنم...توی روسری و 

 مقنعه سرکردنم...توی روابطم با دوستام...دیگه خسته شدم به خدا....

 

پزخونه با یه ظرف میوه که برای آرش آماده کرده بود اومد بیرون نگاهی به من کرد و ظرف رو مامان بزرگ ازآش

 گذاشت روی میزوسط هال وگفت:بازچی شده داری شلوغش میکنی؟

 

 سرم رو انداختم پایین و گفتم:سالم مامان بزرگ...هیچی چیزی نشده.

 

افظش رو که تنها مونسشه برداشت و گفت:گلکم تو رو مامان بزرگ روی یکی از راحتی های هال نشست و کتاب ح

ارواح خاک مامان و بابات بازنذارشلوغ بشه...تازه چند وقتیه یه ذره همه با هم خوب شدن و کوروش ازخرشیطون 

 اومده پایین...االن پاش برسه خونه تو شکایت بهنام رو بکنی خدا میدونه باز چه قشقرقی به پا بشه.

 

پام برداشتم و به سمت اتاق خوابم راه افتادم وگفتم:باشه چشم...خفه خون میگیرم...ولی دیگه  کیفم رو ازجلوی

 نمیخوام اسم این پسره ی روانی رو جلوی من بیارین فقط همین.

 

وارد اتاقم شدم یکباره احساس سردرد شدیدی بهم دست داد روی تخت نشستم و از کیفم سه تا مسکن برداشتم و 

آب یکجا خوردم.یه پاکت سیگار زیرتختم بود ازتوش یه نخ سیگار درآوردم و کاغذ و خودکارم رو با یه لیوان 

 برداشتم و شروع کردم به نوشتن:

 

 بهنام سالم...

 

نمیدونم االن کجایی...ولی مطمئنم مثل همیشه ازدستم دلخورو عصبی هستی...عیبی نداره جهنم توهمیشه ازاین تکه 

 مگه نه...ولی من از رو نمیرم بازم میگم به جهنم کالم من متنفر هستی
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بهنام میخوام بگذرم از لحظه های با هم بودن...با هم گریستن...با هم خندیدن و حتی با هم به اوج خوشبختیها  

رسیدن...میخوام تمام لحظات پاک و نجیب رو به هم بریزم...میخوام بی مهابا برم...برم بدون اینکه نگاه 

چیک به چشمات بندازم...میخوام برم...نمیخوام وقتی میرم هیچی از من توی دلت باقی بمونه...میدونی هرچقدرکو

 چرا؟

 

 چون من مثل طوفانم مثل رعدم مثل فریادم مثل رودم مثل بادم

 

 ولی تو یه برکه ای

 

 یه آب راکد...اما زالل...

 

 نه اینکه تو بد باشی ها نه...اصال

 

 خیلی فرق دارم... ولی من با تو

 

 بهنام میخوام برم...نگو بی معرفتم...نگو از عشق چیزی سرم نمیشه...نه به خدا منم آدمم ولی برای تو ساخته نشدم...

 

 میخوام برم برای خودم...

 

 مبگو...بگو دیگه...همون جمله ای روکه بدت میاد و من همیشه میگم رو بگو...بگو به جهنم...بگو برو به جهن
 

تا برم و اونجورکه میخوام پروازکنم...بهنام تو نمیتونی بالم رو ببندی یا حتی بشکنی...من میرم...توهم یاد  بگیرکه 

 بعد رفتنم بگی...به جهنم

 

بعد از اینکه این مطالب رو نوشتم کاغذ رو تا کردم وگذاشتم الی یکی از کتابهام قرصها اثرشون روگذاشته بودن و 

خواب آلودگی داشتم  و خیلی زود روی تخت خوابم برد ولی تمام شب متوجه برو و بیای داخل خونه  احساس"شدیدا

و حیاط و روشن شدن ماشین های داخل حیاط میشدم اما اونقدرخواب آلود بودم که حتی از جامم بلند نشدم ببینم 

که ماندانا اومد توی اتاقم وصدام کرد چرا اینقدر نصفه شبی همه سر وصدا میکنن ودائم در رفت و آمدن حتی یک بار

با عصبانیت سرم روکردم زیر پتو وگفتم:اه...خفه شو...نصفه شبی هم از دست تو نباید خواب درست وحسابی داشته 

 باشم...بروگمشو بذاربخوابم...

 

 خری... فقط آخرین لحظه که ماندانا داشت از اتاق بیرون میرفت شنیدم که گفت:خاک برست آنیتا واقعا که

 

 توجهی به حرفش نکردم وخیلی زود دوباره خوابم رفت.......پایان قسمت بیست ویکم

 

 داستان دنباله دار قسمت بیست و دوم
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صبح وقتی بیدارشدم یک کم دیرم شده بود با عجله رفتم پایین ودیدم مامان بزرگ هم خونه نیست یک کم تعجب 

حاضر نبود!!!همونطور باعجله چند تا لقمه کره و پنیر خوردم  و ازخونه  کردم چون برعکس همیشه حتی صبحانه هم

بیرون رفتم.وقتی ماشین رو ازحیاط بیرون میبردم یه لحظه نگاهم به حیاط عمه مهین افتاد وازالی نرده های در 

م بدون ماشین حیاطشون متوجه شدم که ماشین بهنام هم هنوز داخل حیاطه!!!برام عجیب بود چون سابقه نداشت بهنا

دانشگاه...ولی درنهایت حدس زدم شاید اونم خواب مونده سوارماشین شدم ورفتم "بره بیمارستان یا احیانا

دانشکده.بعدازدانشکده هم طبق معمول با بچه های گروه رفتیم همون خونه ایی که مدتی بودبرای ساختن یه فیلم 

حس میکردم حرفی میخواد بهم بزنه ولی یک جورهایی همکاری داشتیم.اون روزالهام خیلی گرفته بود ودائم 

ازگفتنش پرهیزمیکنه!!!حتی چندباری ازش پرسیدم:الهام چیزی شده؟بعدازکلی من من کردن جواب 

میداد:نه...نه...چیزمهمی نیست.چندباری هم دیدم وقتی تلفنی میخوادصحبت بکنه یا خودش میخواد تماسی بگیره 

ر وخلوت وتقریبا زمانهای طوالنی رو دراون روز پای تلفن بود.منم وقتی حس برعکس همیشه میرفت یه جای دو

کردم موضوعی رو دوست داره ازمن پنهان نگه داره دیگه زیادکنجکاوی نکردم.شب وقتی برگشتم خونه ساعت 

م گذشته بود وارد هال که شدم دیدم کوروش توی هال روی زمین درازکشیده وخوابش برده اما برا12تقریبا از

عجیب بودکه چرا باهمون لباسهایی که معموال باهاش بیرون میره خوابیده!!!حتی بالشت ویا پتوهم برای خودش 

برنداشته بود.رفتم از اتاق مامان بزرگ بالشت وپتوبراش آوردم وبه آرومی بیدارش کردم وزیرسرش بالشت 

و که روش مینداختم گفت:آنی برات شام گذاشتم اونقدرخسته بود که نمیتونست چشمش رو باز نگه داره!!!پتو ر

گرفتم روی میزآشپزخونه اس برو بخور.گفتم:نه مرسی من بیرون با بچه ها شام خوردم.گفت:پس بذارش توی 

یخچال.پرسیدم:مامان بزرگ خونه نیست؟باخواب آلودگی جوابم رو میداد.گفت:نه.گفتم:مانداناچی؟جواب داد:نه 

هال وپذیرایی رو نگاه کردم گفتم:آرش کجاس؟عصبی شد داد زد:اصول الدین رفته خونه مادرشوهرش.کمی دور وبر

می پرسی؟ول کن خوابم میاد.باتعجب نگاهش کردم وگفتم:خوب خوابت میادچرا اینجا خوابیدی؟چرا توی اتاق 

 خوابت نمیری؟چرا با لباس بیرون...

 

 په مرگم رو بذارم یا...سرش رو اززیرپتوآورد بیرون وگفت:نخیر...ول کن نیستی...میذاری ک

 

درهمین لحظه گوشیش زنگ خورد مثل برق ازجاش پرید وگوشیش رو جواب داد:الو؟...جونم آرش؟بگو؟...چی 

 شده؟...بیام...وبعدبلندشدرفت توی حیاط!!!.................

 

 دنباله ی ماجرا در ادامه ی مطلب

 

  
 

پرید وگوشیش رو جواب داد:الو؟...جونم آرش؟بگو؟...چی  درهمین لحظه گوشیش زنگ خورد مثل برق ازجاش

 شده؟...بیام...وبعدبلندشدرفت توی حیاط!!!

 

حس کردم برای اینکه من ادامه مکالمه اش رو نشنوم رفت توی حیاط چون مطمئن بودم خونه ی ما مشکل آنتن دهی 

دلیل رفتارکوروش فکرمیکردم آروم آروم نداره.یک کم گیج و ویج وسط هال ایستادم وبعد همونطور که داشتم به 
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رفتم سمت آشپزخونه تا غذایی که کوروش گفته بود رو بگذارم توی یخچال.چندلحظه بعد کوروش برگشت داخل 

هال ودوباره رفت زیرپتو سرشم کرد اون زیر.وقتی ازآشپزخونه اومدم بیرون حس کردم کوروش سرش 

ی آروم گفت:کوروش؟جواب داد:جون هرکی دوست داری برو زیرپتوهست ولی هنوزبیداره بنابراین با صدا

باالبگیربخواب بذارمنم بخوابم.دیگه هیچی نگفتم.داشتم ازپله ها باالمیرفتم که درهال بازشد وماندانا اومد پشت 

سرشم مامان بزرگ!!!چشمهای ماندانا اشکی بود وچهره ی مامان بزرگ هم داد میزد که حال و روزخوشی 

ه هردوشون کردم وبعد ازسالم گفتم:مانی؟!!!چی شده؟کوروش زود سرش رو اززیر پتو بیرون آورد و نداره.نگاهی ب

رو به مانداناگفت:مشکلت با خانواده ی شوهرت حل شد؟مامان بزرگ وماندانا هردو به کوروش نگاه کردن من 

ن نگاه کردن سپس مامان صورت کوروش رو نمیدیدم ولی اونها کامال جلوی کوروش قرارداشتن.بعدهردوشون به م

بزرگ نشست روی یکی از راحتی های توی هال و دیدم ازتوی کیفش قرصهای قلبش رو درآورد ماندانا مکثی کرد 

 وگفت:آره...آره...اگه مامان بزرگ نبود که دیگه هیچی...

 

نداشتم وقتی حس کردم این وسط چیزی هست که دارن از من پنهان میکنن و این مسئله عصبیم کرد اما عادت 

چیزی رو ازم پنهان میکنن کنجکاوی کنم بنابراین دیگه حرفی نزدم ورفتم به اتاقم اما متوجه بودم که چراغ هال 

 طبقه ی پایین تا دیروقت روشن موند و با هم صحبت میکردن!!!

 

ماسی هم با من چهارروزگذشت ودرطول این چهارروزمن هیچ خبری ازبهنام نداشتم کم کم ندیدنش و اینکه هیچ ت

نداره برام نگران کننده شده بود.هرروزکه ازخونه بیرون میرفتم ماشینش توی حیاط عمه مهین بود ولی سعی 

میکردم به خودم بقبولونم که باز طبق معمول برای یک همایش پزشکی رفته خارج ازکشوراما درنهایت تماس 

نداشت حتی دراوج لحظاتی که من باهاش قهرمیکردم نگرفتنش با من برام جای سوال داشت!!!بهنام عادت به قهر

وخودشم ازدست من سخت عصبی بود درهرصورت تلفنش قطع نمیشد حاال شده روزی یک بارهم زنگ میزد اما 

اونروزچهارمین روزی بود که هیچ خبری ازش نداشتم.دراین مدت هم هرشب یا آرش خونه نبود یا کوروش!!!یه 

رو پرسیدم گفت:دکوردوتا مغازه رو داریم عوض میکنیم هرشب باید یکیمون با  بارکه ازآرش دلیل این مسئله

 کارگرها بمونه.....

 

منم دیگه لزومی ندیدم کنجکاوی کنم و ازکنارقضیه گذشتم.روزپنجم شد اون روز توی دانشکده بعدازتموم شدن 

نبالش اومده بود خداحافظی میکردم الهام درس حوصله ام نگرفت با بچه ها برم سرکاروقتی داشتم با الهام وامیرکه د

 گفت:کارخوبی میکنی امروز نمیای...اتفاقا امیرگفت صبح رفت خونه...حتما برو دیدنش...

 

 با تعجب به امیروالهام نگاه کردم وگفتم:کی رفت خونه؟!!!دیدن کی برم؟!!!

 

 امیر با عصبانیت به الهام نگاه کرد وگفت:آخرش گند رو زدی...آره؟

 

 الهام با حالتی مضطرب به من وبعد به امیرنگاه کرد وگفت:به خدا فکرکردم دیگه امروزبهش گفتن...
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امیرعصبی وبا صدایی آروم گفت:مرده شورفکرکردنت روببرن مگه نگفتم تو الل میمونی تا هروقت که بهت گفتم؟به 

 امیرگفتم:میشه بگی چی شده؟برای کسی اتفاقی افتاده؟

 

 م لرزید واحساس کردم چیزی دروجودم فرو ریخت گفتم:بهنام چیزیش شده؟یکدفعه دل

 

امیربه من نگاه کرد وبا لبخندی ساختگی گفت:نترس بابا هیچیش نیست...ماشاهلل اون قد وهیکل رو توپم داغون 

ه آنی جون نمیکنه...فقط دو سه روزی حال نداربود توی بیمارستان خودمون بستمیش به تخت فرارنکنه...عشقه دیگ

 گاهی وقتها باعث میشه یکی رو به زنجیرببندن....

 

امیرسعی داشت با شوخی وخنده با من حرف بزنه ولی من بقیه حرفش رو متوجه نشدم فقط درماشین رو بازکردم 

ونشستم.امیر سرش رو کرد توی ماشین گفت:آنی حالت خوبه؟گفتم:آره...امیر؟راستش روبگوبهنام چیزیش 

ری بوده؟خنده زورکی کرد وگفت:نه به جون آنی...بابا میگم حالش خوبه...درحال حاضرازمنم سالمتره شده؟چرا بست

 باورنداری برو ببینش...آرش وکوروش امروزصبح بردنش خونه.

 

باتعجب به امیرنگاه کردم وگفتم:آرش وکوروش؟امیرگفت:آره...این چند شب هم هرشب یکیشون توی بیمارستان 

 الش خوبه خوبه میتونی بری خونه بپرسی...حتی ببینیش.میموند.االنم ح

 

با الهام وامیرخداحافظی کردم و راه افتادم... نمیدونم چه مرگم شده بود؟؟؟؟؟هیچ وقت اینطوری نشده نبودم...ولی 

مدم هروقت حالم خراب میشد یا دلم میگرفت میرفتم سرمزارمامان وبابا برای همین اون روزهم یه لحظه به خودم او

که دیدم رسیدم بهشت زهرا!!!رفتم سرمزاراونها...ولی اونجاهم رفتم فایده نداشت...دلم آرامش وقرارش رو ازدست 

 داده بود!!!انگاریه چیزی روگم کردم!!!

 

سوارماشین شدم تو راه برگشت اشک میریختم وبا خودم حرف میزدم: نمیخواستن من خبرداربشم پیش خودشون  

آنی که با اون مشکل داره پس فرقی براش نداره...بودونبود بهنام براش یکیه...برفرض هم که  فکرکرده بودن:خوب

بفهمه ککشم نمیگزه!!!!آخه یکی نیست به من خاک برسربگه:دختره ی خل همیشه باید یه کاری کنی که دیگران 

 درموردت قضاوت غلط بکنن یا اصال مرض داری وبامرض دنیا اومدی!!!

 

رفته بود...نمیتونستم دلیل بستری شدنش روبفهمم...ولی یه جورهایی احساس گناه داشتم...یعنی حالم بدجورگ

باورنمیکردم !!!سعی میکردم خودم رواینطوری گول بزنم که مثال شاید دارن بهم دروغ میگن تا دلم بسوزه!!!تا بلکه 

 عنی اینقدربچه فرضم کردن؟!!!!!!!!شاید روابطم رو با این دوز و کلکی که سوارکردن با بهنام بهترکنم!!!ی

 

جلوی درخونه که رسیدم میخواستم برم به دیدنش ولی پام نمیکشید...هرکاری کردم این پای لعنتیم انگاری چسبیده 

بود روی پدالهای خاموش ماشین.ماشین هم ازنفس افتاده بود اونم ازدستم خسته شده بود...دوباره ماشین رو روشن 

ورشدم چند دور دورمیدون رو زدم بی هدف توی خیابونها میچرخیدم دست آخربعد کلی خیابون کردم و از خونه د

 گردی زدم کنارخیابون کوبیدم روی فرمون وفریاد زدم:خدایااااااااااااا...چرا؟

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پاورقی

5 1  

 

بعدازکلی گریه توی ماشین هوا دیگه تاریک شده بود که برگشتم جلوی در خونه نگاهی به چراغهای روشن خونه ی 

عمه مهین کردم سرم روگذاشتم روی فرمون ودوباره به گریه افتادم ولی این بار با صدایی بلندتریه لحظه متوجه 

شدم کسی به آرومی داره به شیشه کنارم ضربه میزنه سرم رو ازروی فرمون برداشتم دیدم آرش هستش شیشه رو 

مهین؟گفتم:نه...نمیرم ببینمش...یعنی آوردم پایین وسالم کردم.آرش گفت:میخوای باهم بریم خونه ی عمه 

فعالنمیتونم.آرش گفت:باشه...هرجورراحتی حاالبهتره ماشینت روبیاری توی حیاط اینجوری زشته جلوی در داری تو 

 ماشین گریه میکنی...اصال برای چی گریه میکنی؟حالش که خداروشکرخوبه.بابغض گفتم:آرش؟

 

 اهم کرد وگفت:جونم؟با گریه گفتم:بهنام چرابیمارستان بوده؟میخواست بره درحیاط رو بازکنه برگشت نگ

 

اومدسمت ماشین خم شد ونگاه پرمحبت همیشگیش روبهم انداخت وگفت:بعدازبحث اون شبتون وقتی که برگشت 

خونه سر درد شدید میگیره یه سکته ی خفیف مغزی هم میکنه...خدا رو شکرمن وکوروش به موقع رسوندیمش 

 بیمارستان....

 

باصدای بلندزدم زیرگریه.آرش باصدایی محکم ولی آروم گفت:اااا...بسه اینجوری گریه نکن زشته...به خدا خودشم 

بفهمه ناراحت میشه...ازهمه ی اینهاگذشته...آنی گوشات روخوب بازکن...بهنام به هیشکی دلیل واقعی سردرد شدید 

زیاد بوده سردردش مال اونه بعدشم که حالش بد  اون شبش رونگفته...فقط گفته درطول روزتوی راه بندون

شد...فقط من وتو میدونیم دلیل اصلی سردرد اون شبش چیه...فکرنمیکنمم که خودش دوست داشته باشه کسی 

بدونه توچقدرتوی این مسئله تاثیرداشتی...میفهمی چی بهت میگم؟باگریه گفتم:آرش یعنی فکر میکنی دلم 

 گاهی بهم کردوگفت:میتونی جبران کنی...نمیتونی؟چقدربهش بدهکارشده؟؟؟؟آرش ن

وقتی رفتم داخل خونه هیچکس نبود تازه متوجه شده بودم که این چند شب اینهمه بهم ریختگی خونه و اعضای خونه 

مربوط به چی هستش.روی یکی از راحتی های داخل هال نشستم از شدت بغض و گریه گلوم درد گرفته بود.آرش 

رو به حیاط آورده بود اومد داخل هال نگاهی بهم کرد و نشست رو به روم.اشکم تمومی نداشت  که خودش ماشینم 

اونم توی سکوت بهم خیره شده بود بعد اومد کنارم نشست و بغلم کرد درست انگار منتظر همچین چیزی بودم 

نگفت و گذاشت حسابی چون وقتی بغلم کرد با صدای بلند زدم زیرگریه.درتمام مدتی که گریه کردم هیچی بهم 

عقده ی دلم رو خالی کنم بعد که کمی آروم شدم صورتم رو چند بار بوسید و با صدای مهربون همیشگیش 

گفت:ببین آنی...بهنام االن حالش خوبه...هیچ دلیلی نداره اینقدرخودت رو توی فشاربگذاری...بین هردخترپسری 

یشتر بوده که اونم اگه خوب به قضایا نگاه کنیم میشه کامال بحث و جدل پیش میاد حاال بین شما دو تا یک کم  ب

فهمید که هیچکدوم بیش از دیگری مقصرنبوده هردوتا تون به یک اندازه...اون با یکدندگی و تو با لجبازی...اون با 

حی به اسم چیزی به اسم تعصب وغیرت و تو با سرکشی و طغیان...اون با نگرانی و تو با ابراز استقاللت...اون با صال

عشق و تو با توصل به حفظ آزادیهای خودت...بچه که نیستی چشمات رو بازکن...همه ی اتفاقاتی که بین تو و بهنام 

افتاده درنوع خودش طبیعی بوده وهردو با هم جنگیدین به خاطر چیزهایی که براتون اهمیت داشته...ولی حاال این 

 دو تا تون دچارشوک بشین...شوکی که برای هردوتا تونم الزم بوده...اتفاق اخیر یعنی بیماری بهنام باعث شده هر
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صورتم رو بین دو تا دستهاش گرفت و بهم خیره شد پیشونیم رو بوسید و گفت:ببین آنی من برادرتم دشمنت نیستم 

ر دوی خودتم میدونی که چقدردوستت دارم و چقدرهم نگرانت بوده و هستم...درسته که یه مردم ولی درک حس ه

شما برای من خیلی راحته خیلی...شما هرجفتتون عاشقین...هرجفتتون همدیگرو دوست دارین...بی نهایت هم 

همدیگرو دوست دارین...اون که منکرنیست تو هم نمی تونی منکر بشی...حال زار االنت قصه ی خیلی چیزها رو داره 

ر درک کنی...دوست داشتن رو بفهمی...این چیزها رو به فریاد میزنه...ولی عزیز دلم اگه بخوای میتونی عشق رو بهت

خود بهنامم گفتم...هردو تا تون توی عشق به بیراهه رفتین ولی جای جبران هست...شما هرجفتتون باید تغییر 

کنید...ببین عزیزم...شاید این اتفاق الزم بود بیفته تا هردوتا دست از بچه بازیهای مسخره بردارین به واقعیتها 

 رنگاه کنین...قربون اون اشکات بشم بلند شو برو یه دوش بگیربعد با هم میریم خونه ی عمه مهین.بهت

 

اشکهام رو پاک کردم و گفتم:نه...نه آرش...االن اصال درتوانم نیست که بیام ببینمش.آرش خندید و 

االن گفت:چرا؟گفتم:چون حس میکنم یک کم باید به رفتارم فکر کنم...به کارهایی که تا 

کردم...لجبازیهام...خودسری هام...بد دهنی هام...حاضرجوابی هام...همه ی کارهایی که باعث شد کار به اینجا 

 بکشه...باید فکرکنم به اینکه وقتی میبینمش چی بگم؟

 

رو  دوباره خندید و گفت:الزم نیست اصال چیزی بگی...اگربنا به گفتن باشه که هردو تا تون باید مثنوی هفتاد من

 بنویسین...فقط باید.............

 

 بقیه در ادامه ی مطلب

 

دوباره خندید و گفت:الزم نیست اصال چیزی بگی...اگربنا به گفتن باشه که هردو تا تون باید مثنوی هفتاد من رو 

 بنویسین...فقط باید...

 

 ن نمیتونم بیام.نذاشتم حرفش تموم بشه گفتم:آرش بذارکاری که میخوام رو بکنم...من اال

 

سکوت کرد و بعد گفت:باشه...اصرارکردن هم فایده نداره...توی این شرایط صبرکن هروقت قلبت بهت اجازه داد 

کافیه یه ندا بهم بدی...میدونم تنهایی رفتن برات سخته...هروقت هر لحظه هرجا که بودم کافیه بهم بگی میام 

 میبرمت پیشش...خوبه؟

 

یرشد و با سرحرفش رو تایید کردم و رفتم طبقه ی باال.وقتی وارد اتاقم شدم ازپنجره ی اتاقم به دوباره اشکم سراز

پنجره ی اتاق خواب بهنام نگاه کردم.چراغش روشن بود و ازهمون فاصله رفت و آمد هستی و مهستی وعمه مهین 

د حیاط خودمون شد.گوشیم زنگ رو به اتاق میدیدم.بعد هم دیدم کوروش ازخونه ی عمه مهین اومد بیرون و وار

خورد فکرکردم باید بچه ها باشن هنوزبه پنجره ی اتاق بهنام نگاه میکردم و توجهی به زنگ گوشیم نداشتم...صدای 

زنگ قطع شد...اما چند لحظه بعد دوباره صدای زنگش بلند شد برگشتم به گوشیم که روی تخت انداخته بودم نگاه 

گوشیم دیدم.با حال خراب و در حالیکه دستم می لرزید و تپش قلبم رو به وضوح  کردم عکس بهنام رو روی صفحه

 میشنیدم گوشی رو جواب دادم:بله؟...و بعد زدم زیرگریه.
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 صدای خنده اش رو از پشت تلفن شنیدم بعد گفت:علیک سالم خانمی...شام نخوردی که سالمت رو خوردی؟

 

نمیداد.بازم خندید و گفت:چته؟چرا گریه میکنی؟این چند روزدلم برای  نمیتونستم جوابش رو بدم گریه بهم مهلت

لجبازیات تنگ شده بود شدید...دلم برای غرغرهات...داد زدنات پای تلفن...ولی دلم برای گریه ات تنگ نشده 

 ها...آنی؟

 

د شو بیا میخوام هیچی نمیتونستم بگم فقط گریه میکردم یک کم مکث کرد دوباره گفت:آنی؟...بسه دختر...بلن

 ببینمت دلم برات یه ذره شده...آنی؟...بسه اینقدر بیخود گریه نکن...منتظرتم بلند شو بیا...

 

 با هق هق و گریه گفتم:نه...نمیام...

 

 دوباره صدای خنده اش رو شنیدم گفت:نکنه میخوای من بیام؟

 

 گفتم:نه...فعال نمیتونم ببینمت...بهنام؟

 

 ؟جواب داد:جونم
 

 با گریه گفتم:ببخشید.

 

 خندید گفت:چی رو؟

 

 گفتم:من باعث شدم تو...

 

نگذاشت حرفم تموم بشه بالفاصله صداش جدی شد و گفت:آنی...بس کن...مشکل من هیچ ربطی به تو نداره...هیچ 

منم مستثنی  ربطی...متوجه شدی؟...بارآخرتم باشه این حرف رو میزنی...بیماری برای هرکسی ممکن پیش بیاد

 نیستم...آنی همین االن بیا اینجا.

 

گفتم:نمیخوام...تو به همه دروغی گفتی راه بندون اون روز کالفه ات کرده و سردردت مال اون بوده ولی خودم که 

 میدونم...دوباره زدم زیرگریه.

 

 گفت:بس کن دختر...این چرت و پرتها چیه میگی؟بلند شو بیا اینجا بهت میگم...

 

چند ضربه به در اتاق زده شد و کوروش پشت سرشم آرش اومدن داخل.آرش کنارم روی تخت نشست وکوروش 

به میز تحریرم تکیه داد.دیگه به هق هق بدی دچارشده بودم آرش گوشی رو ازدستم گرفت و با بهنام شروع کرد 

عدش خداحافظی و گوشی رو قطع به صحبت فقط کلمه ی باشه باشه واینکه تو نگران نباش رو ازآرش میشنیدم ب

کرد.کوروش چهره اش خیلی ناراحت بود تا اون شب نمیدونستم همین کوروشی که همیشه سرجنگ با بهنام داره 

چقدربهنام رو   دوست داره ولی اون شب وقتی دیدم صورتش از اشک خیسه گریه ی خودم دیگه برام مهم نبود 

 وتازه شدت هم گرفت.
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آنی...به جای اینکه بشینی اینجا آبغوره بگیری و لجبازی کنی بلند شو برو ببینش...خیلی دلش  کوروش گفت:بلند شو

 برات تنگ شده...پسره ی پروو توی بیمارستان فقط اسم تو رو می آورد...

 

و بعد ازاین حرف گریه و خنده ی کوروش قاطی شد.آرش همونطورکه دستش دور شونه های من بود نگاهی به 

 د و گفت:میشه بگی حاالخودت چرا داری گریه میکنی؟کوروش کر

 

 کوروش با دو تا دست صورت خیس از اشکش رو پاک کرد و گفت:ازدست خل بازی این دوتا دیوونه...

 

و بعد ازاتاق رفت بیرون.آرش رو کرد به من و گفت:آنی تمام مدت که بیمارستان بود خود بهنام خواست بهت 

و بستری شدنش نگیم...بارها حتی کوروش میخواست بهت زنگ بزنه ولی بهنام چیزی در مورد سکته اش 

نذاشت...ولی به جون خودت تمام حرفش تمام دلتنگیش توی بیمارستان فقط تو بودی...همین کوروش از اونهمه 

لعنت کرد عشق بهنام نسبت به تو بارها  کالفه شد بارها با مشت کوبید توی دیوار راهروی بیمارستان و خودش رو 

که چرا با اخالق تندش هربار بین تو و بهنام فاصله ایجاد میکرده...بهنام واقعا دلش برات تنگ شده...یه دلتنگی 

عجیب...هنوزم میخوای نیای؟هنوزم میخوای بشینی اینجا گریه کنی و به رفتارگذشته ات فکر کنی؟ولی بدون این 

 شی دست از لجاجت بی مورد االنت برداری و بریم پیشش. کارارزشی نداره...االن بهترین کاراینه که بلند

 

بلندشدم و به همراه آرش رفتم پایین دیگه هق هق نمیکردم ولی اشکم هنوز سرازیر بود کوروش وقتی دید 

هنوزگریه میکنم گفت:نری اونجا گریه کنی؟همین االن که من می اومدم بهنام عصبی شده بود داشت با عمه مهین 

به خاطرهمین موضوع که چرا گریه میکنه...نری اونجا بدترعصبیش کنی...میخوای بری عصبیش کنی  دعوا میکرد

 نری بهتره ها...

 

آرش نگاهی به کوروش کرد که باعث شد کوروش بقیه حرفش رو ادامه نده ولی من اشکم به اختیارخودم نبود.وقتی 

نرسیده بودیم که با اف.اف در رو بازکردن آرش  با آرش ازحیاط بیرون رفتیم هنوزجلوی درخونه ی عمه مهین

 خندید و گفت:داشت ازپشت شیشه نگاه میکرد دید داریم میریم اونجا.

 

 گفتم:کی؟

 

 گفت:بهنام دیگه.

 

 گفتم:مگه میتونه راه بره؟

 

کمی هم  خندیدگفت:آره بابا...یه سکته خفیف بوده که خدا روشکر رد کرده...یک کم فقط هنوزرنگش پریده اس

 سرگیجه داره هنوزکه اونم مشکلی نیست.
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وقتی وارد خونه شدیم عمه مهین بغلم کرد و کلی دوتایی گریه کردیم.مهستی وهستی هم گریه وخندشون قاطی 

شده بود عمو مرتضی هم وقتی من رو دید با لبخند نگاهم کرد و با صدای بلند گفت:بیا بابا...بهنام...اینم ازاین خانوم 

 ما.خانو

 

 مهستی خندید گفت:خودش میدونه آنی اومده...ازتوی اتاق دادش رو نشنیدی دستورداد در رو بازکنید؟

 

همه خندیدن ولی من هنوزگریه میکردم ازعمه مهین جدا شدم و نگاهی به در اتاق بهنام کردم آرش آهسته بهم 

 اتاق.گفت:برو...یک کم سرش گیج میره نمیتونه زیاد راه بره...برو تو 

 

وقتی وارد اتاق شدم دیدم روی تخت نشسته و پاهاش روی زمین قرارداره اول سرش پایین بود بعد با لبخند نگاهم 

کرد.یک کم الغر شده بود رنگ صورتشم زرد بود.ولی چشماش همون چشمهای همیشگیش بود...لبخندش...شونه 

رمش...بوی خوش ادکلنی که همیشه میزد های پهنش...صورت همیشه اصالح کرده ومرتبش...موهای خوش فو

فضای اتاقش رو مثل همیشه پرکرده بود...دلم میخواست فریاد بزنم بگم:بهنام به خدا دلم نمیخواست مریض 

بشی...به خدا دلم نمیخواست حتی یه خال بهت بیفته...به خدا بهنام من از روی حماقت اون روز اون حرفها رو 

 م خیلی دلم برات تنگ شده بود ولی گریه قدرت هرحرفی رو ازم گرفته بود.زدم...میخواستم بگم بهنام من

 

با همون لبخندی که به لب داشت بهم نگاه کرد و گفت:نمیخوای بیای تو؟حاال چرا اونجا جلوی در ایستادی؟گریه 

 جلوی درنمون...بیاتو...درم ببند. "کردنت به اندازه کافی داره داغونم میکنه خواهشا

 

اشاره کرد کنارش روی تخت بشینم و گفت:اول میخوام یک دل سیر نگات کنم ولی قبلش تو باید دست از گریه بعد 

 برداری...چون هیچ دلیلی برای گریه وجود نداره.....پایان قسمت بیست و سوم 

 

 داستان دنباله دار قسمت بیست و چهارم

 

زسرم برنمیداشت.چند دقیقه ای گذشت و من روی تخت کنارش نشستم ولی دست خودم نبود واشک دست ا

هنوزنتونسته بودم خودم رو کنترل کنم.سرم پایین بود واشک می ریختم.درست مثل یک بچه ی دبستانی که 

تکلیفش رو انجام نداده...سرم پایین بود و دستم روی پام و گریه میکردم.صدای خنده ی آروم بهنام بلند شد وبعد 

وگفت:آنی...بس کن...نگفتم بیای اینجا گریه کنی...چرا مثل بچه ها سرت رو پایین دستش رو گذاشت روی دستم 

 انداختی؟من رو نگاه کن ببینم...آنی با تو هستم...ببینمت.

 

 باز خندید ولبش رو به گوشم نزدیک کرد وگفت:بابا ول کن دیگه...باورم شد دوستم داری.

 

فت و یک دفعه برگشتم طرفش که مثل همیشه با شوخی بزنم تو وبعد با صدای بلند خندید.خودمم خنده ام گر

سرش ولی وقتی چشمم به چشمش افتاد بازم بغض کردم.به صورتم خیره شد وچهره ی جدی به خودش گرفت و 

گفت:آنی اگه میخوای بازم گریه کنی بلند شو برو بیرون...من دلیلی برای این اشکها نمیبینم...دوست هم ندارم دیگه 

 ت چشمات رو اشکی ببینم...هیچ وقت...فهمیدی؟هیچ وق
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 بعد دوباره خندید و گفت:با این گریه ای که تو میکنی خوب شد نمردم اگه مرده بودم چیکارمیکردی؟

 

عصبی شدم وازجام بلند شدم خواستم ازاتاق برم بیرون سریع دستم رو گرفت و با خنده ای مجدد 

 ر نیار...میبینی که حالم خوبه زنده هم هستم...قهر نکن جون من.گفت:بشین...بشین...باز کولی بازی د

 

چند ضربه به در اتاق خورد و آرش وعمو مرتضی به همراه عمه مهین وارد اتاق شدن.عمه مهین وقتی دید بهنام داره 

ز دیدن صورت میخنده از شوق به گریه افتاد.هستی و مهستی که با ظرف میوه وسینی چایی وارد اتاق شده بودن هم ا

شاد بهنام خوشحال شدن.بهنام وقتی دید عمه مهین گریه میکنه خندید رو کرد به آرش و گفت:این یکی رو ساکت 

 میکنیم اون یکی شروع میکنه.

 

 مهستی گفت:از بس عزیزی خوب داداش گلم.

 

ون میکنن ولی این دو نفر فقط هستی مثل همیشه با پررویی خندید وگفت:وهلل ما تا اونجا که شنیدم عزیزها رو ماچش

 گریه میکنن.

 

نیمه شب گذشته بود... احساس آرامش 3همه زدن زیرخنده...اون شب وقتی با آرش برگشتم خونه ساعت از

 میکردم یه حس خاص یه حال عجیب انگار ..................بقیه ی ماجرا در ادامه ی مطلب

 

نیمه شب گذشته بود... احساس آرامش میکردم یه حس خاص یه 3اون شب وقتی با آرش برگشتم خونه ساعت از

حال عجیب انگار ته دلم غنج میرفت...ازدیدن صورت بهنام که دائم لبخند روی لبش بود احساس آرامش بهم دست 

داده بود و خیلی بیش از گذشته حس میکردم که بهش وابسته هستم.وقتی هم رفتم به اتاقم که بخوابم بهنام بهم 

کرد و کلی پای تلفن سربه سرم گذاشت و وقتی صدای خنده ام به معنی واقعی بلند شد اونم خندید و  تلفن

گفت:آهان...حاال شدی همون آنیتای شیطون که صدای خنده اش به گوش فلک میرسه....آنی میخوام در هر شرایطی 

ه خدا دیگه دوست ندارم چشمات اشکی همین آنیتای شاد باشی...همین آنیتایی که خنده اش به آسمون میره...آنی ب

 باشه....

 

خوابیدم چراغ اتاقش رو  "و بعد اونقدربیدارو منتظرموند تا چراغ اتاق من خاموش بشه و به خیال اینکه من واقعا

خاموش کرد و اونم خوابید ولی من پشت پنجره ی اتاق بودم و از  پشت پرده به پنجره ی اتاقش چشم دوخته 

المه تلفنیم با بهنام وخداحافظی که کرده بودیم و گوشی رو قطع کرده بود دیگه خبری از اون آرامشی بودم.بعد ازمک

که دقایقی قبل در دلم بود نمیدیدم.بعد اون حسهای زیبای آرامش حاال دلم شور میزد دائم حس میکردم چیزی در 

م.....بازم اشک مهمون چشمام شد ولی این دلم فرو میریزه...دیگه حس میکردم نمیتونم دوری از بهنام رو تحمل کن

بار چراغ اتاقم خاموش بود و همه ی اهل خونه به خواب رفته بودن.چراغ مطالعه ی روی میزتحریرم رو روشن کردم 

 و بی اراده دست بردم کتاب حافظ رو برداشتم و بازش کردم:

 

 اشانه بسوختسینه ام ز آتش دل درغم جانانه بسوخت...آتشی بود درین خانه که ک
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 تنم از واسطه ی دوری دلبر بگداخت...جانم ازآتش مهررخ جانانه بسوخت

 

 هرکه زنجیر سر زلف پری رویی دید...دل سودا زده اش برمن دیوانه بسوخت

 

 سوزدل بین که زبس آتش اشکم دل شمع...دوش برمن زسرمهر چو پروانه بسوخت

 

 .چون من ازخویش برفتم دل بیگانه بسوختآشنایی نه غریب است که دلسوزمن است..

 

 خرقه ی زهد مرا آب خرابات ببرد...خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

 

 چون پیاله دلم ازتوبه که کردم بشکست...همچو الله جگرم بی می و پیمانه بسوخت

 

 ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم...خرقه ازسربدرآورد و بشکرانه بسوخت

 

 ک افسانه بگوحافظ و می نوش دمی...که نخفتیم شب وشمع به افسانه بسوختتر

 

 دیگه مثل سیل اشک ازچشمم سرازیربود...

 

تا وقتی سپیده ی سحر زد نشستم اشک ریختم و سیگارکشیدم.صبح وقتی میخواستم برم دانشکده قبلش رفتم خونه 

بیدارشده بود وعمه مهین هم داشت صبحانه ی بهنام رو ی عمه مهین.بهنام هم به خاطرخوردن چند داروی ساعتیش 

آماده میکرد.بهنام طبق حرف خودش یه مدتی باید استراحت میکرد و فعال رفتن به مطب و بیمارستان و دانشگاه رو 

برای مدتی باید تعطیل میکرد.بعدکه داروهاش رو خورد چند لقمه ای درکنارش از صبحانه اش خوردم وقتی 

گفتم:من ظهرناهارمیام اینجا.لقمه توی دهنش بود و با تعجب نگاهم کرد وگفت:مگه ظهرمیای  میخواستم برم

 خونه؟گفتم:آره...تا ظهرکه بیشترکالس ندارم.

 

 یک کم ازچاییش رو خورد و گفت:مگه نمیری سر فیلمبرداری توی خیابون بهبودی؟

 

 خندیدم گفتم:نه.

 

 و براندازکرد و گفت:چرا؟کمی مکث کرد و با نگاه سرتا پای من ر

 

 گفتم:چون دوست ندارم برم.

 

به صندلی که نشسته بود تکیه داد و گفت:آنی کارمردم که مسخره نیست...برو به کارت برس مثل همیشه شب که 

 اومدی بیا...
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االنم دوست نگذاشتم حرفش تموم بشه خندیدم گفتم:برو بابا دلت خوشه...من هرکاری دوست داشته باشم میکنم...

دارم فقط اینجا و پیش تو باشم...امروز کالسها ی دانشکده رو نمیتونم بپیچونم وگرنه امروز دانشکده رو هم نمی 

 رفتم...

 

وبعد چون یک کم لقمه تو گلوم گیرکرده بود رفتم جلو لیوان چاییش رو ازش گرفتم وکمی ازچاییشم خوردم که 

عم چایی طعم ادکلن رو حس کردم وکمی حالم بد شد لیوان رو برگردوندم بوی ادکلنش رو گرفته بود و به جای ط

 بهش وگفتم:تو ادکلن میزنی یا میخوری؟اونقدربه سروصورتت ادکلن زدی که چاییتم طعم ادکلن گرفته...

 

 وقتی میخواستم از اتاقش برم بیرون گفت:آنی؟...به خاطرمن کاردیگران رو خراب نکن...

 

 گفته به خاطرتو؟خندیدم گفتم:کی 

 

 جدی شد وبه صورتم خیره نگاه کرد و گفت:آنی برو به کارت برس شب میبینمت.

 

 خندیدم وگفتم:من هرکاری دوست داشته باشم میکنم.

 

لبخند قشنگی روی لبش اومد وگفت:این رو که میدونم همیشه هرغلطی دلت خواسته کردی ومیکنی ولی این دیگه 

 نها رو لنگ نذاربه خاطرمن کارهای خودت روخراب نکن.کار مردم هستش کار او

 

کیف وکالسورم رو برداشتم وباخنده گفتم:بهت که گفتم هرکاری دوست داشته باشم میکنم درضمن به 

 خاطرتونیست بلکه به خاطر دل خودمه...

 

های استاد متمرکزکنم  خندید وباهم خداحافظی کردیم.توی دانشکده اصال حواسم رو نمیتونستم روی مطالب وگفته

ومیشه گفت تمام ساعات فکرم پیش بهنام بود انگارتازه طعم عاشقی رو داشتم حس میکردم!!!دوری وندیدن 

ودلتنگی تازه برام داشت مفهوم واقعی خودش رو نشون میداد!!!ظهر وقتی میخواستم برم خونه به بچه ها گفتم به 

برم.کلی بچه ها غرغرکردن...تا برسم خونه هم چندین تلفن  آقای؟؟؟بگن که من دیگه نمیتونم برای همکاری

داشتم که میدونستم بچه ها هستن ومیخوان هرطورهست برم گردونن برای همین گوشی روخاموش کردم.خونه هم 

که رسیدم ماشین روتوی حیاط پارک کردم و با عجله رفتم خونه ی عمه مهین.عطرفسنجون که غذای موردعالقه ی 

د خونه رو پرکرده بود.مهستی وهستی هنوز از دانشگاه برنگشته بودن.عمه مهین میخواست برای ناهار تا بهنام هم بو

اومدن عمو مرتضی و اونها صبرکنه ولی ناهار من و بهنام رو کشید منم وسایل ناهارمون رو بردم توی اتاق بهنام.وارد 

م من رو داد.کامال متوجه شدم که با وارد شدن من به اتاق که شدم دیدم داره با تلفن صحبت میکنه و با سرجواب سال

اتاق سعی داره به گونه ای خاص حرف بزنه درست مثل وقتهایی که خودم نمی خواستم موضوعی رو دیگران متوجه 

بشن!!!!حرفی نگفتم ولی تمام هوش حواسم درضمنی که روی میزتحریرش رو کمی خالی میکردم تا جا برای بشقابها 

هایی بود که بهنام پای تلفن میگفت.ازمیون حرفاش فهمیدم امیر پشت خط هستش.بازم دل شوره باشه به حرف

سراغم اومده بود نمیفهمیدم دلیل این حسم چیه ولی دائم انگاریکی بهم نهیب میزد که اتفاقی درانتظارمه...انگاریکی 

باره بغض کنم روی صندلی نشستم ویک دائم میگفت باید منتظر اتفاقات دیگه ای هم باشم...واین حس باعث شد دو
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دستم رو زدم زیرچونه ام وبه عکسهایی که ازخودم وبهنام توی چند قاب عکس به دیواراتاق و روی میزکنارتخت 

بهنام بود چشم دوختم.بهنام خیلی زود متوجه حالتم شد ومکالمه ی تلفنی پر رمز و رازش با امیر رو تموم کرد و 

لبخند همیشگی خودش بهم نگاه کرد وگفت:چته دوباره؟چرا تو خودت رفتی؟کشتی هات گوشی رو قطع کرد.بعد با 

 غرق شده؟

 

 بهش نگاه کردم یه نیروی خاصی بهم میگفت بعد اون مکالمه تلفنی حاال داره برای من نقش بازی میکنه...!!!

 

 بهش گفتم:امیربود؟

 

 تایید کرد.گفتم:چی میگفت؟درضمنی که برای من ازدیس برنج میکشید با سرحرفم رو 

 

کمی خورشت به برنجم اضافه کرد و گذاشت روی میزجلوی من و با خنده گفت:خوبه...خوبه...ازم یاد گرفتی...))کی 

باهات داره حرف میزنه؟چرا حرف میزنه؟چیکارت داره؟برای چی بهت زنگ زده؟...((اینهاحرفهای خودم به تو بوده 

 نه؟

 

 گفتم:بهنام؟

 

 ون دل بهنام؟گفت:ج

 

 به چشمهاش خیره شدم وگفتم:هنوزم دوستم داری؟

 

 قاشق غذاش رو درنیمه ی راه نگه داشت وبهم خیره خیره نگاه کرد وگفت:نه...من خیلی وقته تو رو دوست ندارم...

 

 چشمام ازتعجب گرد شد و یه لحظه حس کردم تمام تنم داغ شد.

 

...ولی من عین واقعیت رو گفتم...من خیلی وقته دوستت ندارم...بلکه دیونه زد زیرخنده وگفت:چیه باورنمیکنی؟

 اتم...عاشقتم...

 

خواستم لیوان آب رو به طرفش بپاشم که سریعترازمن لیوان رو برداشت تا این کار رو نکنم بعد هردو زدیم 

 زیرخنده...اماهنوز دلم شور میزد و این کالفه ام میکرد.

 

 رو شروع نکرده بودم و به خوردن بهنام نگاه میکردم گفتم:بهنام...امیرچی بهت میگفت؟من هنوزغذاخوردن 

 

یک کم آب خورد و درهمون حال برای لحظاتی به فکرفرو رفت و بعد گفت:چیزخاصی نبود...مثل همیشه درمورد 

 کارهای بیمارستان...همین...فردا باید یه سربرم بیمارستان.

 

 ی؟توکه گفتی یه مدت...بالفاصله گفتم:برای چ
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خندید گفت:برای کارنمیرم فقط یه آزمایش کوچیک هستش که توی نوبت قبلی مثل اینکه نمونه خونی که ازم 

 گرفتن خراب شده باید برم دوباره آزمایش بدم.

 

ه که خودت با تردید بهش نگاه کردم وگفتم:خوب چرا نمونه گیرازبیمارستان نمیاد خونه خونت رو بگیره مثل همیش

 برای مامان بزرگ این کار رو میکنی؟

 

مکث کرد و گفت:آنی؟...مامان بزرگ با من فرق داره...اون سن وسالی ازش گذشته برای یه آزمایش ساده من 

 نمیگذارم راه بیفته بیاد ازخونه بیرون ولی برای خودم مشکلی نیست میتونم...

 

اهرخ یکیشون بیاد خونه ازت نمونه خون بگیره چرا حتما خودت نگذاشتم حرفش تموم بشه گفتم:خوب امیریا ش

 باید بری؟

 

قاشق و چنگالش رو گذاشت توی بشقابش و دو دستش رو زد زیرچونه اش و بهم خیره شد وگفت:باشه...میگم 

 شاهرخ یا امیربیان خونه ازم نمونه خون بگیرن خوبه؟حاال غذات رو بخور.

 

ن دادم و بعد مشغول خوردن غذا شدم.بهنام دائم باهام شوخی میکرد ولی حس میکردم سرم رو به عالمت تایید تکو

 چیزی رو داره پنهان میکنه...

 

 واین حس از درون داشت من رو خورد میکرد اما به روی خودم نمی آوردم.....

 

 ش دوست دارم یادته؟بعد ازناهاربهش گفتم:بهنام یه روز ازم خواستگاری کردی بهت گفتم من تو رو مثل کورو

 

 به نقطه ای خیره شد و گفت:آره...خیلی خوب یادمه.

 

گفتم:ولی االن دیگه تو رو مثل کوروش دوستت ندارم...االن دیگه دوست دارم چون...چون میخوام به خواستگاریت 

 جواب مثبت بدم...االن دیگه برام مثل کوروش نیستی...

 

ا صدایی کامال جدی گفت:تو دیوونه ای آنی...میشه دیگه دست ازگفتن این همونطورکه به نقطه ای خیره بود ب

 چرندیات برداری؟

 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:چرندیات؟!!!!!

 با تعجب بهش خیره شدم و گفتم:چرندیات؟!!!بهنام؟

 

...ببین آنی همینقدرکه برای لحظاتی به صورتم خیره شد و گفت:منظورم اینه که فعال حوصله ی این حرفها رو ندارم

االن بهم گفتی دیگه برات مثل کوروش نیستم کافیه...بقیه حرفها و تصمیمها باشه برای یه وقت بهتر...بعد خندید و 

 که باید استراحت کنم...هیجان هم برای من خوب نیست...فقط منظورم همین بود."گفت:فعال

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پاورقی

6 1  

 

ازحرفش دارم دلخورمیشم اینطوری میگه.ترجیح دادم میدونستم داره نقش بازی میکنه و چون حس کرده من 

صحبت رو ادامه ندم بنابراین منم با لبخندی که تصنعی بودن ازش می بارید صحبتم رو تموم کردم.اونروزتا شب 

پیش بهنام موندم و کلی با هم فیلم دیدیم.شب که شد بهش گفتم:چرا پس نگفتی امیریا شاهرخ بیان ازت نمونه 

ب داد:برای اینکه امروزنمیشد خانوم خانوما...فکرکنم این رو دیگه بدونی برای آزمایش خون باید خون بگیرن؟جوا

 قبل از صبحانه وناشتا نمونه بگیرن مگه نه؟

 

 حرفش درست بود بنابراین گفتم:فردا میان دیگه نه؟

 

دلم نمیخواست برگردم ولی با سرحرفم رو تایید کرد.شب وقتی میخواستم برگردم خونه بهنام کمی سردرد داشت 

خودش با اصرارگفت که برم و چیزمهمی نیست.وقتی برگشتم خونه بازم با هم تلفنی حرف زدیم و بازهم اونقدر 

بیدارموند تا من چراغ اتاقم خاموش بشه.ولی من خوابم نمی برد توی تاریکی اتاق روی تخت نشستم و سیگاری 

ش اومد داخل.جلوی در ایستاد و کمی بهم نگاه کرد و بعد اومد روی روشن کردم.چند ضربه به دراتاق خورد و آر

تخت کنارم نشست و گفت:چراتوی تاریکی نشستی؟!!گفتم:برای اینکه تا چراغ اتاقم روشن باشه بهنام هم نمی خوابه 

 خاموش کردم که فکرکنه خوابیدم اونم بخوابه.

 

ب چرا نشستی سیگارمیکشی مگه فردا کالس نداری؟ساعت خندید و گفت:جفتتون دیوونه هستین...تو هم بگیربخوا

 هستش.0نزدیک

 

گفتم:آرش دلم شورمیزنه...مضطربم...مثل همون چند سال پیش...بعد از تصادف...یادته؟نمی تونستم بخوابم می 

 اومدی بغلم میکردی اونقدرتوی بغلت نگهم میداشتی تا بخوابم...

 

 فت:نکنه میخوای مثل همون وقتها بیای توی بغلم تا خوابت ببره؟خندید و سرمن رو گرفت توی بغلش و گ

 

 ازش فاصله گرفتم و گفتم:آرش؟

 

 گفت:جونم؟

 

 به آتیش سیگارم خیره شده بودم و نمیدونستم چطوری اضطرابم رو بهش بگم.

 

 دوباره گفت:آنیتا چیزی شده؟

 

یزی؟نمیدونم؟واقعا نمیدونم...ولی می ترسم...حس اشک توی چشمام پرشده بود نگاهی به آرش کردم و گفتم:چ

 میکنم یه چیزی میخواد بشه.

 

دستش رو انداخت دورشونه هام طوریکه درست توی بغلش قرار گرفتم صورتم رو بوسید و گفت:آنی...آنی...چرا 

ه به بهنام داری دیوونه بازی درمیاری؟هیچ اتفاقی قرارنیست بیفته...این ترس تو دلیلش فقط و فقط عشقی هستش ک

 همین.
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 گفتم:آرش ولی آزمایش خون بهنام.......زدم زیرگریه ونتونستم ادامه بدم.

 

 آرش کمی سکوت کرد بعد گفت:آزمایش خون بهنام چی؟

 

اشکهام رو پاک و ته سیگارم رو توی زیرسیگاری خاموش کردم و گفتم:امروز بهنام میگفت نمونه خونی که ازش 

 فتن خراب شده و دوباره باید آزمایش بده.برای آزمایش گر

 

آرش خندید و به آروی زد توی سرم و گفت:دیوونه...خوب این برای هر نمونه خونی ممکنه پیش بیاد...مشکلی 

نیست دوباره نمونه میگیرن و آزمایش میکنن...اینم شد حرف دختر؟خیرسرت تو دانشجویی...بی سواد که 

هت میخندید...دلیلی برای اضطراب و ترس وجود نداره...بس کن آنی بلند شو دست از نیستی...یکی اینجا بود کلی ب

 فکرهای احمقانه هم برداربگیربخواب.

 

به پنجره ی اتاقم نگاهی انداختم و گفتم:ولی آرش من حس میکنم بهنام دروغ گفته...اصال مسئله خرابی نمونه خون 

 فقط .................نبوده...یه چیزی این وسط هست...یه چیزی که 

 

 بقیه ی ماجرا در ادامه مطلب

 

به پنجره ی اتاقم نگاهی انداختم و گفتم:ولی آرش من حس میکنم بهنام دروغ گفته...اصال مسئله خرابی نمونه خون 

 نبوده...یه چیزی این وسط هست...یه چیزی که فقط خودش و دوستاش توی بیمارستان خبردارن...اون امیر...امیر

همه چی رو میدونه...امروز وقتی با امیر تلفنی حرف میزد نبودی ببینی چطوری سعی داشت با رعایت احتیاط  و مخفی 

کاری حرف بزنه...دائم انگارداره مورس میزنه...هی میگفت باشه...نه...خوب...آره...میدونم...نه...باشه...آرش من 

 مطمئنم که...

 

کرد ولی لحظاتی بعد گفت:ببین آنی...تو فقط  حساس شدی همین...من و  دوباره اشکم سرازیر شد آرش سکوت

کوروش لحظه به لحظه با بهنام توی بیمارستان بودیم اون فقط و فقط یه سکته ی خفیف مغزی داشته االنم که 

رو اذیت الحمدهلل حالش خوبه هرروزم بهترداره میشه...بلند شو به جای این فکرهای بد بگیربخواب...بیخودم خودت 

 نکن.

 

آرش دیگه نگذاشت بیشترازاین بیداربمونم و وادارم کرد بگیرم بخوابم.وقتی آرش از اتاق بیرون رفت روی تخت 

درازکشیده بودم و برای دقایقی طوالنی به سقف اتاقم خیره نگاه میکردم و چون شب پیشش هم نخوابیده بودم 

وصبح وقتی بیدارشدم حس میکردم مغزم داره منفجرمیشه.مامان باالخره خوابم برد اما تا خود صبح کابوس دیدم 

بزرگ هرکاری کرد نتونستم بیشترازدو سه لقمه نون و کره چیزدیگه ای بخورم.موقع رفتن سری هم به بهنام زدم و 

 متوجه شدم صبحانه نخورده بهش گفتم:بچه ها میان نمونه خونت رو بگیرن دیگه نه؟

 

 ن شما نگران نباشین تشریف ببرین خانوم خانوما.لبخندی زد و گفت:بله میا
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بعد هم دوباره کلی سربه سرم گذاشت و با خنده ازهم خداحافظی کردیم.توی دانشکده اصال حوصله نداشتم و 

درست برعکس همیشه که به قول بچه ها همیشه خدایی از سروکول همه باال میرفتم اون روز حالم خیلی گرفته بود 

تاد هم سرکالس فهمید و بهم گفت برم ازکالس بیرون وهوایی بخورم وآبی به صورتم بزنم.وقتی تا جایی که اس

دقیقه به پایان کالس بیشترنمونده بنابراین ترجیح دادم اصال 02ازکالس اومدم بیرون به ساعت که نگاه کردم دیدم

م شد من پشت ساختمون روی به کالس برنگردم وتوی محوطه ی دانشکده شروع کردم به قدم زدن.کالس که تمو

نیمکت نشسته بودم سرم رو بین دو تا دستام گرفته بودم و دستام روی زانوهام بود.به آسفالت زیر پام نگاه میکردم 

و تالشی که مورچه ها برای بردن تیکه ای نون به سمت لونه میکردن نظرم رو جلب کرده بود ولی فکرم پیش بهنام 

که صدای مکالمه تلفنی الهام رو شنیدم.ازجام تکون نخوردم نه به خاطراینکه بخوام  بود.توی همین حال وهوا بودم

مکالمه اش رو گوش کنم...نه...بلکه حوصله نداشتم بیاد پیشم بشینه...اون لحظات نیاز داشتم به تنهایی.بنابراین 

امیر بوده و رفته بوده همونجورکه سرم پایین بود فقط صداش رو شنیدم ولی ازمکالمه اش فهمیدم بهنام پیش 

بیمارستان!!!!و این درست برخالف چیزی بود که من فکر میکردم!!!قراربود امیریا شاهرخ برن خونه ازبهنام نمونه 

خون بگیرن!!!نمیدونم چرا ولی سریع ازجام بلندشدم و به سمت ساختمون دانشکده دویدم.الهام اصال متوجه ی من 

یلم رو جمع کردم.رزیتا با تعجب نگاهم کرد و گفت:یاعلی...چی شده؟...جن نشد.با عجله وارد کالس شدم و وسا

 دیدی یا جایی آتیش گرفته؟

 

 سوئیچم رو از کیفم بیرون آوردم و درهمون حال گفتم:رزیتا ساعت بعد به جای من حاضربزنین من نمیتونم بمونم.

 

 ی؟درحالیکه ازکالس خارج میشدم رزیتا داد زد:حاال کجا داری میر

 

جوابش رو ندادم دوباره پرسید:کارچی؟سر صحنه امروزم نمیای؟کالس رو میپیچونی اونجا رو چیکارمیکنی؟به 

 آقای؟؟؟؟چی میگی؟

 

جلوی در کالس ایستادم و با عصبانیت رو کردم به رزیتا و گفتم:مرده شوراون کار رو ببرن...به آقای؟؟؟؟بگو من 

 دیگه نمیام.

 

وارد کالس میشد حرف من رو شنید و گفت:آنی امروزم نمیای؟!!!!آقای؟؟؟دیروزخیلی شاکی  فرهاد که تازه داشت

 شده بود...

 

 با عصبانیت نگاهی به فرهاد کردم و گفتم:به جهنم.

 

و بعد با عجله ازکالس رفتم بیرون.توی راهرو یه لحظه با الهام برخورد کردم وقتی دید دارم میرم فقط 

 کاردارم.گفت:کجا؟گفتم:جایی 

 

و دیگه منتظرحرفی نشدم البته الهام چیزهایی گفت ولی دیگه نشنیدم و سریع ازسالن خارج شدم.مسیردانشکده تا 

بیمارستان رو نفهمیدم چطوری طی کردم وقتی وارد پارکینگ بیمارستان شدم ظهرشده بود و صدای اذان توی فضای 

یشد کامال به گوش می رسید.نگاهی به آسمون کردم...بغض خارجی بیمارستان که ازمسجد اونطرف خیابون پخش م



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پاورقی

6 4  

 

گلوم رو گرفته بود گفتم:خدایا...تو رو به بزرگیت قسم میدم اونی که توی فکر من هستش نباشه...خدایا اگه تا 

 امروزهرغلطی کردم تو بزرگی کن ببخش کاری نکن دلم بشکنه...خدایا نمیخوام خبر بد بشنوم...

 

پارکینگ رو گذروندم و وارد ساختمان بیمارستان شدم به محض ورود شاهرخ رو دیدم که جلوی با عجله محوطه ی 

پست پرستاری ایستاده.داشت با یکی از پرستارها صحبت میکرد وقتی من رو دید کمی خیره خیره ومتعجب نگاهم 

 کرد بعد به طرفم اومد وگفت:اینجاچیکارمیکنی؟!!!

 

 هنام اینجا بوده نه؟آزمایش خون داشته مگه نه؟بدون اینکه سالمی بکنم گفتم:ب

 

 وبعد زدم زیرگریه...

 

 شاهرخ نگاهم کرد وگفت:چراگریه میکنی؟

 

 دوباره گفتم:بهنام اینجا بوده یا نه؟جواب آزمایشش چی شد؟

 

دید با همین موقع درآسانسوربازشد و امیربه همراه دو پزشک دیگه ازآسانسورخارج شدن.امیرهم وقتی من رو 

تعجب به من و بعد به شاهرخ نگاه کرد.اومد به طرف ما و رو کرد به شاهرخ و گفت:این اینجا چیکارمیکنه؟!!!شاهرخ 

 گفت:وهلل منم نمیدونم.

 

 به امیرگفتم:جواب آزمایشش چی شد؟

 

 امیر خنده ای کرد که مصنوعی بودنش مثل روز برام روشن بود بعد گفت:آزمایش کی؟

 

ردم و دیگه کم کم داشتم عصبی میشدم رو کردم به امیرو گفتم:امیر میشه بسه...من میدونم بهنام گریه میک

 امروزاینجا بوده...آزمایش خون هم داشته...مطمئنم تا االن جوابشم گرفته...میخوام بدونم.

 

مایش خون و بودن بهنام و امیردستم رو گرفت و گفت:بیا بریم توی اتاق من...گریه هم نکن...مگه دیوونه ای تو...آز

 جواب آزمایش و این حرفهاچیه؟

 

 دستم رو ازدستش کشیدم بیرون و گفتم:امیرمسخره بازی بسه...یک کلمه بگو جواب آزمایشش چی شده؟

 

امیرایستاد و نگاهم کرد و گفت:آروم باش...بریم توی اتاق من...توی یک کلمه که نمیشه جواب آزمایش رو 

 ینها گذشته بهنام خودش هرچی الزم باشه بهت میگه.گفت...ازهمه ی ا

 

 با گریه گفتم:بهنام نمیگه...اگرمیگفت من االن اینجا نبودم.
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شاهرخ سکوت کرده بود ولی ازصورتش میشد فهمید خبر خوبی برای گفتن هم نداره...برای لحظاتی پیش خودم 

 نشنیده.روکردم به شاهرخ و گفتم:شاهرخ تو رو فکر کردم که خدا صدای من رو بیرون محوطه بیمارستان اصال

 خدا...فقط بهم بگین خطری تهدیدش میکنه یا نه؟...فقط همین...هیچی دیگه نمیخوام بگین.

 

شاهرخ از شیشه های قدی و بزرگ سالن به فضای بیرون بیمارستان چشم دوخت و گفت:من اطالعی از آزمایشش 

 ندارم.

 

ی...تو و امیرهمه چی رو میدونین...شما دو تا صمیمی ترین دوستهای بهنام عصبی شدم و گفتم:دروغ میگ

 هستین...مگه میشه ندونی؟

 

 امیرگفت:آنی قربونت بشم جون من عصبی نشو...چیز مهمی نیست که تو...

 

نگذاشتم حرفش تموم بشه گفتم:اگرچیزمهمی نبود اینهمه نقش برای من بازی نمیکردین مگه نه؟پس خیلی هم 

 احمق نیستم...امیربگو بهنام چش شده؟آزمایش خون بهنام چی رو مشخص کرده؟

 

 صدای بهنام ازپشت سرم به گوشم رسید که گفت:خودم بهت میگم...

 

برگشتم دیدم بهنام پشت سرم ایستاده ولی با لباس شخصی هستش و روپوش پزشکی به تن نداره.رنگش 

 اما با لبخند داشت نگاهم میکرد. زردترشده بود و چهره اش خیلی گرفته بود

 

 امیرگفت:بهنام؟

 

 بهنام نگاهی به امیرکرد و گفت:باید بدونه.

 

 شاهرخ بین من و بهنام قرارگرفت و رو کرد به بهنام وگفت:بهنام نوکرتم...هنوزچیزی معلوم نشده...

 

 بهنام دوباره لبخندی زد و گفت:ازاین واضحتر دیگه چی باید معلوم بشه؟

 

 شاهرخ دوباره گفت:ولی بهنام چند تا متخصص دارن روی آزمایشاتت همین االن کار...

 

بهنام نگذاشت شاهرخ حرفش تموم بشه وگفت:شاهرخ هم من هم تو هم امیر خوب میدونیم موضوع چیه...حاال این 

 وسط پدرتو سعی داره با دو تا ازدوستای دیگه اش...

 

هنام...بیخود چرند نگو...هرچی هم باشه امروز روز دیگه دردی نیست که عالج نداشته امیراومد جلو و گفت:ببین ب

 باشه...این رو که دیگه قبول داری...پس گفتنش به آنی اصال ضرورتی نداره...جون من بیخیال شو...
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به دیوارگرفتم تا  حس میکردم تمام سالن بیمارستان داره دورسرم میچرخه...نفسم به سختی باال می اومد...دستم رو

ازافتادن خودم جلوگیری کنم.درد شدیدی توی معده ام حس میکردم.بهنام به طرفم اومد و گفت:بریم توی اتاق من 

 باهات صحبت میکنم.

 

 شاهرخ دوباره اومد نزدیک و گفت:بهنام...به خدا االن وقتش نیست.

 

هست...همین االن هم میخوام بدونم...بهنام هم باید بهم نگاهی به شاهرخ کردم و گفتم:من میخوام بدونم...هرچی که 

 بگه ومیگه...مگه نه بهنام؟

 

فهمیده بودم حال مساعدی دیگه ندارم زیربازوم رو گرفت "بهنام با سرحرف من رو تایید کرد وچون کامال

 وگفت:آره...بهت میگم...همه چی رو...حاالبریم توی اتاق من.

 

 اش خیلی کالفه شده بود بعد گفت:تو دیوونه ای بهنام...امیردستش رو کرد الی موه

 

شاهرخ با عصبانیت ما رو ترک کرد و از پله ها باال رفت.من و بهنام به همراه امیربه اتاق بهنام رفتیم.پاهام می لرزید 

کرد به  ولی دیگه اشکم نمی اومد.دستم یخ شده بود و وقتی بهنام کنارم روی صندلی نشست و دستم رو گرفت رو

 امیرو گفت:قند روی میزم هست...یه ذره توی لیوان بریزبا آب بده ببینم.

 

امیرسریع توی لیوان آب مشتی قند ریخت و حل کرد وداد به بهنام.بهنام روکرد به من و گفت:اول این رو 

 بخورفشارت داره میفته.

 

 دهنم خشک خشک بود گفتم:نمیخوام...فقط بگو...بگوبدونم.

 

م نگاهی که پرازعشق و محبت بود بهم کرد دوباره لبخندی زد وگفت:ببین آنی...مریضی مال همه اس...هرکسی بهنا

ممکنه مریض بشه...هرکسی ممکنه براش پیش بیاد...منم آدمم مثل بقیه...نمیخواستم این موضوع رو کسی بفهمه 

با بقیه فرق داری...میخوام بدونی وبفهمی درهیچ ولی االن حس میکنم اگرم قرارباشه کسی ازخانواده ام نفهمه ولی تو 

شرایطی نمیخوام با زندگیت بازی کنم...میخوام بدونی که مهمترین چیزفقط و فقط برام خوشبختیت هستش...یه 

روزهایی فکرمیکردم مال منی...و من صاحب اختیارهمه جوره ی تو هستم...فکرمیکردم باید هرطوری من میخوام 

گم گوش کنی...هرچی من میخوام بپوشی...با هرکی من میخوام ومن درست میدونم ارتباط باشی...هرچی من می

داشته باشی...ولی االن اوضاع فرق کرده...االن دیگه فقط دلم میخواد خوشبخت باشی...االن دیگه دلم میخواد 

 ی که دوستت دارم.هرجوری دلت میخواد زندگی کنی...هرجوردوست داری زندگیت رو بگذرونی...فقط این رو بدون

 

امیرنشست روی صندلی و سرش رو با دو دست گرفت وتکیه داد به دیوارپشت سرش و فقط به بهنام خیره بود.بهنام 

 ادامه داد:ببین آنی...آزمایش خون من نشون داده که سقوط پالکت و گلبول سفید خون دارم و این یعنی...
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ما داریم همین االن پرونده پزشکی بهنام رو میفرستیم به بیمارستانی در امیربالفاصله گفت:جای نگرانی نیست آنی...

اسرائیل که بهترین متخصصها در رابطه با همین بیماری اونجا مردم رو مداوا میکنن و تا ازطرف اونها بیماری بهنام 

 تایید نشه هیچی نمیشه گفت این بهنام هم فقط داره چرت میگه اعصاب منم داره میریزه بهم.

 

 بهنام خندید و گفت:امیر...پیش قاضی وملق بازی؟

 

توی سکوتی کشنده به هردوشون نگاه میکردم بعد با صدایی که انگارازته چاه بیرون میاد رو کردم به بهنام 

 وگفتم:این سقوط پالکت وگلبول سفید خون حاال یعنی چی؟

 

آنی...من میدونم مشکلم چیه...ولی چیزی که ممکنه بهنام لبخندی زد و گفت:قول میدی کولی بازی درنیاری؟ببین 

 بیشتر من رو بهم بریزه بی طاقتی اطرافیان به خصوص تو و مامان هستش...این رو که میفهمی مگه نه؟

 

 با حرکت سرجواب مثبت به بهنام دادم و بعد بهنام گفت:یعنی سرطان لنف...

 

زدم صورتم ازاشک خیس شد ولی صدام  در نمی اومد.امیر عصبی  وقتی بهنام اسم سرطان رو آورد با اولین پلکی که

 ازجاش بلند شد و گفت:گفتی بهش خیالت راحت شد؟خوب خسته نباشی...حاال بذارمن بهش یه چیزی بگم...

 

وبعد رو کرد به من و گفت:این آقا بهنام ما یک کم بیشترازاونی که فکرش رو میکردم احمق تشریف داره...برفرض 

بت بشه ایشون این بیماری رو هم داره هیچ جای نگرانی نیست آنی...توی همین بیمارستان هم میشه دوره که ثا

درمان رو آغازکرد...حاال اینجا نه یا اصال نخواد اینجا درمان بشه...بازم مشکلی نیست همه ی کارهاش رو ردیف 

ن...درمان میشه و برمیگرده...مثل هزارتا میکنیم می فرستیمش همونجایی که االن روی پرونده اش دارن کارمیکن

 آدم دیگه که برای معالجه رفتن و میرن وسالم برمیگردن ایران......

دیگه هیچی از حرفهایی که بین امیروبهنام رد و بدل میشد رو نمیفهمیدم و فقط به التماسی که چند دقیقه پیش به خدا 

چیزی رو که عاجزانه ازش خواسته بودم رو بهم داده  کرده بودم فکر میکردم...به اینکه چقدر زود برعکس

حس میکردم ولی هرلحظه سرمای دست خودم "بود.دستم هنوز توی دست بهنام بود.داغی دستش رو کامال

بیشترمیشد.بهنام نگاهی به من کرد و بعد رو کرد به امیروگفت:فشارش افتاده پایین...باید بهش دارو تزریق کنم 

 ده اشم خونریزی کنه...چون هرلحظه ممکنه مع

 

و بعد اسم چند تا دارو رو برد و ازامیرخواست که بره اونها رو بیاره به منم کمک کرد روی مبلی که گوشه اتاقش بود 

درازبکشم.هیچی نمیگفتم و فقط اشک بود که ازگوشه های چشمم سرازیربود وبه این فکرمیکردم که چرا خدا باید 

به این راحتی ازمن بگیره...مامان...بابا...و حاال هم نوبت بهنام بود...باورشم برام بهترین اشخاص زندگی من رو 

کشنده بود...یعنی به همین راحتی قراربود بهنام هم من رو تنهابگذاره؟...دراون شرایط فقط گله و بغض واشک وآهی 

 بود که توی ذهنم به درگاه خدا میکردم.

 

وت به همراه بهنام بیمارستان رو ترک کردم.بهنام با اینکه نباید تا مدتی یک ساعت بعد تزریق چند داروی متفا

رانندگی میکرد و صبح هم با امیر به بیمارستان اومده بود ولی چون حال من اصال مساعد برای پشت رول نشستن 
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ا موضوع نبود خودش پشت فرمون نشست و برگشتیم خونه.توی راه خیلی باهام حرف زد و ازم خواست که منطقی ب

برخورد کنم وکمی هم سعی داشت طبق حرفهای امیروشاهرخ بهم امیدواری بده واینکه زیاد قضیه رو جدی نگیرم 

چرا که به هرحال راه درمان وجود داره ولی میدونستم اینها نمایشی بیش نیست که داره برام بازی میکنه.درپایان هم 

ودش خوددار باشم تا هرموقع که خودش صالح دونست مسئله رو ازم خواهش کرد فعال در بین اقوام و فامیل مثل خ

به خانواده اش بگه و درادامه گفت تنها به این دلیل موضوع رو به من گفته که میخواد تا پایان بهبودی کاملش دیگه 

 من جایی مطرح نکنم که حاضرم با بهنام ازدواج کنم.

 

کنم و با صدای بلند زدم زیرگریه.ماشین رو کنار خیابون نگه  وقتی حرفش به اینجا رسید نتونستم خودم رو کنترل

داشت و سرم رو توی بغلش گرفت وگفت:آنی به خدا چون دوستت دارم...چون عاشقتم...نمیخوام بازندگیت بازی 

کنم...ولی بهت قول میدم به محض اینکه خیالم ازاین بیماری لعنتی راحت شد اولین کاری که میکنم ازدواجم با تو 

 هستش...بهت قول میدم...قسم میخورم...تو رو خدا اینجوری گریه نکن.

 

سرم توی بغلش بود و دیگه زارمیزدم و با هق هق و گریه بهش گفتم:بهنام...من بعد از مردن مامان و بابا دیگه طاقت 

 ندارم کسی رو که دوست دارم از دست بدم...بهنام بهم قول بده تنهام نمیذاری...قول بده...

 

 وقتی به صورتش نگاه کردم برای اولین بار صورت بهنام رو هم از اشک خیس خیس دیدم

حال من به کلی دگرگون شده بود.شده بودم مثل بچه ها ودائم اشک می ریختم.هرچی بهنام با من صحبت میکرد 

اد مدتی توی خیابونها وضعیتم بدترمیشد.به هق هق بدی دچار شده بودم بهنام وقتی وضع رو اینطوری دید ترجیح د

بگردیم بعد برگردیم خونه.چون با وضعی که درروحیه ی من پیدا شده بود دیگه نمیشد بیماری بهنام رو مخفی 

کرد.هرچی به خودم فشارمی آوردم که طبق خواسته ی بهنام دست ازگریه بردارم وآروم بگیرم انگاراین دل سوخته 

 نبود.دل وچشمم ازمن فرمان نمی بردن...دل من نبود.انگار این چشم گریون چشم من 

 

ساعتی بعد بهنام جلوی شیرینی فروشی))شاخه نبات((نگه داشت و ازماشین پیاده شد و رفت داخل مغازه.وقتی 

برگشت دوتا کیک بستنی گرفته بود ولبخند قشنگی روی لبش بود اما رنگش زرد وغم ازچشمهاش فریاد 

بهنام چقدراعصابم رو خورد میکرد وحاالهراس ازدست دادنش ذره ذره ی وجودم میزد.زمانی بودن با بهنام و دیدن 

رو به فریاد واداشته بود.اومد داخل ماشین نشست و درحالیکه هنوزکیک بستنی ها توی دستش بودن با لبخند بهم 

ی...این رو نگاه میکرد ومن همچنان اشک می ریختم.یکی از کیک بستنی ها رو به طرفم گرفت و با خنده گفت:آن

بگیربخور...یه دقیقه دیگه حالت بد میشه...بعد من باید جوابگوی کوروش وآرش باشم ها...جون من کاری نکن 

 دوباره ماها به جون هم بیفتیم.....

 

وبعد با همون صدای قشنگش بلند بلند خندید.ظرفی که به طرفم گرفته بود رو ازش گرفتم ولی هیچ میلی به 

د شدیدی توی معده ام حس میکردم که هرلحظه داشت بدترمیشد اما سعی داشتم بهنام متوجه خوردنش نداشتم در

 نشه.
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بهنام درحالیکه هم میخورد وهم میخندید ادامه داد:به جای اینکه با رفتارت به من امید بدی ومطمئنم کنی که مشکلی 

دارم تو رو دلداری میدم...تو رو خدا میبینی  نیست وآینده همونی میشه که میخوایم ولی االن نزدیک دوساعته که من

آنی...با تو بودن...درکنارتوبودن...همه رو که کنارهم میچینم میبینم تو همه چیت وارونه 

 اس...محبتت...لجبازیهات...سرکشی هات...خودسریهات...عشقت...وابستگیت......

 

خیره شد و بعد با صدایی آروم که اوج احساس  وقتی حرفش به اینجا رسید ساکت شد و برای چند لحظه به صورتم

رو میتونستم از هر حرف کلمه اش به خوبی حس کنم گفت:واین وارونگی عشق و احساس و وابستگیته که داره حاال 

داغونم میکنه...چقدر دنبال این حس توی وجود تو گشتم...چقدردوست داشتم مدتها پیش این وارونگیت خودش رو 

ی که اون رو وارونه نمیدونستم...ای کاش هنوزم مثل همون موقع ها بودی آنی...ای کاش اصال نشون میداد...زمان

 دوستم نداشتی...ای کاش...

 

نتونستم تحمل کنم وظرف کیک بستنی رو از شیشه ی کنارم پرت کردم بیرون وبا فریاد گفتم:چیه؟دیوونه ام 

 که حتی نمیتونم یه دقیقه بدون تو بمونم میگی کاش مثل کردی...عاشقم کردی...اسیرم کردی...حاال پشیمونی؟حاال

اون روزها بودم...حاالکه وحشت واضطراب از دست دادنت داره میکشتم از اینکه عاشقم کردی پشیمون شدی؟حاال 

که همه ی ذهنم با وجود تو وبا بودن تو پر شده میگی کاش اینطوری نبودم وآنی گذشته باشم؟...نخیر آقا من 

 ندارم تو دیوونه ای... وارونگی

 

من اشک میریختم و فریاد میزدم وبهنام با لبخند به صندلی تکیه داده بود ونگاهم میکرد.باعصبانیت ازماشین پیاده 

شدم ودرماشین رو محکم بستم دیدم بهنام هم کیک بستنیش رو ازشیشه پرت کرد بیرون و درحالیکه میخندید 

شین که دور شدم درد معده باعث شد دوال بشم درحالیکه یک دستم به معده ام ازماشین پیاده شد.دو سه قدم ازما

بود.بهنام اومد کنارم و درحالیکه سعی میکرد کمکم کنه درست بایستم با صدایی آروم وخنده گفت:دیدی میگم 

یم یادم وارونگی داری...دیوونه ی من...عزیزمن...آخه توچقدرخلی...شاید همین وارونگی آخرت باعث بشه مریض

بره...خدا رو چه دیدی؟...سالها منتظر شنیدن این حرفها از لبت بودم...نگفتی نگفتی امشب داری بهم میگی...میدونی 

چیه اصال؟...من عاشق همین وارونگیهاتم...عاشق همین خل بازیهاتم خوبه؟...آنی خدا رو چه دیدی؟شاید خدا 

 خواسته من ................

 

 را در ادامه مطلب بخوانیدادامه ی داستان 

 

بهنام اومد کنارم و درحالیکه سعی میکرد کمکم کنه درست بایستم با صدایی آروم وخنده گفت:دیدی میگم وارونگی 

داری...دیوونه ی من...عزیزمن...آخه توچقدرخلی...شاید همین وارونگی آخرت باعث بشه مریضیم یادم بره...خدا 

نیدن این حرفها از لبت بودم...نگفتی نگفتی امشب داری بهم میگی...میدونی چیه رو چه دیدی؟...سالها منتظر ش

اصال؟...من عاشق همین وارونگیهاتم...عاشق همین خل بازیهاتم خوبه؟...آنی خدا رو چه دیدی؟شاید خدا خواسته من 

اگه االن خل بازی در نمی آوردی  االن این حرفها رو از تو بشنوم تا بتونم بهتر با اتفاق پیش اومده مبارزه کنم...شاید

و اینقدرراحت وقشنگ حرفهای دلت رو بهم نمی گفتی منم میلی به ادامه ی زندگی نداشتم وخودم رو تسلیم 

 مریضیم میکردم...ولی حاال که از لبهای خودت این حرفها رو شنیدم.........
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ونه گیت قسم...به بچه بازیهات قسم...حتی به صورتم رو گرفت به چشمهام خیره شد و گفت:به چشمات قسم...به دی

 همین وارونه بازیهات قسم...که دیگه نمیخوام خودم رو تسلیم این مریضی کنم.......

 

بعد دوباره خندید و گفت:خوب حاال خانوم خانوما...اگه من و توچند دقیقه دیگه همینجوری کنارخیابون بایستیم شب 

تهران باشیم...چون هرکی ما رو ببینه ممکنه فکرهای بد بد بکنه و یا فکرکنه من باید مهمون گشت ارشاد منطقه یک 

 و تو دیوونه ایم واینجا رو با اروپا اشتباه گرفتیم....

 

درد معده ام زیاد بود ولی یک دفعه زدم زیرخنده وهلش دادم عقب...خیلی مسخره بود چرا که خنده وگریه ام قاطی 

فم دستم رو گرفت و برگردوندم داخل ماشین.وقتی خودشم پشت فرمون نشست وماشین شده بود...دوباره اومد طر

رو روشن کرد دوباره نگاهی بهم کرد و گفت:کیک بستنی رو هم حروم کردی...میگم وارونه ای بعد بهت 

 برمیخوره....

 

 و دوباره زد زیرخنده منم دو تا کوبیدم توی بازوش...

 

ربا هم بیرون خوردیم و دیروقت برگشتیم خونه.وقتی رسیدیم جلوی در دیدیم اون شب شام هم یه چیز مختص

آرش و کوروش وعمه مهین وعمومرتضی ومامان بزرگ و....همه نگران جلوی درایستادن و وقتی ما ازماشین پیاده 

 شدیم کوروش با عصبانیت گفت:هیچ معلوم هست شما دو تا کدوم گوری هستین؟

 

ی ما نگاه کرد و گفت:کوروش جان از ظاهراین دوتا پیداس که بهشت بودن...این ما بودیم آرش با لبخند به هردو

 که توی جهنم دلواپسی افتاده بودیم...

 

مهستی با عجله از خونه ی عمه مهین اومد بیرون درحالیکه گوشی موبایل بهنام دستش بود رو کرد به جمع 

 خودش نبرده...خاموشم هست.....وگفت:گوشیش رو پیدا کردم توی اتاقش بود...با 

 

 هستی خندید و گفت:خاک برسرت خودشون اومدن...

 

مهستی تازه متوجه شد که ما برگشتیم وکمی با تعجب به ما نگاه کرد وگفت:ااااا....چه عجب...دوتایی کجا تشریف 

 داشتین که بیخیال همه شده بودین؟

 

 ..تنهاکسی که تشخیص داد ما کجا بودیم آرش بود......بهنام خندید وگفت:آرش از همه باهوش تر بود.

 

کوروش رو کرد به من و گفت:آنی چرا گوشیت رو جواب نمیدادی؟میدونی چقدرباهات تماس می گرفتیم؟یا میگفت 

 خاموشه...یا میگفت در دسترس نمی باشد....

 

دم و دیگه روشن نکردم بنابراین یادم افتاد از ظهرکه از دانشکده اومدم بیرون گوشی رو خاموش کرده بو

 گفتم:ببخشید ازظهرخاموشش کردم بچه ها بهم زنگ نزنن بعد که با بهنام رفتیم بیرون دیگه...
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آرش خندید و اومد طرفم دستش رو انداخت دورشونه هام و رو کرد به بقیه وگفت:البته منظورش ازبچه ها دوستان 

رفت بیرون دیگه همه ازنظرش شدن بچه ومزاحم وترجیح داد اصال  دانشکده ایش هستن ولی خوب وقتی با بهنام

 دیگه گوشی رو روشن نکنه مگه نه خواهر گلم؟

 

 همه زدن زیرخنده وآرش درحالیکه میخندید چند بارصورتم رو بوسید.

 

صدای صحبت وخنده ی همه بلند شده بود و کوروش وبهنام هم درحال شوخی با هم شدن.برای لحظاتی حس 

یکردم توی اون جمع فقط صدای خنده های بهنام رو میشنوم و فقط انگار اون حضورداشت...دلم میخواست لحظه م

همونجا متوقف میشد و من تمام عمر به تماشای بهنام می ایستادم...به ماشین تکیه داده بود و دائم با کوروش میگفتن 

های پهنش...جذابیتش...موهای مشکیش...گره ومیخندیدن...صورتش...چشمهاش...صداش...بلندی قدش...شونه 

کردن دو دستش روی سینه های مردونه اش...تیپ لباس پوشیدنش...نگاههای گاه و بیگاهش درحین حرف زدنش 

 با کوروش به من که پر از عشق ومحبت بود......

 

وی این دنیا من رو با تنهایی برای لحظاتی حس کردم:خدایا.............یعنی اونقدربی رحم شدی که می خوای بازم ت

 وغم وغصه همنشین کنی؟........خدایا........من نمیتونم باورکنم اینقدربخوای نسبت به من بی رحمی کنی.......

 

توی همین افکاربودم که احساس کردم سرم داره گیج میره دستم رو خواستم به ماشین بگیرم تا ازافتادن خودم 

قدام کرده بودم چراکه لحظه ای به خودم اومدم که با زانو افتاده بودم روی زمین و جلوگیری کنم ولی کمی دیر ا

 آرش و بهنام سعی داشتن کمکم کنن...کم کم چشمم سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم.

 

وقتی چشم بازکردم دیدم توی هال خونه ی خودمون روی یکی از کاناپه ها خوابیدم.کوروش وآرش ومامان بزرگ 

م هم هرکدوم یک جای هال بالشت وپتوگذاشته وخوابیده بودن.به محض اینکه تکون خوردم دیدم بهنام وبهنا

چشماش رو باز کرد و ازجاش بلند شد.خواستم دستم رو حرکت بدم که سریع دستم رو گرفت و با صدایی فوق 

 رکنه رگت پاره میشه...العاده آروم که کسی بیدارنشه گفت:مواظب باش...آنژوکت تو رگت زدم...به جایی گی

 

 به پشت دستم نگاه کردم دیدم آنژوکت با کلی چسب پشت دستم هستش گفتم:چرا؟

 

با دو تا دست صورتش رو کمی مالید و بعد کنارم روی کاناپه نشست وبا صدای خیلی آروم گفت:افت شدید فشار 

ی رگ بگیرم ازت برای همین آنژوکت زدم به داشتی به نوبت چند تا دارو میخواستم به رگت وارد کنم نمیخواستم ه

 رگت...می ترسیدم معده اتم به خونریزی بیفته ولی خدا روشکر نشد.

 

 گفتم:ساعت چنده؟

 

 نگاهی به ساعت دیواری که توی آشپزخونه و درمعرض دیدش بود انداخت وگفت یک ربع به چهار....

 

 ماساژدادن.گفتم:سرت دردمیکنه؟بعد دیدم سرش رو با دو دست گرفت و شروع کرد به 
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صورتش رو به سمتم برگردوند نگاهی پرازمحبت بهم کرد و گفت:آره...ولی مهم نیست...من که حالم از وقتی اون 

حرفها رو ازت شنیدم عالی عالیه...ولی این حالتهای تو و نگرانی بی خودت که باعث فشارعصبی روت میشه و 

پنج میرسه...باعث میشه حال منم خراب بشه...ببین آنی...دیشب اونقدر به خودت  اینجوری فشارت افت میکنه که به

 فشارآوردی که بعد از کلی خوشگذشتن به جفتمون اومدی جلوی دراونجوری حالت بهم خورد...ازهمه اینها گذشته...

 

 دیدم داره میخنده...گفتم:چرا میخندی؟

 

عه اگرخدای نکرده حالت بد شد وفشارت افتاد پایین اول با چسب دهنت دوباره بهم نگاه کرد وگفت:یادم باشه ایندف

 رو ببندم...

 

 با تعجب نگاهش کردم وگفتم:یعنی چی؟

 

با صدایی آروم حرف میزد ومیخندید جواب داد:چنان جمالت عاشقانه ای به من توی اون حال میگفتی که مونده بودم 

..اونقدرگفتی گفتی که کوروش وآرش به خنده افتاده بودن...مامان چیکارت بکنم...میگم دیگه وارونه ای دختر.

بزرگ آخرش کلی باهاشون دعواکرد...توهم که انگارسیستمت اتصالی داشت هرجمله رو دوبار گاهی سه 

 بارمیگفتی...کوروش دیگه شاکی شده بود میگفت:بهنام مطمئنی آنی االن توی حالت نیمه بیهوشیه؟سرمون رفت...

 

بود که بهنام انجام داد.آرش 6لحظه مامان بزرگ هم برای نمازصبح بیدار شد.آخرین نوبت تزریق منم ساعتدراین 

وکوروش وقتی بیدارشدن اصال درمورد حرفهایی که من دیشب درعالم نیمه بیهوشی زده بودم نزدن فقط حالم رو می 

 پرسیدن ومنم جواب میدادم.

 

هنام میگذشت به غیرازساعاتی که مجبوربودم برم دانشکده.بهنام خودش بیشتر از اون شب به بعد تمام ساعتهام با ب

توی خونه بود ولی گاهی برای پیگیری آزمایشهاش به بیمارستان میرفت.ازاواخر هفته ی اول بعد اون شب رنگ 

ه پریدگی بهنام شدت گرفت وضعف وبی حالیش برای همه معلوم شد.ازدرون داشتم داغون میشدم ولی هربارک

بهنام بهم میگفت چون دوستم داری چون بهم گفتی عاشقمی مطمئن باش هیچیم نمیشه.........سعی میکردم خودم 

واشکام رو کنترل کنم چون اگرعمه مهین متوجه بی قراری های من میشد دیگه حرف بهنام رو باورنمیکرد چرا که 

خسته به نظرمیرسی به دروغ میگفت مربوط میشه هربارهرکسی ازبهنام می پرسید چرا رنگت زرد شده یا چرا اینقدر

 به داروهای آرام بخشی که بعدازسکته مصرف میکنم.......

 

درحالیکه من وخودش در خانواده تنها کسانی بودیم که میدونستیم این حرف دروغی بیش نیست...سقوط پالکتها 

نی درخارج ازکشورتایید شده بود.امیر وگلبولهای سفید خونش شدت گرفته بود و بیماریش هم از طرف بیمارستا

وشاهرخ از طریق پدرشاهرخ که پزشک بسیارسرشناسی بود اقدام کرده بودن برای فرستادن بهنام به کشورمورد 

نظرو این با توجه به آشنایانی هم که پدرشاهرخ درهمه ی ادارات وحتی خارج ازکشور داشت اما طی شدن مراتب 

رای همین اقدامات دوره درمان با خوردن داروهایی خاص که به تجویزچند پزشک قانونی و اداری زمان میبرد.ب

حاذق درتهران بود برای بهنام آغازشد و خوردن همون داروها که بی ارتباط به شیمی درمانی نبودن درظاهر بهنام 
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نها رو من میدونستم تغییراتی ایجاد کرده بود و ضعف وبیحالی و رنگ پریدگی ازعوارض آغازین این داروها بود وای

وخودش.بهنام من رو درجریان کامل ولحظه به لحظه بیماریش قرارمیداد چون میدونست اگربخواد یک کلمه ازم 

 پنهان کنه هروقت باشه راه میفتم میرم بیمارستان و از امیر یا شاهرخ سوال میکنم......

 

 اواخر هفته ی دوم پس از اون شب رسید.

 

ازخواب بیدارشدم بدجوری دلم هوای بهشت زهرا رو کرده بود...بغضی ناشناخته گلوم رو پنجشنبه صبح وقتی 

فشارمیداد...حس میکردم باید جیغ بکشم...باید فریاد بزنم...انگارکوهی ازغصه روی دلم انبارشده بود...وقتی رفتم 

میخوردن...سالمی کردم پایین کوروش وآرش همیشه صبح زودازخونه بیرون میرفتن اون روزهم داشتن صبحانه 

 ونشستم روی یکی از مبلهای توی هال.ماندانا که داشت برای خودش چایی میریخت گفت:آنی برات چایی بریزم؟

 

 گفتم:نه.

 

وشروع کردم به پوشیدن جورابم.بعدم مانتوم رو تن کردم.آرش با تعجب بهم نگاه کرد.کوروش گفت:بذاربیچاره 

تازه...کله سحرمیخوای 6:32اونجا بودی...االن ساعت3شون...دیشب که تاساعتازخواب بیداربشه بعد برو خون

 بری اونجاچیکار؟

 

 گفتم:نمیخوام برم پیش بهنام.

 

 آرش گفت:پس کجا میری؟امروزکه کالس نداری!!!

 

 گفتم:دارم میرم پیش مامان وبابا.

 

ش اخمی به صورت توپولش نشوند و گفت:زبونت مامان بزرگ که از دستشویی بیرون اومده بود با مهربونی همیشگی

روگاز بگیرمادر...این چه جورحرف زدنه...بگودارم میرم سرمزارشون...نه اینکه بگی دارم میرم پیششون...بعدشم 

 یک کم وایستا منم میام.

 

گردیم بعد کوروش رو کرد به آرش و گفت:بد نیست...بیا ما هم بریم...پنجشنبه اس...صبح زودم هست میریم برمی

 میریم سرمغازه ها.

 

 مانداناگفت:من کالس دارم...ظهرهم باید برم خونه مادرشوهرم.

 

 کوروش گفت:خوب تونیا...

 

 هم برمیگردیم...7همه با هم میریم4آرش روکرد به من وگفت:خوب آنی جان توهم صبرکن بعد ازظهرساعت
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رو ببرین که دارین برای منم برنامه ریزی میکنین؟اوال بعد عصبی شدم وگفتم:من گفتم شماها بیاین؟یا گفتم من 

من میخوام برم...االنم میخوام برم...مامان بزرگ شما هم بمونین با آرش وکوروش بعد "ازظهرخیلی شلوغ میشه دوما

 ازظهر بیاین.

 

ا آرش اینطوری آرش نگاه دلخورانه ای به من کرد چون لحن صحبت من خیلی تند بود و این سابقه نداشت که ب

حرف زده باشم.وقتی داشتم روسریم رو روی سرم میگذاشتم شنیدم آرش با قاطعیت گفت:آنی...تنهایی 

 نرو...صبرکن ماهم میایم.

 

سال پیش 16ساعتی بعد من وآرش وکوروش ومامان بزرگ سرمزار عزیزترین افراد زندگیمون بودیم که درحدود

بودیم.وقتی رسیدیم اونجا اولش سعی کردم خودم رو کنترل کنم ولی بعد  دریک تصادف هردو رو باهم ازدست داده

از دقایقی هرچی بغض وفریاد بود ازسینه ام بیرون ریخت...گریه میکردم...فریادمیزدم...وبه سنگهای سرد وسیاه 

بیرون  مزاربابا ومامان مشت می کوبیدم...به خاطربودن آرش وکوروش ومامان بزرگ نمیتونستم حرفهای دلم رو

 بریزم وفقط فریاد میزدم:چرا؟...چرا؟...چرا؟

 

واین چراهای من دنباله های پرازغمی داشت که نمیتونستم به زبون بیارم...به زبونم فقط چرا می اومد وبقیه حرفهام 

 رو درسینه حبس میکردم...

 

بغلم کرده بودن وهمراه من اونقدرگریه کردم که آرش وکوروش هم به هق هق مردونه ای دچارشده بودن...هردو

اشک میریختن ولی اونها از دل سوخته ی من بیخبربودن...اونها نمیدونستن آه وفغان من از آتشیست که دردلم به 

پاشده وتمام وجودم رو داره به آتش میکشه...آتش جدایی...آتش تنهایی...آتش نا امیدی...آتشی که سالها بود سرد 

 باردیگه با شدتی بیشترشعله های سرکشش سربه فلک برداشته بود....شده بود ولی حاالپس ازسالها 

 

باالخره با اصرارکوروش وآرش ومامان بزرگ بعد ازدوساعت زار زارگریه کردن از سرمزارمامان وبابا بلند شدیم 

صداش ظهربود رسیدیم خونه.به محض اینکه وارد اتاقم شدم بهنام بهم زنگ زد.0وبرگشتیم به خونه.ساعت نزدیک

خیلی خسته بود میدونستم مال داروهاش وبیماریشه ولی سعی میکرد زیاد نشون نده.گفت:ازصبح 

منتظرتم...کجایی؟االنم اومدین دیدمتون چرا رفتی خونه؟بیا اینجا...کجابودین؟بهشت زهرا؟چرا اینقدرگریه 

 اره...کردی؟چشمات رو دیدم وقتی ازماشین پیاده شدی؟آنی بیا اینجا دلم تنگ شده دوب

 

 یکریزصحبت کرد...حتی نمیذاشت پاسخ یکی ازسوالهاش رو بگم...

 

سرم به شدت درد میکرد بنابرین بهش گفتم:بهنام سرم خیلی درد میکنه...دیشب کم خوابیدم...یه قرص میخورم یه 

 ساعت میخوابم بعد زودی میام پیشت...باشه؟

 

 نی امروز یه جور دیگه دلم تنگه برات...کمی مکث کرد وبعد گفت:آخه خیلی دلم تنگ شده؟آ
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خندیدم گفتم:لوس نشو...من از رمانتیک بازی خوشم نمیاد...همون بهنام بداخالق باشی بیشتر دوست دارم...لوس 

 بازی بهت نمیاد.

 

خنده ی کوتاهی کرد وگفت:آنی به خدا از صبح که بیدارشدم...یه جور خاصی دلتنگت شدم...انگارهزارساله 

 یدمت...انگار یه عمره ازم دوری...آنی امروز یه جوریه اصال مگه نه؟...به آسمون نگاه کن...ند

 

رفتم جلوی پنجره وپرده رو زدم کنار دیدم بهنام هم پشت پنجره ایستاده.دستی براش تکون دادم وبعد به آسمون 

 نگاه کردم دیدم مثل همیشه اس خندیدم وگفتم:خل شدی بهنام؟

 

 ت:نه...به نظرتو آسمون جوردیگه نیست امروز؟خندید وگف

 

 گفتم:نه...برو بابا بیخود من رو کشوندی جلوی پنجره...

 

خنده ی آرومی کرد و گفت:ولی به نظرمن با همیشه فرق داره درضمن اومدی جلوی پنجره تازه فهمیدم آسمون هم 

 با تو قشنگتره...

 

 مارستان ودانشگاه نرفتی نشستی انشا با جمالت عاشقانه تمرین کردی؟خندیدم گفتم:بهنام...این مدت که مطب وبی

 

نفس عمیقی کشید که صداش دلم رو لرزوند بعد گفت:فقط یک ساعت بخوابی ها...بعد زود بیا اینجا...کاش اصال 

 بیای همین جا بخوابی.

 

 سریک ساعت بیدارمیشم زودی میام...گفتم:نه بهنام...اینجا راحتترخوابم میبره...فقطم یک ساعت...قول میدم...

 

وقتی با هم خداحافظی کردیم صداش ناراحت بود میدونستم دلخورشده ازاینکه به حرفش گوش نکردم ولی واقعا 

سردرد داشت بیچاره ام میکرد.بعد ازناهاریکی از قرصهای مسکن مامان بزرگ رو خوردم و رفتم به اتاقم و خیلی 

د وخواب من بیش ازیک ساعت طول کشید وقتی بیدارشدم نزدیک غروب بود چشمهام زود خوابم برد.قرص قوی بو

رو بازکرده بودم وبه سقف اتاقم نگاه میکردم...اصال افکارم رو نمی تونستم جمع کنم...روی هیچ چیز 

 تمرکزنداشتم...توی خیابون صدای رفت وآمد ماشین بود.صدای جیغ شنیدم!!!!

 

ت نشستم...یک دفعه یاد قولی که به بهنام داده بودم افتادم...از روی تخت بلند شدم مثل برق بلند شدم روی تخ

وموهام رو با گلسرباالی سرم جمع کردم دوباره صدای جیغ شنیدم...صدای عمه مهین بود که با جیغ من رو صدا 

ن میزد!!!ماشین آرش و میکرد...با عجله رفتم جلوی پنجره وپرده رو کنارزدم...ازتعجب چشمام داشت ازحدقه بیرو

 کوروش جلوی در حیاط عمه مهین بود...!!!!!!یه ماشین اورژانس هم بود...!!!!!!!

 

 نفسم توی سینه حبس شده بود...
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نفهمیدم چطوری رفتم طبقه پایین...هیشکی خونه نبود...نه مامان بزرگ...نه ماندانا...هیشکی...درهال باز بود...دویدم 

 صدای عمه مهین رو شنیدم که با جیغ صدا میکرد:آناهیتا....توی حیاط...بازهم 

 

 اونقدراین صدا برام پیام غم داشت که حتی بدون پوشیدن کفش یا دمپایی دویدم ...

 

وقتی وارد خونه ی عمه مهین شدم دیدم مهستی کنار عمه مهین نشسته داره شونه های عمه رو میماله...امیر وشاهرخ 

روی زمین جلوی درآشپزخونه نشسته بود و زار زارگریه میکرد...کوروش عمو مرتضی رو بغل  رو هم دیدم...هستی

کرده بود و درحالیکه خودش گریه میکرد دائم به عمو مرتضی میگفت:نوکرتم عمو...گریه نکن..به خدا زنده اس 

 هنوز...

 

نی...نترس...زنده اس...به خدا زنده اس...ما امیروقتی من رو دید به طرفم اومد و گفت:برو تو اتاق ولی جیغ و داد نک

 هر چی حاال میگیم هیشکی گوش نمیده...

 

 شاهرخ اومد طرفم وگفت:آنی...برو پیشش...با امیرداشتیم می اومدیم دنبالت بیاریمت اینجا...

 

دور و بر بهنام  آرش از اتاقی که بهنام توش بود اومد بیرون...وقتی درباز شد دیدم چند نفرازکارکنان اورژانس

 هستن...امیرسریع برگشت توی اتاق...

 

عمه مهین تازه چشمش رو بازکرد و وقتی من رو دید با گریه گفت:اومدی عزیزم...اومدی دخترم...اومدی عشق 

بهنامم...اومدی...از صبح چشمش به این درخشک شد...هی رفت اومد گفت چرا آنی امروز نیومد اینجا...هی رفت 

قول داده یه ساعت بخوابه...اومدی دخترم...چرا اینجا ایستادی؟...برو عزیز دلم...برو پیشش بیشترازاین اومد گفت 

 چشم به راهش نگذار...به خداپسرم گناه داره...هرکی تا االن رفته پیشش فقط اسم تو رو برده...

 

 م قدرت حرکت نداشت...  اشکهام همه ی صورتم رو خیس کرده بود و به عمه مهین خیره شده بودم...پاها

 

عمه مهین دوباره با ناله و گریه گفت:هی گفتم بهنام جان میخوای برم بیدارش کنم؟گفت نه...هی گفتم برم دنبالش 

گفت نه...مثل مرغ پرکنده منتظرت بوده تا االن...ولی میگفت حتما خسته اس خوابش طوالنی شده...حتما سرش 

ر بشه...بهنام؟....بهنام؟....مادربلند شو...بلند شوعزیزم عشقت اومده...مگه چشم هنوزدرد میکنه بذارین خودش بیدا

 به راهش نبودی؟...بهنام....

 

آرش به طرف عمه مهین رفت و بغلش کرد صورت آرش ازاشک خیس بود و درهمون حال گفت:عمه جون تو رو 

 نکنین...هرچی میگین میشنوه...خوبیت نداره...خدا اینجوری نکنین...به خدا بهنام هنوز زنده اس...اینجوری ناله 

 

پاهام می لرزید وهیچ اختیاری انگاردیگه نداشتم ضربان قلبم که با شدت به قفسه سینه ام میخورد مثل پتکی بود که 

به روح خسته ام وارد میشد تمام صورتم ازاشک خیس بود به سختی سمت اتاق بهنام رفتم...هرقدمی که برمیداشتم 

 هزاران وزنه به پاهام وصل بودن وازحرکتم میخواستن جلوگیری کنن...انگار
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وقتی وارد اتاق شدم امیر به اون چند مسئول اوراژانس چیزهایی گفت که من نفهمیدم ولی اونها سریع ازاتاق خارج 

 شدن...رفتم کنار بهنام و لبه ی تختش نشستم...

 

ونیش رو پوشونده بود...آروم آروم نفس میکشید...انگار صورتش به شدت رنگ پریده بود وعرق تمام پیش

 خوابه...امیر به آرومی کنارگوشم گفت:باهاش حرف بزن...میشنوه...

 

با دو تا دستم به آرومی عرق روی پیشونیش رو پاک کردم به محض اینکه دستم به پیشونیش خورد چشماش رو 

ای خیلی خیلی آروم گفت:باالخره اومدی خانوم خانوما...دیگه بازکرد...لبخند خیلی کم رنگی روی لبش اومد وبا صد

 داشتم نا امید میشدم...فکر کردم این مدت خسته ات کردم...آنی...خیلی دوستت دارم...آنی...

 

 گریه میکردم ودائم عرق روی پیشونیش رو پاک میکردم اما به سرعت الیه ای از عرق جایگزین میشد!!!

 

ند روی لبش رو حفظ کنه درهمون حال گفت:آنی...دیدی راست گفتم...آسمون امروز با بهنام سعی داشت لبخ

 همیشه فرق داشت...مگه نه؟

 

با گریه گفتم:بهنام...تو به من قول دادی...قول دادی مبارزه کنی با بیماریت...قول دادی من رو تنها نگذاری...بهنام 

 بزنی؟من روی قولت حساب کردم...زیرقولت که نمی خوای 

 

 با صدایی آروم گفت:آنی چقدر سرده این اتاق...

 

ناخودآگاه سر و شونه های بهنام رو درآغوش خودم گرفتم و درحالیکه هق هق میکردم شروع کردم به ماساژ دادن 

بازوهاش وپشت کمرش...رو کردم به امیروگفتم:بهنام سردش شده...درکمدش رو بازکن یه پتو دیگه بندازیم 

 یدم صورت امیرازاشک خیس شده وایستاده داره نگاهم میکنه...روش...د

 

 باعصبانیت گفتم:امیر بهت گفتم پتو بده از توی کمدش...

 

 بهنام با صدایی آروم همونطورکه لبش کنارگوشم بود گفت:توی بغل تو دارم گرم میشم دیگه...پتو الزم نیست...

 

 نگاهش کردم دیدم چشمهاش رو بسته...

 

 تم:بهنام؟...بهنام؟گف

 

 چشمهاش رو آروم بازکرد وگفت:آنی...دوستت دارم...کاش میشد خیلی چیزها رو جبران کنم...آنی قول بده که...

 

تمام صورتش رو بوسیدم وگفتم:بهنام؟...چرا چرند میگی؟...چی رو جبران کنی؟...اگر بنا به جبران باشه من خیلی 

تنهام بگذاری تا قیامت به خاطر شکستن عهد و قولت این تویی که بهم بدهکار بیشتر به تو بدهکارم...ولی اگر 

 میشی...بهنام تو رو قرآن حرفهای نا مربوط نگو...بهنام...
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 لبخند قشنگی روی لبش اومد وبا همون صدای خسته اش گفت:آنی به خدا دلم نمیخواد بمیرم...

 

 وبعد نفس عمیقی کشید وچشمش رو بست.....

 

ه صورتش نگاه کردم منتظرموندم چشمش رو بازکنه و بقیه حرفش رو بگه....ولی هرچی منتظر موندم دیگه ب

 چشمش رو باز نکرد...

 

گفتم:بهنام؟...بهنام؟...با من شوخی نکن...به خدا من ازاین شوخی ها می ترسم... بهنام...چشمت رو 

رکردم...غلط کردم...دیگه بد قولی نمیکنم...بهنام تو رو خدا بازکن...بهنام...عمه میگفت منتظرم بودی....ببخشید دی

من رو نترسون...چشمات رو بازکن...بهنام تو رو قرآن با من حرف بزن...ببین من هنوز منتظرم تا حرفی 

 بزنی....بهنام...بهنام....بهنام....

 

 ولی دیگه بهنام گفتنهای من بی جواب بود........................

 

میکشیدم وبه زمین وزمان ناسزا میگفتم.......کفر وشکر برام فرقی نداشت.......بهنام در آغوش من برای همیشه  جیغ

 ترکم کرد..........

 

 بهنام رفت ومن موندم ویک دنیا حسرت....من موندم ویک دنیاغم....من موندم ویک دنیا خاطره................

 

ه بیماری سرطان لنف اما بنا به تشخیص پزشک در اثر سکته ی دوم مغزی این دنیا رو بهنام من با وجود مبتال بودن ب

 ترک کرد وبرای همیشه من رو با غم نبودن خودش تنها گذاشت

 

 پایان                                                        

 
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


