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 راه در قدم  ناخواسته و دربرگرفت را  کوچکشقلب عشق، که دختری مارال،

 و گشت مزین انگیزترین غم به وی شاد روزهای گذارد؛می نشیبی و پرفراز

 از کمی هایسال که وجود این با شد؛ صفتشیطان  هایانسان چنگال اسیر

  هر از ترپخته که گذراند سر از را  اتفاقاتی گذشت؛می دنیا این در بودنش

 شد. سالمندی

 

 تو و ساخته خویش تسخیر را  تمامت زندگی هایروزمرگی که هنگامی

 ! ماند  خواهد گونه بدین ابد تا اندیشیمی

 صبح آغوش به  را تاریکی و شب تاریکی دست به را  صبح خویش عالم در غرق

 .سپاریمی

 !شود آغاز آنجا از چیز همه شاید

 ! دهد می مرگ بوی که تلخی وقایع گاه عشق، دل در شیرین خاطراتی گاه

:مقدمه

:خالصه
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 سعادتت و خوشبختی چگونه حوادث طوفان که نگری می را زندگیت سرگردان

 ! بلعید؟ را

  .بکش آغوش در  را خودت! باش آرام 

 !درخشدمی  امید از ایستاره طوفانی، شبی  تاریک دل در گاهی

 ... آرزوهایت یاری  برای باشد دستی باال  آن شاید! بگیر آرام 

!شد شروع  آنجا از چیز همه
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 کل  دانای

  موسیقی گروه و  بود کرده پر را سالن فضای تمام  ایکرکننده موزیک صدای

  نورپردازی و سفید نمایی با مجلل بسیار سالن. واختمی را شادی بسیار آهنگ

 کنده و  بلند هایستون . بود پوش شیک بسیار میهمانانی میزبان العاده، فوق

 و دقت با  خدمتکاران و بود بخشیده زینت را سالن جای جای شده کاری

 عسل به رو نگران و مضطرب مارال. بودند میهمانان از پذیرایی مشغول سرعت،

 :گفت و کرد

 !دارم  غریبی حس زنه؛ می شور دلم عسل، اومدیمنمی کاش -

  ناراحت قطعا! نیایم؟ نازی  داداش عروسی میشه مگه مارال، نشو مسخره عه -

 .شد می

  کرد بود  برادرش با رقصیدن مشغول که  نازنین خندان یچهره به نگاهی مارال

 .داد تکان تایید  نشانه به را سرش و کشید عمیقی نفس و

 :گفت و کرد عسل به رو و ایستاد باالفاصله
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 !کشید طول خیلی شدن نگرانم حتما بزنم؛ مامان به زنگ یه برم   من -

 !اه کردی زهر رو عروسی بزن زنگ  برو  برو دختر، گیری چقدر که وای -

 .رفت لباس تعویض اتاق طرف  به  و انداخت عسل به ایخیره نگاه مارال

  نازی ـص*رقـ تماشای مشغول و انداخت باال خیالی بی  با را هایش شانه عسل

 .شد

.  تابیدمی اتاق داخل به ده*پر الی البه از کمی نور و  بود تاریک نیمه اتاق

  کنار راحتی صندلی روی و آورد بیرون  کیفش داخل از را همراهش گوشی

  را تماس شده شوک مادرش از پاسخبی تماس  ده دیدن با. نشست پنجره

 .کرد برقرار

 مامان؟ ... الو -

 !رفت راه هزار دلم زدم  زنگ کلی مرده؟ ذلیل تو کجایی -

 !خودم؟ به ببندم  رو گوشی که نداری  توقع مامان، هستم عروسی خب -

 !گذشته ده از ساعت دیگه  خونه بیا  زود بریز، نمک کم دختر باشه -
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 .دیگه رسونن می منم بیاد عسل مامان وقت هر -

 .بمونین آخر تا که نیستین دوماد عروس نزدیک فامیل بیاین،  زود فقط باشه -

 :گفت و کشید آهی کالفه مارال

 !کن قطع باشه، مامان باشه -

 و لَخت موهای به دستی. کشید آسودگی سر از نفسی و کرد قطع را تماس

  ورزیده اندامی با  پسری دیدن با که شد خارج اتاق از آهسته و کشید بلندش

 برگشت  زده وحشت بود مارال به پشتش که پسر. کشید خفیفی جیغ راهرو در

 .دوخت مارال زده یخ صورت به را متعجبش آبی هایچشم و

  استخوانیش فک که دریا رنگ به چشمانی و  برنزه پوست با پسری  دیدن با

  روی تکه تکه که رنگی ایقهوه موهای و  بود بخشیده او به  زیادی جذابیت

 عسلی هایچشم با و شد حبس مارال ســینه در نفس  بود؛ ریخته پیشانیش

  به رو پسر که کردند نگاه بهم خیره را لحظاتی. شد او تماشای  محو رنگش

 :گفت مارال

 .نداشتم رو ترسوندنتون قصد خانوم، مارال خوام  می معذرت... م  -
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 آن در خفیفی لرزش که صدایی  با بود شنیده که چیزی از زده بهت مارال

 :پرسید شد می احساس

 شناسید؟می رو من... شما... ش -

 :گفت و دوخت ساعتش  به را نگاهش شده هول آبی پسرچشم

 . برم  باید  من -

 ... گرفت  فاصله مارال از تندی های قدم  با و

 ****** 

  به مارال دیدن با نازنین.  رساند  عسل کنار را خودش آهسته هایی قدم  با

 :گفت و آمد سمتش

 .کنم آشناتون شروین با خوام می بیاین هابچه  -

  و داشت تن بر زیبایی رنگ طالیی لباس که نازی دنبال به  سکوت، در دو هر

 راه به بود کرده جمع زیبایی طرز به سرش باالی را رنگش خرمایی موهای

 .افتادند
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  برازنده بسیار بود تنش جذب که شیکی رنگ ذغالی شلوار و کت در شروین

 و  ردیف هایدندان  که زیبایی لبخند دوستانش و نازنین دیدن با بود؛ شده

  و زد بود اشبرنزه  ست*پو با تضاد در کامالً و گذاشتمی  نمایش  به را سفیدش

 :گفت

 !حضورتون با کردین باشکوه رو ما مراسم زیبا، خانومای سالم  -

 :گفت و زد مارال به چشمکی عسل

  کنی؟می تعریف زیبا بانوی دو از داری  بشنوه خانوم  عروس ترسینمی  اوه  اوه -

 !ها میده طالقت بخت خونه نرفتی

  بودند ایستاده هاآن نزدیکی در که میهمانانی و داد سر بلندی یقهقه شروین

 .برگشتند متعجبی نگاه با

  پیست از بود دربرگرفته  را زیبایش و موزون اندام  که عروس سفید لباس با آیدا

  شروین بازوی دور را دستش و آمد هاآن سمت به آهسته های قدم با رقــص،

 .انداخت

 :گفت  و کرد دراز آیدا سمت به را دستش مارال
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 . خانوم   آیدا براتون کنممی خوشبختی آرزوی -

 :گفت بود خودش ویژه که  خاصی مهربانی  با و کشید درآغوش را مارال آیدا

 .دختر هستی داشتنی دوست چقدر تو  عزیزدلم، ممنون -

 !شد حسودیم -

 و اسبی دم  بلند موهای با قدبلندی پسر جانب از که صدا، طرف به همگی

 صورت  که درحالی. برگشتند داشت؛ عجیبی  درخشش که رنگی سیاه چشمان

 .بود بخشیده او به خاصی جذابیت و ابهت بهادر جدی

 :گفت و زد زیبایی لبخند آیدا

 !شده حسودیش کی ببین هیهی -

 : گفت و زد کجی لبخند بهادر

 شیرینی رو شرکت کل فردا مهندس، خانوم  شدیم راحت دستت از  باالخره -

 !میدم 

 :گفت اعتراض حالت  به  بود شده جمع لباش از خنده که آیدا
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 !داداش عه -

 :گفت  مارال گوش زیر آرام  عسل

 !ندارن که هاداداش  چه مردم  ببین مارال، نشدم  عاشق تا خونه بریم بیا -

 گره هایاخم  با و نماند دور بهادر  تیزبین نگاه از که کرد ریزی خنده مارال

 بهادر هایچشم مرموز و مانند سراب سیاهی از مارال، و کردمی نگاهش خورده

 .لرزید خود بر

 :گفت و آمد نازنین سمت به خدمتکار

 .میهماناتون دنبال اومدن خانوم  -

  همراه به سپس. کرد خدافظی عجله با و کشید آسودگی سر از نفسی مارال

 که سنگین فضای آن از و کردند خوشبختی آرزوی داماد، و عروس برای عسل

 .گرفتند فاصله بود شده معذب خیلی

 .شدند رفتن بیرون آماده و  شده وارد لباس تعویض اتاق به

  برای دارن صبح تازه!  داره ادامه جشن هنوز بمونین! زود؟  انقدر چرا بابا  ای -

 من؟  پیش باشین نباید شماها استکهلم، میرن همیشه
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 : گفت و کشید ـوش*آغـ در را نازی عسل

   ریز ریزش خاله موند؛ نخواهد زنده مارالی دیگه نریم اگه که برم   قربونت -

 عروسی انشاهلل باشه مبارکشون موندیم؛  زیاد االنم تا که دونینمی . میکنه

 !خودت

 : گفت و کشید آهی نازی

 !هابچه میشم تنها  من دیگه برین -

 .چکید اشگونه  روی به چشمش گوشه از اشکی قطره و

  حاال خواهری، کنی تنهایی احساس زاریمنمی هستیم ما نازی؟ مردیم ما مگه -

 !شده نگران حتما بابام  که بریم ما هم

 **** 

  مارال. کردند حرکت خانه طرف به  و شدند عسل مادر ماشین سوار دو هر

  بخار شیشه روی معنیبی  هایخط  دستش با  و داد تکیه شیشه به را سرش

  نظرش از آبی پسرچشم چهره ایلحظه. رفت فرو فکر به عمیق و کشید گرفته
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  دستپاچه چرا شناخت؟می کجا از را مارال پسر آن که سوال این و شدنمی محو

 رفت؟ زود و شد

 : گفت عسل و ایستاد حرکت از ماشین که بود غرق افکار همین در

 . رسیدیم که خوشگله خانوم  بپرپایین -

 : گفت متعحب مارال

 ! رسیدیم زود چه -

 : کرد بلندی خنده عسل

 ! بزنیم؟  دیگه دور یه خوای می -

 . عزیزم  برسون سالم   مادر به جان مارال دختر، نکن  اذیتش -

 . حتماً چشم جون خاله مرسی -

 سپس گذاشت خانه حیاط در قدم  صدابی و آرام  و کرد باز آهسته را در کلید با

 . شد دور و افتاد راه به عسل مادر ماشین

 .برگشت شده شوکه مادرش صدای شنیدن با
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 ! آوردین  تشریف مادمازل -

 ! ترسیدم  مامان، عه -

  برو شد؛ راحت خیالش که زدم  حرف باهاش ،کلی نخوابیده هنوز بابات برو -

 .  بگو بخیر شب بهش

 به کرد می طی بلندش پاشنه هایکفش با را حیاط طول که  حالی در مارال

 . کرد حرکت پدرش خواب اتاق سمت

  تخت به  را خودش و گذاشت کناری را هایش کفش آرام . بود تاریکی غرق اتاق

 به پدر آرام  و خسته صدای. نشاند او پیشانی بر ایـوسـه *بـ و رساند پدر

 :رسید گوش

 بابا؟  گذشت خوش -

 خوش ولی  کردم  غریبی حس یکم خالی شما جای بابایی؟  بیدارین عه -

 .گذشت

 .کنیممی صحبت فردا دخترم، بخواب برو -

 . بخیر شبت بابایی چشم -
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  غرق را مهتاب و مهسا و رفت نفرشان سه مشترک اتاق سمت به سرعت به

  به  و خزید پتو زیر به لباس تعویض از  بعد و گرفت سریع دوش یک. دید خواب

 .رفت فرو عمیقی خواب

 

 مارال

  چقدر. برویم بیرون کنکور کتاب  خرید برای عسل همراه به بود قرار امروز

 . گرفتممی فاصله روحبی  و سرد خانه آن از کمی شدمی خوب

 شال و سفید تیشرت یک با پوشیدم؛ شیکی اما ساده رنگ مشکی مانتو

  که کشیدم  هایمب*ل روی را رنگی  سرخ رژ. شدم  رفتم بیرون آماده مشکی

  خوشم زیاد آرایش از. بخشیدمی من گون گندم  صورت به  زیادی جذابیت

  برعکس اما نکردم  استفاده ریمل از داشتم پرپشتی هایمژه  چون و آمدنمی

 روی رودر را مهتاب و شدم  خارج اتاق از. داشت کاملی آرایش اغلب عسل من،

 نمایان اشچهره در خستگی آثار و بود برگشته دانشگاه از تازه که دیدم  خود

 .  بود
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  از کردن گالیه به کرد شروع  و داد جواب حالیبی با که کردم  بلندباالیی سالم 

 :گفتم و پریدم  حرفش میان که  استادهایش گیری سخت و هادرس حجم

  و حال تو االنم حرفاته، خریدار بیشتر  اون! مامان پیش برو آبجی قربونت -

 !رو من کشته برسم دیر اگه دارم  قرار عسل با من کردنه؛ درددل  هوای

. شد رد من کنار از چشمانش چرخاندن با و داد باال را ابرویش تای یک مهتاب

 و گذشتم مانکوچه از. افتادم  راه  به و پوشیدم  را اسپرتم سفید هایکفش

 . شدم  عسل رسیدن منتظر

 . برسه من از  دیرتر  بعیده دیوونه این -

 **** 

  ماشین یک به نگاهم بودم؛ شده خیره شان کوچه به منتظر که حالی در

 پارک خیابان کنار و داشت دودی هایشیشه که  افتاد رنگ مشکی لندکروز

 :گفتم و کردم  آسمان سوی به  رو. بود شده

  دلم من ندادی؟ پول هم ما به که کمتره بقیه از چیمون ما برم   قربونت خدایا -

 .خوادمی ماشینا این از
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 دل ته از سوزناکی آه و انداختم لوکس ماشین آن به پرحسرتی، نگاه دوباره

 . کشیدم 

 اصالً درخشه،می  باالخره روزی یه  منم اقبال ستاره! شکر رو بزرگیت بازم  -

 !بدرخشه کنممی کاری یه خودم  خودشه؟ دست مگه

 از عسل باالخره که بودم  خدا با دل درد و خود با زدن حرف حال در طور همین

 .رسید راه

!  لیزه شانزه هایخیابون  بریم خوایممی انگار سفید، چشم زده هم تیپی چه اوه

  رو کارا این که داره عینکی ون*خ درس بچه تا چهار که کتابخونه یه بابا

 ! خوادنمی

 : گفت و رسید عسل که افتادم  خنده به خودم  درونی افکار از

  تازه هپروت، تو بودی رفته باز دیدم  دور از! انگار شدی خل باز چیه سالم  -

 !زدیمی هم ژکوند لبخند

  خوشگله ماشین اون ببین. نکن دخالت خدا با من خصوصی مسائل تو  ابله -

 !سالم  علیک تازه داشتم؛ رو هاازین  یکی  درخواست خدا از رو،
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  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 نداری؟  میل ای دیگه چیز! بابا نه -

 که پسری و آمد پایین لندکروز شیشه یکباره به که افتادیم  خنده به دو هر

  را نگاهش کج، لبخندی با بودم؛ دیده  نازی  برادر  ازدواج مراسم در گذشته شب

 که سرخ، خجالت از صورتم و شد گرد تعجب از هایمچشم! دوخت من به

  خود جای در ایلحظه. شد دور و کرده  حرکت سرعت با و زد چشمکی

 : گفتم ب*ل زیر و ایستادم  مبهوت و حرکتبی

 به شدم  خیره ساعته نیم سوتی؟ چقدر دختر آخه! رفت آبروم  عسل دیدی -

  تمام حتماً و نشسته  توش لندهور پسره این  نگو خالیه، کردم  فکر! ماشینه این

 و بشم تبخیر مایلم االن خدایا وای دیده؛ رو من پرحسرت هاینگاه و حرکات

 ! داد تحویلم وری یه لبخند غروری چه با دیدی عهعه . بپیوندم  ابرها به

 کشید آهی کرد؛ می گوش من هایحرف به سکوت در مدت این تمام  که عسل

 . شد خیره افق به لبخند با و

  اون با ندازهمی پیت برد یاد رو آدم  جیگری؟ این به پسر لندهوره کجاش -

 ! رنگی هایچشم و  برنزه ست*پو
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 فروشی کتاب االن! اه  بدبخت باش  سنگین یکم. کنن هیزت سر بر خاک -

 . بریم بندهمی

  را ماندرسی هایکتاب. رفتیم فروشی کتاب سمت به و شدیم تاکسی سوار

  شرایط این در کمی. بود شده دوخته ما به هانگاه همه که  حالی در گرفتیم

 دلم بیشتر. بگیرم  قرار توجه  مورد خیلی نداشتم دوست و بودم  معذب

  از عسل ولی باشم؛ راحت عمومی اماکن در بودن جذاب حین در خواستمی

 . رفت می راه خاصی غرور با و بود راضی کامال آمده پیش وضعیت

 و رفت عمومی اماکن در آزادانه سرزمینم هایخانم که بود این من قلبی آرزوی

  ای. کند خراب را روزشان و بشود مزاحمشان کسی اینکه بدون. کنند آمد

 که بدهند  یاد پسرهایشان به هاخانواده و شدمی سازی فرهنگ آنقدر کاش

  بعضی که آنجاست فاجعه عمق. نشوند خانمی هیچ شخصی حریم وارد

!  لغزدمی نگاهشان هستند؛ آمد و رفت حال در همسرشان همراه که مردهایی

  اجتماعی حقوق رعایت و امنیت  و آرامش جهت در همه که روزی امید به

 . برداریم قدم  یکدیگر،

 .بگذریم است بهتر
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 زیباتر را خیابان کف نارنجی و زرد  پاییزی هایبرگ .  بود شده سرد کمی هوا

 .کردندمی  ایجاد نوازی گوش صدای پایمان زیر و  بودند کرده

  لرز که کشیدم  هایم ریه به نفس یک را پاییزی خنک بسیار و تازه  هوای

 .نشست تنم بر خفیفی

  گرفتیم؛ که کتابامونم نپوشیدیم گرم  لباس که ماهم! هوا  شد سرد چه وای -

 ؟  دیگه خونه بریم

 تو بزنیم بریم میای خوادمی پسند کنکوری نسکافه یه دلم من جونم، مارال -

 !ها چسبه می هوا این تو رگ؟

 کنه؛می پخ پخ رو من مامانم برسم  دیر اگه دونیمی خودت عزیزدلم -

 حساسه؟ چه دونینمی

  کنیم جوونی خوادمی دلمون ماهم کشه؛نمی طول بیشتر ساعت نیم بابا -

 !  منفور مادربزرگ

 : گفتم  و گرفتم نحیفش  بازوی از نیشگونی

 ! شدی؟ پررو دادم   رو بهت دیدی -
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  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 :گفت و کرد مظلوم  را اشچهره

 باشه؟  من مهمون اصال شیکیه، شاپ کافی چه ببین -

  هوای این در آمدنمی بدم  هم من. گرفتم خود به را متفکر هایآدم  ژست کمی

 .بخورم  گرم  نوشیدنی یک پاییزی

 ! تو  مهمون فقط بریم، باشه -

 ***** 

 با که در باالی ایزنگوله  در شدن باز با. شدیم کافه وارد عسل همراه به

 . آمد در صدا به  بود  شده تزیین رنگی کاموایی هایریسه

  حس که رسیدمی نظر به جالبی و دنج  جای شد؛ می پخش مالیمی موسیقی

  در. بود  شده ساخته چوب از داخلی نمای تمام . کرد می القا آدم  به را آرامش

  حس که بود شده چیده زیبایی رنگی هایگلدان  دیوارها کنار و گوشه

 . کرد می منتقل آدم  به را سرزندگی

 نور و بود شده نصب دنیا دیدنی هایمکان  و مشاهیر از تابلوهایی دیوارها روی

  که حالی در. بود کرده پر را فضا تمام  قهوه عطر. کرد می روشن را فضا کمی،
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 شده رزرو ها صندلی یهمه  شدیم  متوجه گذراندیم؛ نظر از خوب را جا همه

  با پسری که کنیم پیدا نشستن  برای جایی که بودیم  فکر همین در! است

  گندم  ست*پو و حالت خوش مشکی ابروی و چشم شانه، سر تا لَخت موهای

 رنگ به دوختی خوش و  جذب ایپارچه شلوار و  پیراهن. آمد طرفمان به گون

  تن به سفید کراوات با بود نشسته خوب فرمش خوش عضالت روی که مشکی

 .کرد می ترشجذاب  که  بود ابروهایش بین ظریفی اخم. داشت

 : گفت جدی لحن با و ایستاد  روبرویمان

 .بشینید من میز سر بفرمایید خانوما، سالم  -

 :گفت و شد خیره من هایچشم به ایلحظه  انداخت ساعتش به نگاهی

 .شهمی پیدا خالی صندلی سخت  خیلی اینجا. میرم  دارم  دیگه من -

 آوردیم؛ نمی  خود روی به ولی بودیم گرفته قرار جذابیتش تاثیر تحت که هم ما

 :گفت ما سر پشت و در طرف از صدایی که کردیم تشکر

 . توأن منتظر همه هاشهمی  دیر باش زود بهادر -
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  از سر حرکت با و برداشت صندلی روی از را رنگش مشکی کت عجله با سپس

 سرعت با من که خورد گره هم در نگاهمان رفتن  هنگام  در. کرد خداحافظی ما

 .انداختم پایین را سرم  دستپاچگی و

  خیره یکدیگر به متعجب و انداختیم هایمان صندلی روی بر را خود اختیار بی

 :گفت ناراحتی لحن با بود کرده جمع  را هایش ب*ل  که  حالی در عسل. شدیم

  خوبی دختر خوام می من امروز ببین! شه می این زن کی هر بشه کوفتش -

  دونیممی که  حالی در کنیممی نظاره رو مخلوقات اشرف داریم هی ولی باشما؛

 .هی! شهنمی قسمتمون وقتهیچ

 کردم؟می فکر چی به داشتم عسل دونیمی -

 هایچشم با. آمد تر نزدیک و زد  اشچانه زیر را دستش هیجان با عسل

 :گفت و کرد نگاهم مشتاقش

 ! چی؟ به! نه -

  کوتاه داماد یه دست تو دست که حالی  در عروس، سفید لباس توی تو، اینکه -

 .میری بخت   خونه به داری گنده شکم یه با کچل
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 ! خنده زیر زدم  پقی و

 عصبانیت از صورتش. گرفت خودش به خشنی حالت سریع و رفت وا اشچهره

 .خندیدم می  بلند طور همین من  و بود شده قرمز

  اگه! کنم عزرائیل تقدیم خودم  رو  روحت خوادمی دلم االن! عوضی مارال -

  خونه شور مرده سفید لباس با هم رو تو دربیاد؛ آب از گفتی تو که اینی شوهرم 

 ! کنممی آخرت راهی

  آرامی به را اشگونه  بود؛ شده جمع  چشمانم در اشک خنده شدت از که من

 : گفتم  و کشیدم 

 !هـا نبود کچل هم شاید کردم؛ شوخی نخور حرص حاال -

 و متعجب هایچهره با و برگشتند ما طرف به مجاور میزهای از نفر چند

  و دادم  تکان را دستم عذرخواهی نشانه به. کردند نگاهمان رنگ کم لبخندی

 دیدنی خیلی لحظه آن در عسل عصبانی چهره واقعا. بخندم  ترآرام  کردم  سعی

 . بود

 !رسهمی منم نوبت... بخند خانوم  مارال باشه -
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 : گفتم و گرفتم نفسی بود، گرفته اشخنده  من خنده از هم خودش

 . میشه دیر که بریم بخوریم -

  شیک هم بسیار که دیدم   مردانه پول کیف یک. افتاد میز روی به نگاهم ناگهان

 . بود

 .گذاشت جا رفت؛ باعجله پسرس همین مال حتما! رو اینجا عسل-

 ***** 

 :گفت و کرد نگاه مارال های دست به منتظر و کشید جلو را خودش عسل

 هست؟ توش چیزی کارتی ایشماره ببین کن باز -

 . شد گرد چشمانش تراول و پول چک همه آن دیدن با و کرد باز را کیف آرام 

 ! خرپوله چه یارو داد؛ رو خونواده  یه زندگی سال چند خرج میشه اینا با -

 نازی از نباشه اگه . کنممی  پیدا چیزی آدرسی کارتی،  ببینم وایستا خیالبی -

 .پرسیممی

 : بود نوشته  آن روی که شد پیدا ویزیت کارت یک بانکی هایکارت میان از
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 .« آدرس و تلفن شماره با همراه پارسا، بهادر مهندس»

 . میدیم  تحویلش زنیممی زنگ بعد این، از اینم -

  هیجان با بودیم خریده که را هاییکتاب و دادیم سفارش داغ  نسکافه  لیوان دو

 : گفت عسل گرم  دنی* نوشی یک خوردن از بعد زدیم؛ می ورق

 ! میشه نگران خاله االن بریم؛ پاشو!  شد شب مارال وای -

 .  رفتیم  بیرون کافه از و کردیم جمع را هایمان وسایل عجله با

 شلوغی و بارندگی اثر بر. بود گرفته باریدن هم مالیمی باران  و بود  ابری هوا

 از را هایمان دست که حالی در ماندیم؛ تاکسی منتظر را زیادی زمان هاخیابان

  تاکسی  اولین برای. بماند گرم  تا بودیم  داشته نگه هایمانـل*بغـ زیر سرما

  و ترافیک در که زیادی مدت از پس  و شدیم تاکسی سوار  و داده تکان دست

 و خداحافظی عسل از.  داشت نگه خانه روی به  رو راننده شد؛ سپری شلوغی

 که شدم  متوجه در جلوی زیادی هایکفش  دیدن با. کردم  باز کلید با را در

  بلندی صدای با سپس شدم  خانه وارد  و کشیدم  صورتم به دستی. داریم مهمان

 :گفت مهشید عمو زن. بودند ما میهمان سامان عمو خانواده. کردم  سالم 
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 سعید آقا چشم داشتین؟ تشریف بیرون شب وقت این تا خانم، مارال به به -

 ! روشن

  پدر. ببیند  را العملش عکس تا انداخت پدرم  طرف به را اشخبیثانه  نگاه بعد

 :گفت من به رو بود؛ شده دلخور کمی که هم

 ! بابا کردی دیر -

  بود؛ شلوغ  خیابون بگیریم کتاب بودیم رفته عسل با بابایی خوام می معذرت -

 ! نیومد گیرمون  تاکسی

 :گفت و کرد  نازک عمو زن به چشمی پشت مادر

 . شام  بیا کن عوض رو هاتلباس برو!  ایخسته انقدر که دخترم  برم  قربونت -

 شده گرد چشمای با بودم  شده شوکه مادرم  سابقهبی محبت ابراز این از که من

 : گفتم

 !هوم؟ -
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  اتاق سمت به  مرا سر اشاره با  خواند چشمانش از شدمی را عصبانیت که مادر

 اتاق سمت به و خوردم  فرو مادر، خوردن حرص از را لبخندم . کرد راهنمایی

 . رفتم یماننفره  سه مشترک

 از دانستم می. رفتمی ور گوشیش با و بود کشیده دراز تختش روی مهسا

  سر دادن تکان با که کردم  سالمی. آیدنمی  خوشش اصال سامان عمو خانواده

 ! داد جواب

 برام  رو سرش هیچ، کنهنمی که سالم ! بزرگترما من ناسالمتی!  قربون رو ادبت -

 ! میده تکون

  دست چند میان از. رفتم هایملباس کمد طرف به و دادم  تکان  تاسف از سری

 شال و پوشیدم  صورتی شلوار بلوز دست یک محدودم  و همیشگی لباس

  مهتاب کنار و رفتم پذیرایی طرف به  سپس انداختم موهایم روی هم سفیدی

 . نشستم

 از!  بود پسرعمویم کامران به توجهش تمام  اما کردم  سالم  آرامی صدای با

. کند ازدواج کامران با  روزی داشت آرزو همیشه و  بودند یکدیگر عاشق کودکی
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 گاهی و  بود رفته درهم بود؛ شاد که همیشه برخالف صورتش که هم کامران

 .نماند دور پدر  تیزبین نگاه از  این و کردمی نگاه مهتاب به زیرچشمی

 ***** 

 :گفت مادر به رو و کرد باز را حرف سر دوباره عمو زن

 خانومی آنیتا دخترش ماشااهلل کنه؟می زندگی فرانسه که یادته رو خواهرم  -

 .خودش برای شده

 : داد ادامه و کشید آهی

 مالی وضعیت و دختره تک بشه؛ عروسش آنیتا که کسی سعادت به خوش -

 ! دارن هم خوبی خیلی

 از مهتاب. بست نقش لبانش بر کجی لبخند و  انداخت مهتاب به ایموذیانه  نگاه

 در حکم*م  را مبل دسته و  بود شده خیره فرش از اینقطه  به ناراحتی شدت

 !فشردمی دست

 در اشک برق و خراب حال دیدن با بودم  نشسته مهتاب کنار در که من

 .بود فرما  حکم فضا در سنگینی سکوت. نگریستم او  به نگران هایشچشم
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 :گفت پدر به رو عمو زن هایصحبت ادامه در عمو

 کامران  اگه گفت و گرفت تماس فرانسه از خواهرزنم دیروز! جان سعید آره-

  عالیه موقعیت این دونیمی اونا، پیش  ور اون بره تحصیل ادامه برای باشه مایل

 .کامران برای

 با  داد می تاب را هایشسیبیل گوشه  و بود رفته هم توی هایشاخم که هم پدر

 : گفت خشکی لحن

 . بده دست از رو موقعیت این نباید آره سالمتی، به -

  شدت از که بود معلوم  و کردمی گوش  آنان هایصحبت به سکوت در مادر

 : گفت بلندی خنده با عمو  زن. خورد می را خونش ون*خ ناراحتی،

  دونید؟می  آخه! شدن هم عاشق آنیتا و کامران خواست خدا شاید -

 هاخانواده  از خیلی! کامله هم شجهیزیه کماالت، و زیبایی بر عالوه خواهرزادم 

  اهمیت خیلی که رسمه اینم خالصه. برنمیان جهیزیه، خرید پس از که هستن

 ! داره
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  نیش توانستمی که جایی تا و دوخت مهتاب به را اشپیروزمندانه  نگاه بعد

 تونستنمی آن از بیشتر که مهتاب. برد فرو مهتاب قلب در را زهرآگینش

 اتاق سمت به گریه با کند؛ تحمل را عمو زن هایکنایه و نیش و باشد  تفاوتبی

 . دوید

  به رو تشر با بود، نشسته ساکت ایمجسمه مانند لحظه آن تا که کامران

 :گفت مادرش

 مامان؟  حرفاس این وقت االن -

 .کرد مهتاب رفتن به ایاشاره  و

  چیزی دادنمی اجازه غرورش ولی  بود شده عصبانی و ناراحت  شدت به پدر

 :گفتم و شدم  بلند  بودم؛ رسیده انفجار مرز به که من. بگوید

 خوب داشتیم؛ خوبی مالی وضعیت هم ما که پیش سال چندین! خانم عمو زن -

  و حال که حاال گفتینمی عروسم عروسم و کردیمی  موس موس مهتاب دنبال

 رفت؟ یادت حرفات تمام  اینه، روزمون
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 پول هایآدم  که واقعا کامران، آقا میدی پس رو مهتاب شکسته دل تقاص -

 ! هستید بدذاتی و پرست

 : گفت و شد بلند جایش از کشیدمی نفس تندتند که حالی در خشم با عمو

 احترام  نه کردنتون؛ تربیت دختر  این با داداش خان نکنه درد شما دست -

  ما جای دیگه اینجا که بریم پاشو خانم! تریبزرگ  ترکوچک نه میشه سرش

 .نیست

  خانواده رفتن به همگی و ایستادند خود  جای سر معناداری نگاه با مادر و پدر

 .کردیم می نگاه عمو

 :گفت گریه با مادر

 !مهتابم طفلی وای،. داداشت از هم  این آقاسعید، بفرما -

 :گفت من به رو پدر. رفت خودشان خواب اتاق طرف به بلندی هایگام  با و

 . زدی حرف ترتبزرگ  با  اینطوری بابا نکردی کارخوبی -

 :گفتم و انداختم پایین را سرم 
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 ... اونا آخه بابایی خوام می معذرت -

 ! ممنونم ازت دخترم، بود حقشون ولی -

 ***** 

  دل راحت خیلی آدما ما که شودمی چطور کردم می فکر موضوع  این به داشتم

 !مانیمنمی هایمانقول سر بر شکنیم؟می  را یکدیگر

 کنیم؟ می نابود را یکدیگر آینده و آرزوها رحمانهبی  اینطور که شود می چطور

 موجودات چنین اسم شودمی چطور دهیم؟می  تن رذالت همه این به چطور

 گذاشت؟  مخلوقات اشرف نیست کم هم تعدادشان که را سنگدلی

  ایهزینه   چه بودن خوب کنیم؟ می دریغش  یکدیگر از که چیست محبت این

 از انسانیت که ایمکرده  گم زندگیمان کجای را خدا! کنیم؟نمی خرجش که دارد

 است؟  رفته یادمان

 رجوع  درونمان به باید جواب کردن پیدا برای اما است سختی هایسوال  هااین 

 ! است بسته عنکبوت تار انگار که قلبمان پاک بخش به. کنیم
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 و شد شکسته که قلبی شد؛ ناامید که امیدی و افتادم  مهتاب یاد به دوباره

 !شد بارانی که هاییچشم

 قرار راهش سر را کسی و کند کمک او  به تا خواستم خدا از و کشیدم  آهی

 . بخندد هایشگریه  این به روزی تا کند؛ خوشبخت را او ابد تا که بدهد

* 

 چیره من قلب بر ناراحتی که  حالی در. نداشتیم شام  خوردن به میلی کدام  هیچ

  سقف به و کشیده دراز تختش روی مهتاب. رفتم خواب اتاق سمت به بود؛ شده

 . بود شده خیره

 خالش دختر مبارک نبود؛ هم مالی همچین کامران این نخوریـا، غصه مهتابی -

 ! باشه

  سقف به خیره طور همان  بود شده دارخش  زیاد گریه از صدایش که مهتاب

 :گفت
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 سرد خیلی بودم؛ شده خودم  با رفتارش تغییر متوجه که بود وقتی چند -

  فهمم می  االن. دوندسرمی  رو من و داد  نمی رو هام تلفن  جواب. کرد می برخورد

 ! باشه نامرد انقدر کردم  نمی فکر مارال رو، دلیلش

 . گرفت سر از را گریه دوباره و

  و باش  قوی بری؛می  بین از رو خودت بدی  ادامه طور همین اگه  خواهری -

  لیاقتیبی آدم  هیچ به تو خوشبختی و زندگی اینکه! کیه مهتاب بده نشون

 !ممکنه ولی سخته دونممی. نیست وابسته

 انگشت هایمحرف شدن تمام  با. بود نشسته ساکت مدت این تمام  که مهسا

 :گفت ایبامزه   لحن با و آورد باال را شستش

 ! الیک -

. کردیم می نگاه خیره یکدیگر چشمان عمق در و افتادیم خنده به سه هر

  لبخند کردمی پاک شستش انگشت با را هایشاشک که  درحالی مهتاب

 .بست  نقش لبانش بر دلنشینی

 . است عشق رو خودمون کامی بابای گور بخند،! شد  این آها -
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  مهسا ماناحساسی صحنه وسط درست. کردیم بغــل  را یکدیگر سپس

  کلید آلود خواب چشمانی با. اوفتیمبی خنده به شد باعث  که کشید ایخمیازه

 .شد آرامش و تاریکی غرق اتاق و زد را برق

 :گویم می خودم  با هایی وقت یک

  کلید شجاعت*  میدهد هدیه تو به  را آرامشش نیز او نترسی تاریکی از اگر»

 « است سعادت

  است؛ درونش احساس با جنگیدن حال در صبح خود تا مهتاب دانستممی

  شودنمی شبه یک ایساخته  او با را اتآینده رویا عالم  در که را کسی مطمعناً

 کارهای خیلی اراده با آدم ! است  توانستن خواستن ولی کرد؛ فراموش

 . خواهدمی  چه بداند واقعا که این شرط  به بدهد انجام  تواندمی را باورنکردنی

 کیف یاد ناگهان که  کنم فکر چیز همه به خواب، از قبل داشتم عادت همیشه

 پیدا از و گشته دنبالش کلی حتماً. افتادم  بودم  کرده پیدا سرمیز که پولی

 ! است  خورده غصه نکردنش
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 اسم چه المصب! بهادر... آها بابک... بهرام ... باربد... اوم  بود؟ چی اسمش»

 .«کنم می فکری یه فردا ، داره هم قشنگی

  خواب به و کردم  مرتب خودم  روی را پتو. آمد هایمچشم به خواب کم کم

 . رفتم فرو عمیقی

 ***** 

 رو راه در . کردم  حرکت خانه طرف به مدرسه پایان از بعد همیشه معمول طبق

 : گفتم عسل به

 سکته تا سه حاال تا حتما بدیم؟ پس رو پسره اون کیف بریم  داری وقت امروز -

 . شده وری یه صورتش و زده ناقص

 : گفت و داد سر ایخنده عسل

 . من برم   ایشسکته قیافه قربون -

 خیره، دختره کنهنمی رحم هم نر مگس به زن، بهم حال چندش! بسه بسه-

 نه؟  یا میای حاال
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  جشن ولی ببینم؛ دوباره رو زیبایی النوع  رب اون داشتم دوست خیلی واهلل -

 !کنه می عاقم  مامانم نرم  اگه پسرخالمه تولد

 !عزیزم  خدافظ فعال. کنممی کاریش یه حاال باشه -

 .مارال نیومدم  که ببخش خدافظ -

  خانه نزدیک. کردم  حرکت خانه سمت به و فرستادم  برایش هوا در ایبـوســه

 کیف ماجرای سپس. دویدم  سمتش به و کرده تند را هایمقدم  دیدم؛ را مهتاب

 .کردم  تعریف برایش را

 دیگه؟  میای پس -

 .شممی تلف دارم  گشنگی از که تو، بریم فقط ندارم  کالس امروز آره، -

  مادر. رفتیم سرمیز به هایمانلباس کردن عوض از  بعد و شدیم خانه وارد باهم

  کردم؛ خوردن به شروع  ولع با. بود کرده درست آلو و مرغ  خورش ناهار  برای

  پایین آب لیوانی با را ام لقمه که بود ناهارش خوردن مشغول سکوت در پدر

 : گفتم و داده
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  پس بریم امروز مهتاب با بدی اجازه اگه کردم  پیدا پول کیف یه دیروز بابایی؟ -

 بدیم؟ 

 باشه افتاده  دردسر به کلی خدا بنده ممکنه. کنیمی خوبی کار باباجان، حتما -

 . تو به آفرین خاطرش، به

 :گفت و انداخت من به نگاهی هم مادر

 . میشه تاریک زود فصل این  تو هوا برگردینا، زود -

 . ممنون بود  خوب خیلی هم غذا جون، مامان چشم -

.  برداشتم مشکی شال و پاییزه مانتو یک و شدم  اتاق وارد تند هایقدم  با

 .پوشیدم  هم را مشکیم ساپورت و صورتی تیشرت

 بینی. داشت ایکشیده سبز هایچشم  داشت؛ شباهت پدری  خانواده به مهتاب

 در بود؛ ترروشن  من به نسبت پوستش! جسته*بر هایلب و فرم  خوش قلمی

 نبود؛ آرایش اهل زیاد من مثل هم او.  داشت داشتنی دوست و زیبا صورت کل

 . نداشت  زدن تیپ به تمایلی خیلی کامران با نامزدیش  خوردن بهم از بعد
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  از و کردیم خداحافظی بودند؛ خبر شبکه دیدن حال در که پدر و مادر از دو هر

 .شدیم خارج خانه

 را کارت روی آدرس شدن سوار از بعد  و دادیم تکان دست تاکسی  اولین  برای

 . رفتمی شهر شمال طرف به و بود دور نسبتا مسیر. دادیم نشان  راننده به

 سازه مهندسی شرکت یک. داشت نگه  شیک خیلی برج یک روبروی تاکسی

 زمان هایفیلم یاد را آدم  ساختمان  بیرونی  نمای بود؛ شهر قسمت بهترین در

 . انداختمی آینده

 !شده گم کیفش بیاد یادش اصال نکنم فک یارو  این -

  اتاق سمت به و دادم  تکان تایید ینشانه به  سری مهتاب، هایحرف  جواب در

 بود؛ نشسته ایشیشه اتاقک در رسمی لباس با مسن مرد یک. رفتیم نگهبانی

 . انداخت سرتاپایمان به نگاهی

 .داریم کار  پارسا آقای با ببخشید -

 : گفت غلیظی لهجه با نگهبان

 ! دخترجان؟ چیه کارتون پس باشینا، داشته کاری قرار خورهنمی بهتان -
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 .ببینیم رو خودشون باید حتماً و داریم شخصی کار -

.  کرد راهنمایی آسانسور سمت به را ما و داد تکان  تایید نشانه  به سری نگهبان

  را مهتاب دست. افتاد دلم به ترس دیدنش  با و  بود ایشیشه آسانسور اتاقک

 : گفتم و زدم  چنگ

 !خب؟ بریم هاپله  از بیا مهتابی، -

 :گفت و کرد ایخنده  نگهبان

  آسانسورهای دخترجان نترس! باال؟ بری  پله از خوایمی رو طبقه بیست -

 .باشه راحت خیالت دارنا، باالیی ایمنی اینجا

 .زد را آسانسور دکمه و

 :گفت و کرد نوازش را بازویم مهتاب

 .عزیزم  هست بهت حواسم من نباش  نگران -

  خوبی حال و رفتمی سیاهی هایمچشم. شدم  آسانسور وارد اضطراب و ترس با

  حکم*م  را مهتاب دست ترسیدم می آسانسور بسته فضای از که من. نداشتم

 : گفتم و دادم  فشار دستم در
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 ... .وای...  برسون سالم رو ما سادات جد یا -

. افتادم  زانوانم بر یکباره و شد بیشتر  هم من ترس آسانسور، رفتن باال با

 . گذاشتم گلویم روی را دستم و کشیدم می منقطع و تند هاینفس 

 !شم می خفه دارم  نیست اکسیژن. رفتیم باال خیلی مهتاب -

  نگران دانست نمی مهتاب بود؛ شده گرد هایم چشم و کردم  شدیدی سرفه

 . بخندد که یا باشد

 :گفت ایخفه  صدای با  ب*ل زیر و کرد من حواله لگدی خنده با

 ! بردی رو آبرومون پاشو -

 : گفت من به  رو بلندی صدای با مهتاب. شد بلند پسری یخنده صدای که

 ! پاشو کن وا رو چشمات پاشو کنی؛می  تلقین خودت به داری عزیزم  -

  تیپ با پسر یک. انداختم سرم  پشت به نگاهی و کردم  باز را چشمم گوشه

 ! خندیدمی  و بود ایستاده آسانسور انتهای بلند قد و رسمی

 « پس؟ ندیدم  اینو چرا من»
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 :گفتم و نینداختم تا و تک از را خودم 

 خندی؟می چی به هرهر -

 :  گفت هایشخنده میان

 رسید؟  مغزت به ون*خ! شد؟ چی -

  ایسرفه با که انداختم او به عصبی نگاه. کرد خندیدن به شروع  دوباره و

 :گفت و  خورد را اشخنده

 !فیلمی خیلی دختر بودم؛ ندیده موردی همچین حاال تا ولی خوام می معذرت -

 .بدهد  دست من با که آورد جلو را دستش

 .پارسا آقای معاون هستم؛ راد آرمین من -

 : گفتم بودم  شده خیره دستش به که طور همین

 ...مهتاب خواهرم  هم ایشون. هستم صالحی مارال منم -

 . کرد پرسی احوال و سالم  هم مهتاب با و کشید پس را دستش راد آقای

 کنم؟ کمکتون تونم می -
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 .پارسا بهادر داریم؛ کار پارسا آقای با -

  پرتاب بیرون به را خودم  تقریباً من و شد  متوقف نظر مورد یطبقه در آسانسور

 : گفتم مهتاب به ب*ل زیر.  کشیدم  راحتی نفس و کردم 

 .پایین تا کنممی کولت خودم  شده باشه؟ بریم هاپله از رفتنی پایین مهتاب -

 .شدم  خیره مهتاب به و کردم  جمع را هایمب*ل

 :گفت عریض لبخند یک با راد

 . خوشحالم  شما با آشنایی از واقعاً. خندیدم  سیر دل یه هامدت  بعد -

 : گفتم مهتاب به ب*ل زیر

 !زده هم مدلی چه المصب! بریزه؟  فکلش بزنم دلقکیم؛ ما کرده فکر -

 ! شنوهمی  االن هیس -

 با شیک و بزرگ خیلی سالن یک. شدیم شرکت سالن وارد  راد همراه به

  القا آدم  به بودن مدرن عین در را راحتی و آرامش حس که عالی نورپردازی

 یک ماکت با بود شده گذاشته بزرگ میز یک سالن یمیانه در. کردمی
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 دیوارها. داشت قرار آن روی بر بود؛ شده ساخته مدرن معماری با که ساختمان،

  دیوار کنار   زیبا خیلی گرانیتی میز یک بودند؛ سفید و خاکستری رنگ به همه

 .بود منشی میز که داشت قرار

 هایکفش با دختری که نشستیم چرم   جنس از رنگ سرخ مبل دست یک روی

 :گفت ایـوه* عشـ و گرفته صدای با پریشان، موهای و بلند پاشنه

 کنم؟  کمکتون تونممی عزیزم  -

 !هماهنگه که داریم کار پارسا آقای با -

  به قری است؛ لنز بود مشخص که آبی هایچشم و غلیظ آرایش آن با دخترک

 : گفت و داد خود وگردن سر

 . گیرهنمی صورت مالقاتی قرار هیچ  من هماهنگی بدون -

 :کرد اضافه پوزخند با بعد

  براتون  مالقات تایم من بگیرید؛ تماس قبلش باید خانوم، داره مقررات اینجا -

 . کنم تنظیم



www.taakroman.ir  

 
  

44 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  برای  بود معلوم  و بود زده بیرون اشمقنعه زیر از که کشید موهایش در دستی

 : گفت و انداخت نگاهی مانیتور به . است گذاشته وقت کلی دادنش، حالت

 ! عزیزم  پره تایمشون  دیگه ماه یه تا مهندس آقای البته، -

  چیزی تا شدم  بلند بود؛ بـرده سر را ام حوصله حسابی دخترک  این که من

 :گفت و کرد باز را در راد که بگویم

 .هستن شما منتظر پارسا آقای بفرمایید -

  برافروخته صورت و  بلند صدای با بود عصبانی ما تند برخورد از که منشی

 :گفت

 !نشده هماهنگ من با! کجا؟ -

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با و انداخت باال ابرویی راد

 برای گیرهمی کتبی  اجازه شما شخص از پارسا آقای بعد به  این از! ببخشید -

 ! هه  هاش،مالقات قرار

 . نشست سرجاش و گفت ایشی زیرلب هم منشی
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 ***** 

 . شدیم وارد در به ایتقه  با و گرفته او از را نگاهمان عریضی لبخند با

  فوق نمای بود؛ شیشه از تماما ورودی در روی روبه. بود بزرگی خیلی اتاق

  از زیبایی نمای پایین در و پرواز حال در  هایپرنده  و آسمان آرامش از  ایالعاده

 .کشیدمی تصویر به نقاشی  تابلوی یک مانند را شهر شلوغی

  صدای با. زد پهلویم  به ایضربه آرنجش با مهتاب که شدم  بیرون تماشای غرق

 : گفتم بلندی

 . کردی سوراخم تو؟ چته! آخ -

 : گفت ب*ل زیر مهتاب

 ! تو دست از وای ببند، -

  بلند صدای از که کردمی صحبت تلفن با و بود نشسته میزش پشت پارسا آقای

  اشاره با و  داد تکان خواهی معذرت و احترام  نشانه به دستی. شد ما متوجه من،

  هم ما بنشینیم؛ که کرد دعوت ما از میزش کنار ایقهوه چرم  مبل دست یک به
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 دو مبل یک روی و رفتیم هامبل طرف به بودیم ایستاده اتاق در کنار در که

 . نشستیم هم کنار نفره

 :گفت ما به  رو تلفن، شدن تمام  با

 ...خدم  در من خب -

 سیاه مثل. داشت گیرایی مشکی هایچشم. کرد نگاه من هایچشم به خیره که

  حال در آتشینش نگاه زیر. کردمی خودش مسخ و درگیر را آدم  فضایی  چاله

  سرفه صدای با که انداختم پایین خجالت شدت از را سرم  و بودم  شدن ذوب

 .نشست ما روی روبه جدی  خیلی و آمد خودش به مهتاب، مصلحتی

 :گفت و  انداخت من به ایخیره  نگاه دوباره

 ! ندیدم؟ جایی قبال رو شما من-

 ! نازی دوستم، برادر ازدواج  مراسم و شاپ کافی تو دیروز بله-

 : گفت خاصی شیطنت با و انداخت باال  رو ابروش تای یه و زد داری معنی لبخند

 ! نداشتم؟ خبر خودم  و داشتم قرار شما با من یعنی -
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 : وگفتم کردم  ظریفی اخم

 .ذارم نمی قرارمدار مردی هیچ با من! آقا نخیر -

 : گفتم ب*ل زیر و

 ! میشه پسرخاله هم زود چه -

 :گفت من به ب*ل زیر که برگرداندم  مهتاب طرف به را نگاهم و

 ! دیگه بریم بده -

 چه حاال کوچیک، شوخی یه فقط. نداشتم توهین قصد خوام می معذرت -

 س؟ ساخته من از کمکی

  و شدنمی دیده آن بر لبخند از ردی دیگر که گرفتم جدیش صورت از را نگاهم

 :گفتم پارسا به رو و آوردم  بیرون کیفم، داخل از را امانتی

  نگاه  رو داخلش بفرمایید. گذاشتین جا رو کیفتون و رفتین عجله با دیروز -

 . باشه سرجاش چی همه ببینید کنید؛
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 موهای در دستی و رفت باال تعجب از ابروهایش نداشت؛ را انتظارش که پارسا

 : گفت و کشید حالتش خوش

 .ممنونم بگم چی دونم نمی واقعاً -

 تاریکی به رو داشت که هوایی  به ایاشاره مهتاب. گذاشتم میز روی بر را کیف

 : گفت و کرد رفتمی

 . میشن نگران مادرم  برسیم دیر میشه،  تاریک داره هوا. ریممی دیگه ما -

 . لحظه چند بدین اجازه -

 : گفت و برداشت را تلفن

 . ممنون بیارین نسکافه دوتا -

 :گفتم و برداشتم مبل روی از را کیفم

 . بریم  باید دیگه ما. نیست الزم  پذیرایی ممنون، میشه دیر -

  شما شم؛می  آماده من تا فقط. رسونممی هم رو شما خونه، میرم  دارم  هم من -

 .  کنید میل نوشیدنی یه هم
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 در  به ایتقه که  نشستیم سرجایمان ناگزیر دو هر. بود فایدهبی کردن اصرار

 :گفت و شد وارد نسکافه سینی با مرتبی پیرمرد و خورد

 خدا. مونیدمی آفتاب پنجه مثل تخته،  به بزنم... ماشاهلل... جان بابام  بفرمایید -

 !ماشاهلل... ماشاهلل... داره نگهتون  مادرتون پدر برا

  لیوان بود؛ نشسته هایمانب*ل بر خنده پیرمرد هایتعریف  از که مهتاب و من

 .کردیم تشکر و برداشتیم را نسکافه های

 .سرکارتون ببرین تشریف لطفا رجب مش -

 ریزی چشمک لبخند با من و برداشت را سینی دستپاچه و عجله با رجب مش

 :گفتم و کردم  اش حواله

 مارلون گفتم تو اومدین که در از اصال!  موندینا خوب هم شما پدرجان، مخلص-

 ! اومده  براندو

 : گفت ایخفه صدای با  و زد پهلویم به آرنج با مهتاب

  این با رجب مش کجای! میگی؟ چیه هاپرت   و چرت این! مارال رو دهنت ببند -

 ! براندو؟ مارلون شبیه بلندش ریش
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  شده شل جوری بد دستت پیچ توهم کنم؛ شاد رو پیرمرد دل خوام می بده -

 ! هست؟ حواست! ها

 .ممنون هم پذیرایی بابت  پدرجان، بفرمایید شما -

  از آرام  آرام خاصی غرور با  و داد تکان سری رجب مش. زد دلنشینی لبخند و

 . رفت بیرون اتاق

  حالت ندهد؛ بروز کردمی سعی و بود نمایان  صورتش در خنده از ردی که پارسا

 :گفت و گرفت خودش به جدی

 . گردم برمی  االن من باشین، راحت -

 و شدم   بلند. بودم  نشسته معذب را زیادی مدت که من. رفت بیرون اتاق از و

 : گفتم

 آشام  خون عین پسره نخوردم؛ تکون و نشستم بس از شدم  خشک آخیش -

  رو روحت و بگیره گاز رو گردنت خوادمی انگار کنهمی نگاه جوری یه! مونهمی

 !کنه عزرائیل تقدیم

 . دادم   ادامه خنده با
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 از! گچه رنگ صورتش و تنشه مشکی شنل یه مهتاب، بکن رو فکرش -

 چشمک بهت ترسناکش نیش هایدندون  و بارهمی آتیش سرخش چشمای

 نه؟ میشه، باحال خیلی بشه؛ ظاهر سرت پشت یهویی  اینکه تر جالب! زنهمی

! کردمی کوله و کج را ابرویش و چشم  و کشید پیشانیش به دستی مهتاب

 : گفتم  و زدم  کمرم  به را دستم

 ...! هه! باشم گذاشته قرار شما با نمیاد یادم  من -

 . بستم حرص با را چشمانم و

 ! کردمی قراری بی جایش سر مضطرب و داد تکان سری مهتاب

 زنی؟ می بال بال اینجوری زیرته پونز مهتاب؟ چته -

 :گفتم و چرخاندم  دور یک را هایمچشم و زدم  کمرم  به را دستم

 !بذارم  قرار پسری همچین با عمرا که من -

 چرا؟  بپرسم تونم می -

 : گفتم ب*ل زیر اراده بی صدا شنیدن با
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 ! بیژن زاده امام  یا -

  جیبش داخل در را دستش یک که  پارسا. برگشتم زده جن و کشیدم  جیغی

  کنج  هم کجی لبخند و شده خیره من به تخسی یچهره با  بود؛ گذاشته

.  بود تضاد در کامال ابروهایش اخموی حالت با که بود نشسته هایشب*ل

 . بود ایستاده من سر پشت در درست

 : گفتم مضطرب

 ؟!هوم  -

 :  گفت بود  هایشب* ل روی که لبخند از ردی و اخم با پارسا

 .حاضرم  من بفرمایید -

  و زد باال  را ابرویش تای یک گذشت که من کنار از. افتاد راه به ما از  جلوتر و

 .کرد زیبایی خنده

 : گفتم و گرفتم مهتاب بازوی از نیشگونی

!  آشامه ون*خ پسره این نگفتم دادی؟می  عالمت یه نمیشد! نکنه  خفت خدا -

 !کرد؟می چیکار من سر پُشت... پُ! بیرون؟ نرفت در از مگه
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  من خنگی تو اومد تو  اون  از بود؛ باز که بود دیگه در یه میزش پشت کیو آی -

 ... که واقعا میدم، عالمت دارم ساعته یه کنم؟ چیکار

 ***** 

  که هاییعضله  و بود پوشیده سفیدی جذب  تیشرت. کردم  نگاهش سر پشت از

  یک. دادمی نشان خوبی به را است  کشیده برایشان  زیادی زحمت بود معلوم 

  روی هم اسپرتی چرم  کت و بود پوشیده  اسپرت کفش و جذب مشکی جین

 . بود جذاب و لباس خوش کلمه، واقعی معنی به. بود انداخته دستش

 : گفت پارسا به رو ـوه*عشـ  با و  شد بلند جایش از منشی ما، دیدن با

 مهندس؟  برید می تشریف -

 .زد کنار صورتش از ناز با را موهایش و

 :گفت جدی خیلی کند؛ او به توجهی  اینکه  بدون پارسا

 برسونید؛ محمدی مهندس دست  به رو سما پروژه پرونده کنید لطف بله، -

 . باشه حاضر فردا تا بگید

 . حتما چشم -
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 : پرسید و کرد ما به ای اشاره

 هستن؟  اقوام  از-

 !یاسینی خانم  باشه خودتون کار به سرتون لطفا شما -

 من. کشیدمی  نفس تندتند عصبانیت شدت از و کرد نگاه ما به اخم با منشی

  گفت ب*ل زیر چیزی که کردم  اشحواله ریزی چشمک گشادی، لبخند با هم

 ! نشست سرجایش و

  نفس. کردم  نزدیک مهتاب به را خودم   و پرید صورتم از رنگ آسانسور دیدن با

 دور پارسا  چشم از که نشست تنم به خفیفی لرز. شدیم وارد و کشیدم  عمیقی

 :گفت  و زد کجی لبخند. نماند

 !باشید ترسو کردم نمی فکر -

  مهتاب دست از را دستم ام،گرفته قرار تحقیر مورد کردم  احساس که هم من

 : گفتم و کرده جدا

 .نیستم ترسو  من وجه هیچ به نخیر، -
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 نگاهی. نشد وارد کسی ولی ایستاد ایطبقه  در و خورد کوچکی تکان آسانسور

 آسانسور، دوباره و ناگهانی حرکت با و  شدم  سرگیجه دچار که انداختم  پایین به

  مانع سریع پارسا که بودم  افتادن حال در. کشیدم  بلندی جیغ ناخودآگاه

  عطر بوی صورتم، به نزدیک صورتش  و بود کمرم  دور دستش. شد من افتادن

  رسوخ وجودم  به کشیدن نفس بار هر با و شدمی احساس بینیم  زیر تلخش

 دوخت هایمچشم به داشت عجیبی برق که را رنگش مشکی هایچشم. کردمی

 : گفت سردرگمی لحن با و

 خوبه؟ حالت -

 و گرداندم  صورتش در را هایمچشم بودم؛  شده معذب وضعیت این از که نیز من

 : گفتم آرامی صدای با

 ! خوبم من... من  بردارید؟ کمرم  از رو دستتون میشه -

 :گفت شده هول و داشت نگه سرجایم را من سریع

 ! افتادیدمی داشتید کنم؛ کمک خواستم فقط -



www.taakroman.ir  

 
  

56 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  از ایتازه  و ناشناخته حس همه، از بدتر   و استرس شدت و خجالت از را سرم 

  را دستم مهتاب. گرفتم سرم  به را دستم و انداختم پایین پارسا وجود گرمای

 . داشت نگه آغوشش توی را من و کشید

 یهو؟  شد خوبی؟چت جونم، مارال -

 کودکی دوران از دور ایخاطره  به را من وضعیت این و  بود  پریده  شدت به رنگم

 . برد

  حال در فامیل هایبچه  با مادربزرگ یخانه  پردرخت و بزرگ حیاط در وقتی»

 را هایشچشم نداشتیم؛ باهم خوبی رابطه وقت هیچ که ام دخترخاله. بودم  بازی

  من. شدند حیاط کنار و گوشه و اطراف در شدن پنهان مشغول همگی و بست

  پاهای با بود؛ قدیمی کمد یک زیرزمین کنار. دویدم  حیاط انتهای طرف به هم

  را زانوهایم صدابی. خزیدم  کمد داخل و رفتم باال کشوهایش از سریع کوچکم

  و چرخید در قفل  که کند پیدایم نتواند کسی  تا کشیدم، ش*آغو در

 : گفت بدجنسی لحن با ام دخترخاله

 تویی؟ اون مارال -
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 !ترسممی  من شده، قفل در کردی؟ پیدام  چطوری آره -

 :گفت و کرد آمیزی شیطنت خنده

 . بمیری تا مونیمی  هم تو همون -

  شدم  کمد داخل ترسناکی و تاریکی متوجه تازه و ریخت دلم در دنیا ترس تمام 

 .رفتم هوش از  ترس، و استرس شدت از و

 به نسبت عمیق ترسی دچار من و گذاشت ام روحیه  بر را تاثیرش بد اتفاق آن

 .«شدم  بلندی و بسته فضاهای

* 

  صندلی. بود رنگ مشکی سانتافه یک. کرد باز ریموت با را ماشینش قفل پارسا

 : گفت مهتاب به رو و کرد تنظیم را جلو

 . بکشه دراز اینجا  بذارینش -

 عقب صندلی روی هم خودش و کشیدم  دراز صندلی روی آرام  مهتاب کمک با

  در را بازوهایم. بود کرده خیس را پیشانیم روی عرق درشت هایدانه . نشست
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  هایچشم با حالبی تقریبا. افتادم  لعنتی خاطره آن یاد به باز کشیدم؛ ش*آغو

 .بودم  افتاده صندلی روی بسته

 را شیرینی مایع دقیقه، چند از بعد و  شد متوقف ماشین حرکت، مدتی از بعد

 دیدم  خودم  روی روبه را پارسا و کردم  باز را هایمچشم. کردم  حس دهانم توی

 خوردم  به آرام  آرام  را آناناس آب و بود شده خیره من به جدی یچهره با که

 :گفتم دلم توی و زدم  پس  را دستش. دادمی

  آبمیوه باید آشام  ون*خ پسره این بود؛ چالق دستش گوری گوربه مهتاب این»

 !« من؟ حلقوم  تو بریزه

 . بود تلفن با صحبت  حال در ماشین از دورتر دیدم  که

 نگاهم شده گرد هایچشم با که درحالی افتاد؛ پارسا به نگاهم که گفتم آهانی

 .کردمی

 !آشام؟ ون*خ جناب کنیمی نگام  اینطوری چرا هوم؟ -

 و گذاشتم دهانم روی را دستم شد؛ خارج دهانم از ناخواسته که لقبی گفتن با

 . کشیدم  هینی
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 ! کنی؟می پرت رو دستم چی  برای هیچ، نیستی بلد تشکر تو دختر -

 تقریبا که دستش در لیوانی و بود شده آبمیوه از خیس که شلوارش به نگاهم

 .افتاد بود؛ خالی

 : گفتم  سریع و افتادم  خنده به اشبامزه قیافه از

 .نشدم  متوجه اصال ذببخشید -

 : گفت و زد جذابی لبخند هم او

 ! دیگه آشامم ون*خ من باالخره شی؛می بخشیده بعد دفعه نباش مطمئن -

  به را بودم   داده نسبت او به ناخواسته که لقبی که این از شده گرد هایچشم با

 . کند تمیز را هایشلباس که رفت و زد  چشمکی که شدم  خیره او  به آورد؛ رویم

 نه که  صحبت  مهتاب با مادر که زدم می  حدس و بود شده تاریک حسابی هوا

  پارسا. کرد قطع را تماس مهتاب. نشست دلم در بدی اضطراب. کندمی دعوا

 :گفت ما مضطرب و گرفته هایچهره  دیدن با و برگشت

 .  کنم  می صحبت مادرتون با  من نباشید،  نگران -
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 : گفتم دلم توی

 « بلندت و جذاب موهای و هاچشم اون  با ایکننده نگران دلیل یه  خودت تو»

 لباس طرز این با.  بود دار خنده هم تصورش گرفت؛ ام خنده دلم توی بعد

 : بگوید  و بایستد مادرم  جلوی پوشیدن

 ! بودن  من با نباشید  نگران -

 . کردم  بلندی  خنده فکر این از ناگهان

 :گفتم خندیدن مدتی از بعد که انداختند من به متعجبی نگاه مهتاب و پارسا

 ! بود دار خنده که افتادم  چیزی یاد ببخشید -

 !«هـا خله هم دختره  این»گفتمی که بود معلوم  پارسا نگاه از

  که  بنشینم عقب صندلی روی و بروم  خواستم هم من. نشست سرجایش مهتاب

 : گفت بود  زیادش خوردن حرص تاثیر تحت که آرامی صدای با

 ! زشته سرجات، بتمرگ  برو. نیست که رانندمون -
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 چیزی کسی خانه به رسیدن تا. بستم را در آرام  و رفتم قبلیم سرجای هم من

 . داد پارسا به  را آدرس مهتاب فقط نگفت؛

 چه بابا و مامان یعنی افتاد دلم به بدی استرس. شدیم پیاده همگی و رسیدیم

 دن؟می نشون واکنشی

 **** 

  به آرامی صدای با! کرد باز را در سراسیمه مادر که آوردم  در صدا به را در زنگ

 : گفتم مهتاب

 !کرد؟ باز رو در  زود انقدر بود نشسته در پشت -

 ! نیست شوخی وقت االن! ببند -

 که کردیم سالم  مادر به دادیم، فرو صدا با را دهانمان آب که درحالی و مضطرب

 : گفت و آمد جلو قدم  چند پارسا. انداخت ما به  تندی نگاه

 ! مادرجون سالم  -
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  و جذابیت تاثیر تحت و انداخت او به نگاهی پارسا زبان از مادر کلمه شنیدن با

  داشته او مانند پسری که داشت آرزو  همیشه گویی. گرفت قرار پارسا جذبه

 :گفت و  شد خیره او به هاشده  مسخ مانند باشد،

 ! پسرم  ماهت روی به سالم  -

  آسانسور تو گویا خانم مارال ببخشید، رو دخترها تاخیر لطفا مادرجون -

 خودم  تاریکه هوا دیدم  هم من  رسیدن، دیر که شد  این  شد، بد حالشون

 . رسوندمشون شخصا

.  پیوست ما جمع به و آمد بیرون بود، شنیده را پارسا هایحرف  انگار که پدر

 :گفت پارسا به ایقدرشناسانه  نگاه با سپس

 .باش ما پیش رو شام  تو بفرما! مردی که الحق. پسرم  سالم  -

 .برگردم  باید ولی لطفتون از ممنون -

* 

.  شدیم خانه وارد همگی و دید فایدهبی  را مقاومت دیگر مادر زیاد اصرارهای با

  به مادر همراه مهتاب و من. نشستند  تلویزیون کنار مبل روی پارسا و پدر



www.taakroman.ir  

 
  

63 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  جلوی آبرویمان و داشتیم سبزی  قرمه شام  خوشبختانه. رفتیم آشپزخانه

 . میشد حفظ وارد تازه مهمان

 به رفتن حال در هم من بود، غرق خودش رویای عالم در دست به کفگیر مامان

 به تند هایقدم  با و کرد سالم  شد پذیرایی وارد دیدم، را مهسا که بودم  اتاق

 !برگشت اتاق

 :گفت ایسابقه بی هیجان با

 بینم؟ می  خواب دارم  ما؟ خونه تو خوشتیپ پسر  یه وای -

 !( میشه احساس ما خونه تو  داداش کمبود واقعا عزیزم، مهسای نازی آخی)

 : گفتم و کردم  نثارش گردنی پس

 ! بدو  مشقت، و درس سر برو بدو -

  کنارش از و زدم  دراری حرص لبخند! کرد نگاهم شده گرد هایچشم با مهسا

 !گذشتم
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  بنفش تونیکیک  با را بیرونیم هایلباس و کردم  باز را هایملباس کمد

 از و گذاشتم باز را موهایم کردم، عوض مشکیشال و ساپورت با رنگخوش 

 .رفتم بیرون اتاق

 جریان پدر فهمیدم، هایشانحرف از و بودند صحبت مشغول پارسا و پدر

 . است کرده تعریف را ورشکستگیش

 :گفت پدر به رو پارسا

 تو بردن دست دلیل به پیش وقت چند داریم، ساختمانی مصالح  شرکت یه ما -

  اون سرپرست عنوان به باشید مایل اگه. کردیم اخراج رو مدیرش ها حسا

 . بشید جایگزین بخش

  ما همه دل در امیدی نور و دیدم  پدرم  و مادر هایچشم در را خوشحالی برق

 . شد روشن

  و بگم یاعلی وقتشه. شدم  خسته نشینی گوشه از بود هامدت  پسرم، ممنون -

 .هستم من کنم، شروع  نو از

 :گفت آشپزخونه از مادر
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 . مادر ببینی  خیر الهی -

 :گفت و زد رنگیکم لبخند پارسا

 .کردن خانم مارال که کاری جبران به باشه نیست، لطفی -

  را سرش سریع و کرد من به آمیزی تحسین نگاه. شد من حضور متوجه تازه که

 : گفت پدر به رو و  انداخت پایین

  لطف من به کیفم برگردوندن با گم، می  تبریک دختری همچین تربیت بابت -

 .کردن بزرگی

 . پسرم  کردمی کارو همین بود کسی هر -

 .بوسیدم  را پدر گونه و رفتم

 (برممی کار به رو بهادر یعنی پارسا، کوچیکاسم بعد به جااین  از)

 با مادر نشستیم، سفره دور همگی کردیم، پهن زمین روی را شام  سفره

 :  گفت و کرد مکثی بهادر. کشیدمی غذا بهادر برای خاصیعشق

 ! خوردم  رو بغضش و نخوردم  باشه پخته مادر که خونگیغذای وقته خیلی -
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 پزه؟نمی غذا برات مادرت مگه پسرم؟ چرا -

 آهی دوخت، مادر هایچشم  به بود شده خیره نقطهیک  به که را نگاهش بهادر

 : گفت و کشید

 . دادیم دستش از که میشه  سالی چند -

 . شدیم ناراحت خیلی  و کردیم انگیزی غم سکوت همگی

 ****** 

 :گفت مادر به رو بهادر

 .میده آرامش بهم این و  ندازینمی مادرم  یاد رو من شما -

 : گفت غمگینی صدای با بود گرفته قرار تاثیر تحت که هم مادر

 .عزیزم  ماییخانواده  جزء منی پسر تو حاال از -

 با و زد کنار شستش انگشت با  بود، نشسته چشمانش گوشه که اشکی یقطره

 : داد ادامه  برسد نظر  به واقعی کردمی سعی خیلی که لبخندی
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  برات من باشی  داشته دوست که غذایی هر مادر، بیا داشتی دوست وقت هر -

 . عزیزم  پزم می

 : گفتم خودم  با

 کنهمی فکر ندونه کی هر! نداشتیم؟ خبر ما داشت عاطفه هم ما مامان!... هه -

 !شد حسودیم یکم! مردم  دختر ما و پسرشه  این

 فکر موضوع  همین به هم هاآن شدم  متوجه و انداختم مهتاب و مهسا به نگاهی

 ! کردندمی

  و بود خورده گره ما خانواده به گفت شودمی حاال که بهادر شام، صرف از بعد

  جایز را بیشتر ماندن بود، کرده جا مادر مخصوصا و پدر دل در را خودش

 .کرد خداحافظی همگی از پدر به شرکت آدرس و کارت دادن با و ندانست

* 

 ذهنم در پارسا بهادر تصویر کردم،می  فکر امروز هایاتفاق  به خواب، موقع شب

  روی! عجیبش هاینگاه  به و داشت من به که هاییتوجه  تمام  و شد تداعی

 تاریکی  در خانه سقف به بود، سرم   زیر دستمیک و بودم  کشیده دراز تخت



www.taakroman.ir  

 
  

68 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  بهادر! لرزید دلمته و افتادم آبی چشم پسر یاد ناگهان که بودم  شده خیره شب

 . بست نقش نظرم  در آبی چشم دو فقط و رفت بیرون ذهنم از

  گاهی. کرد حسشان باید فقط! دارند گفتن برای زیادی هایحرف هاچشم

 . رساند را مفهومش شودنمی هم جمله  صد در که زندمی را هاییحرف  نگاهیک

  تکان شدت به را سرم ! ببینمش بیشتر خواهدمی دلم دیدم  آمدم  که خودم  به

  اصال. برود بیرون سرم  از افکار این تا دادم  فشار هم روی را هایمچشم و دادم 

  شده خیره من به بار سه یا دو فقط که او کنم؟ فکر چیزها این به باید چرا من

  سمتش به  را من چیزییک ولی! باشد  شده من عاشق که شودنمی دلیل است،

  آن از هیچ که ام شده مبهم  حسی درگیر کنممی  فکر! نمیدانم کند،می جذب

 !نمیاورم  در سر

 : گفتم و کشیدم  عمیقی نفس

 ! نکن پردازی خیال و  بکپ بگیر. بخونی رو درست باید مارال -

  افکار این اگر شدم،می قبول پزشکی  باید شده طور هر و داشتم کنکور امسال

  همین برای! شدم نمی قبول هم دریایی گیاهان آبیاری دادم،می  راه ذهنم به را
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 خیال و فکر از پاتختی روی گوشی ویبره صدای با که  کشیدم  عمیق نفسی

 :شد برقرار تماس و زده را اتصال دکمه. آمدم  بیرون

 ...مت متعالی، متواری، متوالی، عالی شب سالم  -

  بدی من تحویل رو هاپرت  و چرت این زدی زنگ شبی نصفه  دیگه بسه اه -

 فرمایش؟  سالم، علیک ضمن در نازی؟

 بروبچ با صبح بیای خبرت خواستم و کردم  حساب آدم  رو تو منه تقصیر اصال -

 ! بای شدم  خوشحال نمیای، پس کوه، به بزنیم

 نداریم؟  کالس فردا مگه راستی هستم، منم بای؟ رو چی چی ببینم وایسا -

 ! سجمعه فردا کیوآی ! خنگستون دیاری؟ کدوم  بچه -

 . دیگه دنبالم بیاید فقط نمکدون نریز نمک انقدر بسه -

 .بدرود دیگر درودی تا مادمازل باشه -

 سرم  روی را پتو. کردم  تنظیم ۶ روی را ساعت و کردم  قطع را تماس لبخند با

 . رفتم فرو عمیقی خواب به و کشیدم 
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 ***** 

  کمی و برداشتم را ام کوله شدم، بیدار خواب از گوشی آالرم  صدای با صبح

 .گذاشتم داخلش آب بطرییک و خوراکی

 :که مضمون این به  یاداشتیک

 .« رفتم کوه به نازنین و عسل با من »

 . چسباندم  یخچال  در به و نوشتم  مادر برای

 رنگشهم کاپشن  با که را رنگمخاکی اسپرت  بوتنیم  نازی، زنگتک  دیدن با

 . شدم  خارج خانه  از سریع و کردم  پا  به بود، شده ست

 ماشین سوار کشان خمیازه من و  داد تکان برایم دستی فرمان، پشت نازی

 .شدم 

  برایش سفیدرنگ پرادوییک پدرش و بود شده تمام   سالش۱۸ تازه نازی

 پزشک دو هر مادرش و پدر. داشتند خوبیخیلی مالی وضعیت. بود خریده

 پیشش هاشب بعضی ما و بود تنها خانه  در اوقات بیشتر تقریبا  نازی و بودند

 .ماندیممی
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 هایی؟چطوری پرتقالی عالی صبح -

  اومدم  کردم  ول رو نرمم و گرم  تخت شدم، تو خام  چطوری دونم نمیمن -

 زنه؟می  پر پرنده سحرکله پاییز  سرمای و سوز این تو آخه! تو  پیش

 .منتظرن هابچه که بشین فت*س! ممنوع  زدن غر -

 !هانیست  بازی اسباب  این بلدی؟ رانندگی مطمئنی! حاال نکشیمون -

 رو من فرمون دست کسی فهمیمی جیبم تو گذاشتم رو شوماخر که حاال -

 ! نداره

 : گفتم گشادی لبخند با

 !خَر شُما بیوفت راه زنیمی حرف خیلی -

 و کردم  خندیدن به شروع  بلندی صدای با که  کشید حرص از جیغی نازنین

 : گفتم

 ! اسب شما آهو، شما! نخور حرص حاال -

 ! شدی  عوضی  خیلی! کشممی  تورو من مارال -
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 هیجان با  در، دم  بیاورد تشریف باالخره عسل تا کشید طول ایدقیقه چند

 : گفت و شد سوار

 .ـوس*بـ جیغ سالم،!صفا بریم اکیپی اینم عاشق من وای -

 علیک آوردی؟ کجا از میش و گرگ این تو  رو انرژی  همه این موندم  من -

 !سالم 

 . پراند سرم  از را خواب که شد پخش شادیآهنگ  و کرد روشن را ضبط نازنین

 . کردیم حرکت بام   طرف به  و کردیم سوار هم را سارا راه سر

  و کشیدم  باالتر را کاپشنم زیپ. وزیدمی مالیمی باد و داشت سوز کمی هوا

 .کردیم زدن قدم  به شروع  مالیمی سرباالیی از همگی

 :گفت و کوبید بهم  رو هایشدست  هیجان با نازنین

 .برسه  دیگه که االنه داریم، مهمون یه هابچه -

 : گفتم عسل به آرام 

 !هست؟ کی مهمونش -
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 !که نمیده  پس نم خانم موذی این دونمنمی -

  با رو سبزه و متوسط قد با پسری که بودیم اطراف مناظر تماشای حال در

 ...آمد طرفمان به جلفی هایلباس

 :گفت و کشید خوشحالی از جیغی دیدنش با نازنین

 ! اومد وای -

 : گفت و کرد ما به رو بعد

 ! من دوست هستن، زانیار ایشون کنممی معرفی -

 . کردیم نگاه نازنین به شده گرد هایچشم و باز دهن با همگی

 : گفت و داد دست سارا با اول و کرد دراز ما طرف به را دستش لبخند با زانیار

 .خوشحالم آشناییتون از -

  اشقیافه دیدن با برگرداند، من طرف به  را رویش و گفت  ایشی ب*ل زیر عسل

.  زد زل من هایچشم به زنی بهم حال یخیره نگاه با زانیار که گرفت ام خنده

 . داد دست من به بدی حس و کردمی اذیت را آدم  کلمه، واقعی معنی به  نگاهش
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 . شدم  متاسف پسری چنین این انتخاب  بابت نازنین برای دلم در

 :گفتم سردی لحن با. کرد جمع را پایش و دست  من جدی و خشک اخالق از

 .بختمخوش هستم، مارال -

 اطراف مناظر تماشای مشغول را خودم  و برگرداندم  مخالف طرف به را نگاهم و

 . کردم 

  درخت از پر هایمحوطه با شیک هایرستوران  و کافه از بود پر  اطراف و دور

  نمایآب یک . بود کرده زیباتر را کوهدامنه که نارنجی و زرد هایبرگ   از پوشیده

 و سرزندگی حس آب، شُرشُر صدای و  داشت قرار کوهپایین محوطه در هم زیبا

 . کردمی منتقل آدم  به را نشاط

  و شوخی با کردمی سعی زانیار رفتیم، باال آرام آرام  کوه سرباالیی از همگی

 مالیمی سوز. کردنمی  توجه نازی به زیاد و کند نزدیک ما  به را خودش خنده

  کرده پیدا ایبامزه  قیافه و بود شده سرخ سرما از هایمگونه و بینی. آمدمی

 سنگی تخته روی سارا که  رفتیم باال کوه از طورهمین ساعتینیم  حدود. بودم 

 :گفت و نشست
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 .شدم  خسته تونمنمی  دیگه من وای -

  شده خودش از گرفتن عکس مشغول عسل  نشستند، هم کنار هم زانیار و نازی

  بسته هایچشم با و کردم  باز هم از را هایمدست  رفتم، بلندی صخره روی. بود

 .نشست تنم به خفیفی لرز که  کشیدم  هایمریه  به را تازه  هوای

 که کردم  حس خودم  روی را زانیار نگاه سنگینی  که هابچه طرف به برگشتم

 مشغول را خودش ساختگی اشتیاق با  و برگرداند  نازی سمت به را رویش سریع

 .کرد نازی هایحرف  شنیدن

 :گفت رفته وا ایقیافه با سارا

 ! گشنمه من -

 .کن شروع  بعد برسیم بزار -

 :گفت هیجان با و  کوبید هم به را هایشدست  نازی

 .زانی  کافه ریممی من مهمون صبحانه همگی -

 : گفت و شد بلند زانیار
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 .خوبیه فکر عزیزم، آره -

 :گفتم و انداختم کوه به نگاهی

 . برگردیم بعد و بریم بلنده صخره اون کنار باال،  اون  تا بیاید پس -

 منظره رسیدیم، تا کشید طول ایدقیقه  ده و کردند موافقت همگی

  هایرستوران  نارنجی، و زرد هایدرخت از پر  کوه پایین. داشت ایالعادهفوق

 زندگی بودن، حرکت حال در شهرسطح در که هاییماشین  و هاآدم  رنگارنگ،

  سکوت و بود  شده متوقف زمان انگار باال  این. داشت جریان خوبی به

 . داشت جریان کرد، می تازه را آدم  روح  که بخشیآرامش 

 : گفت و داد دستم به را چایی لیوان عسل

 به داره رسما. کنهمی  نگاه بد خیلی ندارم، پسره  این به خوبی حس اصال -

 ! میده خط هممون

 ! نازی حیف جلفه، خیلی شدم  متوجه هم من آره -

 : گفت بلندی صدای با سارا

 . برگردیم خوایممی بیاید هابچه -
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 عسل و  سارا و من  بودند، رفتن پایین حال در ما از جلوتر خیلی نازی و زانیار

 .شدیم سرازیر کوه پایین طرف به سریع و انداختیم یادگاریعکس  چندتایی

 ۲۰۶ یک که خودش ماشین با هم زانیار و شدیم نازی ماشین سوار همگی

 .کردیم حرکت  زانیار کافه سمت به  بود، قرمزرنگ

 : گفت و کرد متوقف را ماشین نازی

 !رسیدیم که بکشید رو دستی -

 :گفتم تعجب با زانیار کافه دیدن با

 رفتیم؟  قبل دفعه که نیست ایکافه همون این عسل -

 ! خودشه آره! عه -

 !زشته ببینه کسی آشنایی ممکنه نمیام، من -

  چه ببیند جلف یپسره  این با را ما بهادر اگر کردم می  فکر این به دلم در

  هم طرفی از  بشود، بد پدرم   برای است ممکن و کندنمی که فکرهایی

 . بشود دلخور نازی  بود ممکن بگویم چیزی توانستمنمی
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 . نشستیم کافه گوشه میزیک  دور و شدیم وارد هابچه  همراه میلیبی با

  خوش دوستات به کن کاری کنن،  پذیرایی  ازتون میگم االن عزیزم  نازی -

 . فعال. بگذره

 : گفت حرصی از  پر صدای با و زد نازنین به گردنیپس یک عسل رفتنش با

 !خاک یعنی -

 :گفت بود شده ناراحت خیلی که نازنین

 !شیدمی  متوجه خودتون شینمی  آشنا حاال خوبیه، پسر بخدا -

 شدین؟  آشنا وقته چند دونم،می بعید -

 . میشه ماهییک -

 :گفت تعجب با سارا

 !نگفتی؟ ماها به هیچی تو و مدتهمه  این -

 :گفت ایکالفه لحن با عسل
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  نزنید، گند رو امروز یه. نیست مربوط ما به!  دونهمی خودش بابا خیالبی -

 . کنیممی صحبت راجبش مفصل بعدا حاال باشیم،  خوش بذارید

 باشد نفرستاده چیزی پیامی مادر ببینم انداختم نگاهی ام گوشی یصفحه به

 :گفت تعجب با و زد پهلویم به آرنجش با عسل که

 !جاستاین  پیت برد ولی  ، برنگردیا!  نشه باورت شاید مارال -

  با کردم؛ نگاه گفت  عسل  که سمتی به ناخداگاه و کردم  بلند را سرم  سریع

 احساس. کرد یخ تنم شدند، وارد دیگر پسریک همراه که آبیچشم پسر  دیدن

  شدت با  خفیف شوکیک از بعد و ایستاد حرکت از قلبم ایلحظه کردم 

 :گفت  عسل که شدم  کردنش تماشا محو. افتاد تپش به بیشتری

 ! برنگرد گفتم خوبه! مارال تابلویی خیلی -

  بود، خودش. بکشم نفس توانستمنمی درست و افتاد رعشه به هایمدست

  دوباره. بود  پوشیده ایسورمه  جین شلوار  با جذب مشکی اسکییقه  بافتیک

 حس را نگاهم سنگینی انگار نبود، خودم  دست اصال که کردم  نگاه او به خیره

  در. خورد جا کمی انگار من دیدن  با. افتاد من به نگاهش و برگشت که کرد
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  را نگاهم سریع. کشید حالتشخوش   موهای داخل دستی و شد جاجابه  جایش

  به پی کسی خواستمنمی. خورد هم  به دلم زیاد استرس شدت از. گرفتم او از

  نشان حکم*م   را خودم  کردم  سعی و کشیدم  عمیقینفس  ببرد، خرابم حال

 . بدهم

 :گفتم ها بچه  به رو و شدم  بلند

 .گردم برمی زود بزنم صورتم و دست به آبی یه میرم  من -

  رو هایمقدم  کافه سرویس سمت به  و بگوید چیزی کسی نماندم  منتظر دیگر

 .کردم  تند

  وقیحانه که شدیم چشم  در چشم ایلحظه  بود، ایستاده کانتر  کنار زانیار

  شد، بدتر جلفپسرک  این از حرکت این  با خرابم حال! زد من به ریزیچشمک

 شدت از. پاشیدم  صورتم به آبمشت چند و رفتم دستشویی سمت به سریع

  به دستم ست*پو که زدم  دیوار به محکمیمشت نازی به ترحم و عصبانیت

 به و گذاشتم قلبم روی را دستم. کشیدم می  نفس  تند تند. شد  خراشیده شدت

 : گفتم خودم 
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  جلفپسره  این خدمت به بعد کن،  کنترل رو خشمت مارال، باش آروم  -

 !کرد چیکار که میگم نازی به رسم،می

 روی رو  شالم و کردم  خشک را صورتم کاغذیدستمال با شد، بهتر حالم کمی

 خودم  رویروبه را زانیار که رفتم بیرون عمیقنفس یک با و کردم  مرتب سرم 

  شده خیره من به کثیفشنگاه با و بود هایشب*ل  گوشه کجی لبخند که دیدم 

 . بود

 ***** 

  که کنم عبور کنارش از توجهیبی با گرفتم  تصمیم. کشیدم  هم در را هایماخم

 : گفت گوشم نزدیک  آرامی صدای با و کرد سد را راهم

 شیم؟ آشنا  بیشتر هم با میشه خوشگله؟ کجا -

 : گفتم عصبانیت با و زدم  صورتش به محکمی سیلی! رسیدم  انفجار مرز به

 به! هستم نازیدوست  من کنی؟ می جرات چطور. لیاقتبی آشغالی خیلی -

 ؟ !من

 : گفتم و کردم  مکثی
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 !هستی فطرتی پست حیوون چه تو میگم نازی به و میرم  االن -

 :گفت و  شد ترنزدیک سمتم به چندقدمی زانیار

  خیلی من به اون کنه؟می باور رو حرفت نازی کردی فکر زرنگ، خانم... آ... آ -

 ! بگو  رو شمارت نکن ناز ام  االن. کنیمی خراب جلوش رو خودت فقط سوابسته 

  به و بود افتاده کار از گویی قلبم! زدمی کبودی به وقاحت همه  این از صورتم

 عصبانیت و استرس شدت از و کوبیدمی ام ســینه یدیواره  به را خود کندی

 : زدم  فریاد و گرفتم سرم  به را دستم. چرخیدمی سرم  دور چیزهمه

 !آشغالی خیلی عوضی، گمشو -

 :گفت که شد شنیده نزدیک یفاصله از پسری صدای که

 خبره؟ چه جااین  -

 شده خیره زانیار به عصبانیت با که دیدم  را آبیچشم پسر زانیار، رفتن کنار با

 حال در بود،  شده وارد من به که روانی فشار شدت از و لرزیددلم  دیدنش با!  بود

.  نشستم زمین روی آرام  و گرفتم رویمروبه  دیوار به را دستم. بودم  ریختن فرو

 با آبیچشم پسر بود؛ ریخته بهم حسابی اعصابم و کشیدم می  نفس تند تند
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  لحن از نگرانی که حالی در و دوید طرفم به سراسیمه وضعیت، آن در من دیدن

 : گفت بود، پیدا صدایش

 خوبه؟ حالت شده؟ چت عزیزم  -

  حالیبی با که  حالی در وضعیت آن در  من دیدن با و آمد مردد هایقدم  با عسل

  روی را دستش شده گرد هایچشم  با و کشید هینی بودم، افتاده زمین روی

 :گفت زانیار به رو و  گذاشت دهانش

 !عوضی جلفپسره نه؟ توعه کار -

 . کشید ـوش*آغـ در گرمی به را من و آمد من سمت به مضطرب و سراسیمه

 :گفت و برداشت خیز زانیار طرف به آبیچشم پسر

 ریخت؟ بهم جوریاین  که  لعنتی گفتی بهش چی -

 : گفت ایکارانهطلب لحن با زانیار

 داره؟ ربطی شما به خصوصیه، -
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  عصبانیت با  و کوبید دیوار به حکم*م  و فشرد دست در را زانیار یقه ناگهان که

 : گفت اششده کلید هایدندان  بین از

 داری؟   خصوصی حرف چه من مارال با عوضی -

 :کشید فریاد صورتش در بلند و

 ! عوضی ناموس دزد نشونم، سرجات رو یکی تو اگه نیستم شاهرخ هان؟ -

  در خوبیحس مقابل در و خوردم  جا  ایلحظه  او  زبان از خودم  اسم شنیدن از

 ! دانستمی هم را اسمم و شناختمی را من که زیرا. دواند ریشه وجودم 

 فرود یآماده را مشتش شاهرخ ناگهان که بودم  شده غرق خود افکار همین در

  صدای با و شدم  بلند جایم از عسل کمک با! کرد زانیار صورت در آوردن

 : گفتم جانیبی

 ! نداره هم زدن ارزش حتی کن، ولش -

  از را گرد نمایشی حالت با و کشید پس زانیار ییقه  از را دستش شاهرخ

 :زد کنار اششانه
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  خودته، پای خونت واال بینمتمی دخترها این  دوروبر باشه آخرت بار -

 شد؟ شیرفهم

 . کرد تایید سر دادن تکان با بود آمده بند  زبانش ترس از که زانیار

 .گذشتم نفرشان سه هر کنار از و زدم  پس را عسل دست

 : زد صدا نگرانی لحن با عسل

 مارال؟ -

  کافه از تند هایقدم  با. آوردم  باال نیایید، دنبالم کهاین  ینشانه  به را دستم

 خیس را هایمگونه  اشک هایقطره! باشم تنها کمی داشتم احتیاج. زدم  بیرون

 . کرد باریدن به شروع  جانیکم باران و بود ابری حسابی هوا. کردمی

 باران قطرات دادم  اجازه و گرفتم آسمان به رو را صورتم کشیدم، عمیقی نفس

 .کنند نوازش را صورتم آرام 

 ***** 

 شاهرخ
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 و کردیم انتخاب را پنجره کنار صندلی امیر همراه شدیم، کافه وارد وقتی

 با و کردم  بلند را سرم  کردم؛ حس خودم  روی را نگاهی سنگینی. نشستیم

 نگاه من به خیره هاییچشم با که  حالی در خوردم، جا زندگیم عشق دیدن

  سرخوشی حس و کوبیدمی ام سینه دیوار و در به را خود شدت به قلبم. کردمی

 صورتش دستپاچه و هول و شد من نگاه متوجه ناگهان! کردمی دلگرم  را من که

 . برگرداند دیگری سمت به را

 : گفت امیر که شدم  خیره نامعلوم   اینقطه به و کشیدم  موهایم در دستی

 راهی؟روبه  داداش شاهرخ -

 ! نیستم میزون یکم -

 مربوطه؟  دختره  اون به -

  به ناخوشی حال با که دیدم  را مارال و کردم  نگاه کرد، اشاره امیر که سمتی به

  کمی.  کنم صحبت او با و بروم  جلو گرفتم تصمیم  آنی تصمیمیک در. افتاد راه

 :گفتم امیر به رو و  شدم  بلند جایم از حالاین  با بودم  مردد

 . گردم می بر -
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  چند شد باعث تردید کمی. کردم  حرکت بود، رفته مارال که سمتی به و

.  کنم فکر نداشتم،  را دادنش انجام  جرات هامدت  که کاری به و بایستم ایلحظه

 هایشیشه پشت را شهر شلوغی که کافه  یپنجره کنار کشیدم، عمیقینفس 

 شهر یهمهمه میان در نامعلومی ینقطه به و ایستادم  کردمی  نمایان خود

  عصبی لحنی با که شنیدم  را مارال فریاد صدای ناگهان. شدم  خیره خاکستری

 . کردمی دعوا شخصی با

  که  حالی در و رفتم جلو کردم،  تند آنان سمت به را هایمقدم  ناخودآگاه

  بود، نمایان آن در خشم هایرگه که صدایی با بود افتاده دلم به اضطراب

 :پرسیدم 

 خبره؟ چه جااین  -

  این به زیاد من شناختمش،می ! آمد جوش به خونم کافه صاحب زانیار، دیدن با

 !بود عام  و خاص شهره  پسر این هایدختربازی و آمدم می کافه

!  زد یخ ـینه*سـ در بارهیک به قلبم افتاد، زمین بر حالبی  من دیدن با مارال

 شود، باخبر من احساس از کسی کهاین   نداشت، اهمیت برایم چیزهیچ  دیگر
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  بس دیگر داشتمش  نظر زیر و بودم   عاشقش دورادور که سال همه این از بعد

 ! بود

 کلید هایدندان  میان از زانیار به رو! ببینمش وضعیت این در توانستمنمی

 : غریدم  ام شده 

 عوضی؟  گفتی بهش چی -

 : گفت دراری حرص یخنده با

 !خصوصیه -

  حق! بشکنم  را ردنش*گ داشتم دوست لحظه آن زدم، آخرسیم  به دیگر

 ! باشد  داشته  نظر من مارال به  نداشت

 :گفت زانیار به رو و کشید ـوش*آغـ در را او و رسید مارال دوست

 نه؟. توعه کار -

 با اما! کنم خورد را فکش و بیاورم  فرود صورتش بر که  کردم  آماده را مشتم

 :گفت که مارال صدای
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 ! نداره زدن ارزش حتی! کن ولش -

 . کردم  رها را اشیقه  و کوبیدمش دیوار به حکم*م 

  دوستش. کرد تند  را هایشقدم  بیرون سمت به سرعت با خرابی حال با مارال

  حرکت بیرون سمت به تند هایقدم  با  و  شد مانع که داشت را همراهیش قصد

 صحبت او با باید رفتم،می  باید بگذارم، تنهایش حال این با خواستمنمی. کرد

 به رو! کشیدم  دوش به تنهیک  را عشق این بار چه هر بود بس. کردم می

 :گفتم دوستش

 .دنبالش میرم  من -

 صندلی روی از  بود مشخص حاالتش از نگرانی که حالی در من دیدن با امیر

 : گفت و شد بلند

 شده؟  چیزی داداش، شاهرخ -

 هاییشانه  با دیدمش، دور از. شدم  خارج کافه از سریع و نه گفتم سر اشاره با

 ایخسته صدای با و کردم  تند را هایمقدم . رفتمی جلو به هدفبی  آویزان،

 : گفتم
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 .کن  صبر... مارال -

 و اشک از صورتش گرفتم، قرار روشروبه . برنگشت طرفم به اما ایستاد

 ! شد فشرده شدت به قلبم بود، شده خیس حسابی باران هایقطره

 متوجه که  زد کنار چشمش یگوشه از را هایشاشک  و  آورد باال را دستش

  با! زدمی بیرون آن از ون*خ که درحالی شدم، دستش روی خراشیدگی

 :گفتم و کردم  نگاهش شده گرد هایچشم

 آوردی؟  دستت سر بالیی چه -

 چند. نکرد مقاومتی گرفتم، آرامی به  را دستش کرد، نگاهم صدابی

 صدای با. دادم  فشار زخمش روی و آوردم  بیرون جیبم از کاغذیدستمال

 :گفتم ایگرفته و دارخش

 . بشه پانسمان باید -

. افتاد راه به زیرسربه  و کشید بیرون دستم از  را سردش و زدهیخ دست آرام 

  برقرار ارتباط او با چطور دانستمنمی. بودم  کالفه...  کشیدم  موهایم در دستی
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  باید! شنیدمی  باید داشتم، نگفته حرف  عالمیک  بودم، عاشق بودم، خسته. کنم

 ! گفتم می

  قرار هم از نزدیکی فاصله به که ایستادم  رویشروبه  دوباره زدم  صدایش

 پر هایشچشم بارهیک  به! شد خیره هم او شدم  خیره هایشچشم در . گرفتیم

 گرفته شدت باران. گرفت من از را نگاهش چکید، چشمش از اشکیقطره  شد،

 .باریدمی صورتمان و سر بر وحشیانه  و بود

 :گفتم ایگرفته صدای با کردم، احساس  را تنش خفیف لرزش

 .دارم  حرف باهات مارال؟ -

 :گفت آرامی و لرزان صدای با

 ! نیستم خوب من... من! بعد  برای باشه نیست،  وقتش االن -

  حسش شود؟می چه کهاین  خیال و فکر زد،می کند قلبم! ایستاد دنیا! ایستادم 

 . بود کرده ام دوره  نه؟ یا  دارد دوست را من چیست؟
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 بخواهم که چیزی هر به. هستم شاهرخ من. کردم  تماشا را رفتنش! ایستادم 

  دست به  را دلت! مارال بروی دستم از گذارمنمی شده که  قیمتی هر به! رسممی

 . آورم می

 ! داری  من به هاییحس  یک چیزهایی،یک  خواندم، هایتچشم از من

 !زنندمی حرف هاچشم! گویندنمی دروغ  هاچشم

 : گفتم خودم  با

 !میرم  تهش تا رسید جااین  به که حاال دیگه، وقتیک باشه پسر باشه -

 ! رسیدن ته

 !عاشقی ته

 ! مارال داشتن

 ... زندگیم عشق تنها

 ! کشیدم  حسرت از آهی و

 **** 
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  به و شد خارج رنگ سفید پرادوییک از مارال دوست. برگشتم کافه سمت به

 : گفت اضطرابی از  پر و ناراحت لحن با و ایستاد رویمروبه . دوید من سمت

 کجاست؟ مارال شد؟ چی -

 .پیشش  برید  باشه، تنها ذاریو! رفت -

  از من دیدن با امیر. درآمد صدا به  در باالی یزنگوله کردم، باز را کافه درب

 :گفت من بود*ک و خشمگین قیافه دیدن با. آمد طرفم به و شد  بلند جایش

 شده؟ چی چته؟ شاهرخ -

  رفتم  کانتر طرف به. بودم  عصبانی شدت به و بود رفته هم در بدجوری هایماخم

 با و دادم  فشار را ردنش*گ و گرفتم را اشیقه  کانتر، پشت زانیار دیدن با و

 :زدم  فریاد صورتش توی بلندی صدای

 !کشمتمی فهمیدی؟  کشمت،می ببینمت مارال بر و دور اگه -

 : گفت و آورد بیرون دستم از را زانیار یقه و  دوید سمتم به امیر

 کرده؟  چیکار مگه! کشتیش کن ول رو شیقه باش آروم  پسر -
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  گلویش روی را دستش افتاد، زمین روی که کردم  رها را اشیقه خشم با

 .کردمی سرفه شدت به و گذاشت

 : گفتم حرصی از پر لحن با

 . کرده زیادی غلط زیادی، غلط -

  صدای که انداختم زمین روی حرکتیک  با را کانتر روی هایلیوان تمام 

  قفسه و کشیدم می  نفس تند تند کرد، پر را  کافهفضای  بدیخیلی شکستن

  روبه و شد بهتر حالش کمی زانیار. رفتمی  پایین و باال شدت به ام ـینه*سـ

 :گفت من

  اومده، خوشم ازش عوضی،  کنممی بخوام  کاری هر! نیستی عددی -

 ! خوامشمی

 . رساند انفجار حد به را من که نشاند بش*ل یگوشه  کجی لبخند و

 امیر که کنم خورد صورتش توی را فکش تا برداشتم خیز سمتش به دوباره

 .برد کافه بیرون سمت به را من قدرت تمام  با و گرفت را بازوهایم
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 مارال

  که عجیبی هایحس بود، گرفته دلم. افتادم  راه به خانه طرف به خسته و خیس

.  دادندمی نشانم را احساس و زندگی از جدیدی بُعد  بودند آمده سراغم به

 را قلبم و گذاشتنمی راحتم لحظهیک شاهرخ، هایحرف  مدام  بودم، سردرگم

 :گفتم آسمون به رو و کشیدم  آهی انداخت،می  تپش به

 ! خیلی خستم خیلی کن، خوب رو حالم خودت خدایا -

 قفل در را کلید. ام ایستاده خانه رویروبه  که مدتیست دیدم  و آمدم  خودم  به

 . شنیدم  سرم  پشت را عسل صدای که چرخاندم  در

 آجی؟  خوبه حالت مارال؟ -

 :گفتم ایگرفته صدای با و برگشتم سمتش به

 !نیستم مطمئن-

  بود، فرما حکم خانه بر که سکوتی از شدیم، خانه وارد دو هر و کردم  باز را در

 . نیست خانه در  کسی  فهمید میشد

 : گفت و کوبید بهم را هایشدست عسل
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  رگ، تو بزنیم  نفره دو ناهار یه بیا الاقل شد، زده گند که نوردیمون کوه به -

 !هابشه  مالقه به دست میخوادمی بانوعسل عشقم؟ چیه نظرت

 جا آینه در خودم  دیدن با رفتم، دستشویی سمت به و زدم  جانیکم لبخند

 رنگ صورت و بود شده متورم  و قرمز زیاد، گریه از که هاییچشم خوردم،

  و زدم  صورتم به آبی انداخت،می وحشت به را من که روحیبی  و پریده

 . گفتممی  او  به باید چیزی چه وگرنه نبود خانه در مادر که کردم  خداروشکر

 در عسل افتادم، راه به آشپزخانه طرف به و کردم   خشک را صورتم له*حو با

 . خواندمی آواز هم بلند  بلند انداخت،می روغن در را هاسوسیس که حالی

 شد؟  چی رفتم، من کهاین  از بعد -

 : گفت عریضی لبخند با و برگشت طرفم به عسل

 از رو مارال خوام می که نخوره جم جاش از هیچکی: گفت  خستت دل عاشق -

 !دنبالت اومد بدو... بعد و دربیارم  اژدهادهن  تو از ببخشید نه نه! سگدهن  تو

 فهمید؟ نازی عسل، پرسیدم  جدی -
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 این! مارالمادمازل و پیت برد! عشقیه قضیه  گفتم فقط نگفتم، چیزی بهش نه -

 . شد راحت خیالش انگار نگفتیم، چیزی ما دید که هم آشغال زانیار

. داریم نگه دور ازش رو نازی باید زودتر  چه هر خطرناکه،خیلی  پسره این -

 ! میشه بد حالم کنممی که فکر بهش اصال نیست، نرمال پسره

 ! کرده چه بانوعسل ببین بیا! هاحرف  این خیالبی  مارال توروخدا -

  خوبی روز خنده و شوخی با کردمی سعی عسل و خوردیم هم کنار در رو ناهار

 . بسازد من برای رو

 خودشان یخانه به هم عسل و برگشتند  خانه به مادرم  و پدر غروب هایطرف

  و بود شده خوبخیلی حالم عسل، مثل خوبی دوست داشتن لطف به رفت،

 .رفتم خواب به آسودهخیالی با شب

 **** 

  هایچشم با همیشه عادت طبق شدم، بیدار خواب از که بعد روز صبح

 صدای شنیدن با کردم، باز را یخچال در و رفتم آشپزخانه سمت به آلودخواب 

  به و نشسته صبحانه میز سر همگی دیدم  و برگشتم عقب به  ریزی هایخنده
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 ضربه دو و دادم  فشار  را هایمچشم شده مشت هایدست با! کنندمی  نگاه من

 ! بیدار یا هستم خواب ببینم که زدم  صورتم به

 که برداشتم دستشویی سمت به را هایمقدم  آلودخواب  حالت همان در

 . شد بلند مهسا و مهتاب هایخندهصدای 

 سعید، بینیمی صبح؟  اول کنیمی خودزنی چرا مادر؟ شدی خل مارال عه -

 ! کردیم بزرگ دختر خوشه دلمون

 . داد تکان تاسف نشانه  به سری و

 خوردیم؟ هم دور رو صبحانه ما کی اخیر سال چند این خانوم، داره حق -

 !کرده تعجب دخترم 

  دست به آبی. درآوردم  مهسا و مهتاب برای هم شکلکی و زدم  پدر به لبخندی

 . پوشیدم  را ام مدرسه فرم  هایلباس و زدم  صورتم و

  هم کنار سابقهبی آرامشی در را  صبحانه و نشستم پدر کنار صندلی روی

 . خوردیم
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 موهای با که بود  پوشیده سفیدرنگی پیراهن و ایسورمه  شلوار و کت پدر

  بود قرار. بود  شده باابهت و شیکخیلی سبزرنگش هایچشم و جوگندمی

  دست  به اسفند  مادر. باشد داشته سازیمصالح در را کاریش روز اولین امروز

 به دست ریختمی شوقاشک که حالی در. داد عبور قرآن زیر از را مانهمه

 :گفت و کرد بلند آسمان

 .گردونیمی  بر داری خونه این به دوباره رو آرامش که ممنونم خدایا -

.  کردم  حرکت مدرسه سمت به  بود شده سرازیر دلم به که خوبحس  دنیایک با

 گرفته مه و ابری حسابی و باریدمی هم ریزی باران  و بود شده سرد حسابی هوا

  مشکی لندکروز به چشمم که کشیدم  عمیقی نفس و بستم را هایمچشم. بود

 ! کرد ترمز منپای  جلوی که  درحالی. افتاد

 :گفت شاهرخ و رفت پایین شیشه. گرفتم بدی  استرس و افتاد تپش به قلبم

 کنیم؟  صحبت   میشه میشه، خانوم  مارال سالم  -

 از و آمدمی خوشم او از طرفی از فهمیدم،نمی را خودم  حال . کردم  ظریفی اخم

 که انداختم نگاهی دوروبرم  به سرگردان. کنم قبولش توانستمنمی هم طرفی
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  و رفتن راه به کردم  شروع . است شده جلب ما به توجهشان  نفری چند دیدم 

 : زد صدا دوباره کرد،  حرکت کنارم  آرام  شاهرخ

 !نیستم مزاحم من کنم،می خواهش! نگیرم  رو وقتتون زیاد میدم  قول -

  با. شدم  سوار سریع همین  برای  بود شده اطرافیان توجه جلب باعث اوضاع   این

 : گفتم. کرد نگاهم شده گرد هایچشم

 شده؟  چیزی -

 :گفت و زد لبخندی

  اعتماد بهم خوشحالم کردم می اصرار باید هااین  از بیشتر کردم می فکر -

 ! کردی

 ! شدم نمی سوار عمرا وگرنه شدم  مجبور کردن؟می  نگاه  چطوری ندیدید -

 که کرد بلندی خنده. شدم  خیره روبهرو  به غرور با و انداختم  باال را ابروهایم و

 کردم  نگاهش خیره و خوردم  جا ایلحظه شد؛ نمایان صورتش در اشگونه چال

 : گفت که

 ! بخدا عاشقتم -
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 :گفت و خورد را اشخنده که  کشیدم  هم در را هایماخم سریع رفت، ضعف دلم

 . شاهرخم من! نشدیم آشنا هم با مناسبی موقعیت تو دارم  قبول -

  .کرد مکث کمی

 !کردم  تحقیق راجبتون هم کلی دارم، نظر زیر رو شما که وقتیه چند -

 .کردمی نگاه هایمچشم به مستقیم گفتمی که ایجمله هر

 منظور؟ خب -

. کشید طول سال هزار یاندازه  برایم. کرد سکوت و انداخت  پایین را سرش

ـ  قفسه دیدم می و شنیدم می را هایشنفس  صدای  و  باال تند تند اش،ـینه*س

  طرف به کشید،  عمیقینفس  کرد، متوقف خیابان کنار را ماشین. رودمی پایین

 :گفت جدی  صورت و دارخش  صدای با و برگشت من

 مارال؟ -

  دلم بر و کرد صدایم کذایی روز آن مانند پروابی  اینقدر کهاین  از زدهشوک 

 هایمچشم به را آبیش هایچشم  برگشتم، طرفش به گذاشت تاثیر بسیار

 : گفت و دوخت
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 ... . من... من -

 : گفت و کشید عمیقینفس 

 ! دارم  دوست -

  حس چرا دانمنمی  خورد؛ بهم اضطراب شدت از دلم و چرخید سرم  دور دنیا

 و شدن غرق  حال در مبهمم احساسات در که انگار و داد دست من به عجیبی

  که آمد نزدیکم مضطرب. پوشاندم  هایمدست  با را صورتم. بودم  زدن پا و دست

 را گرمش هایدست. کردم  حس تنم هایسلول  تکتک  با را گرمش و تلخ عطر

 :گفت و گذاشت هایمدست  روی

 عزیزم؟ شدی چی مارالم؟ -

 : گفتم دلم در

 ! « نزن  حرف بامن محبت با طوریاین  بردار، سرم  از دست... لعنتی نگو» -

 در برداشتم صورتم از را هایمدست زد،می بیرون داشت ـینه*سـ از قلبم

 . بود کرده خیس را هایمگونه  ناخواسته اشکیقطره  که حالی
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 لعنتی، بگو چیزی یه بزارم؟ چی پای رو هااشک  این مارالم؟ زنینمی حرف -

 !مارال؟ کنهمی داغونم داره سکوتت

 رویش و نشست حرکتبی. زد پس ام گونه  روی از را اشکم شستشانگشت با و

 : گفت و برگرداند من از را

 حالم ولی! نداشتی رو انتظارش  شدی،  شوکه گفتم مقدمهبی خیلی دارم  قبول -

 باری چند سوزم؛می دارم  عشق این تب تو میشه چندسالی! مارال بده خیلی

 : گفتممی خودم  به بار هر بگم بهت و جلو بیام  خواستم

 کهاین  بود سخت خیلی «س؟بچه بینینمی شاهرخ؟ کنیمی داری لطی*غ  چه»

 !کنی اعتراف بهش تا بشه بزرگ عشقت کنی صبر

 : گفت و کرد ایخندهتک   شد، خیس اشک از هایشچشم

 ! بگو چیزی یه دِ! مارالم میگی چی -

 انقدر دلم کردم نمی هم را فکرش. بودم  کرده سکوت مدت این تمام  من

  میلبی  او به نسبت بودمش، دیده که قبال. ببندد دل سریع و باشد جنبهبی

  درگیر حاال و شدم  اشدلبسته دیدم  او از کافه در که رفتاری با نبودم،
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  انقدر را نفریک کنم قبول خواستمنمی. ام شده احساسم با درونی جنگیک

  کشیدم   عمیقینفس  کردم، باز را هایمچشم. بدهم راه زندگیم و قلب به راحت

 . شدم  پیاده ماشین از عجله با و

  زده قفل را هایمب*ل  که لعنتی سکوت این از! شدم  متنفر خودم  از ایلحظه

 چیزی باید کردم،می ترکش حال  آن در نباید سوخت، برایش دلم  بود،

 .دانمنمی چیزهیچ دیگر دانم،نمی چیزی؟ چه اما گفتم،می

* 

  را خیابان امتداد همین برای شوم، حاضر کالس سر حال این با توانستمنمی

 زدن قدم  به شروع  بارید،می دلم روی بیشتری شدت با که بارانی زیر و گرفتم

 : گفتم خودم  به و کردم 

 چی کردنت گریه این پسره؟  این  جلوی  میدی سوتی انقدر چرا! احمق مارال» -

 ! «اه... زنی  می گند همش که! خـاک یعنی حاال؟ بود

 که کردم  نگاه  باران هایقطره به و گرفتم باال را سرم . باریدمی  صورتم به باران

  نباید من! نه... سپردنمی زمین ـوش*آغـ به را خودشان سرعتی چه با
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  دیگری راه من... شدنمی... توانستمنمی. کند رشد دلم در حس این گذاشتممی

  شنیدن و  دیدن با که ایعالقه  توانستم،نمی. بودم  کرده انتخاب ام آینده  برای را

 شرایط به که جور هر اما کنم انکار را گرفت شکل من در شاهرخ هایحرف

 !شدنمی کردم،می نگاه زندگیم

 کنکور امسال. بکن رو زندگیت و  رو فکرها این دور بریز باش، آدم  مارال»

 ... « کنیمی ناامید خودت از رو بابا و مامان نشی، قبول اگه  داری،

 **** 

  بند دیگر باران. زدم می  پرسه هاخیابان در آرام  هاییقدم  با ظهر نزدیک تا

. کردمی گرم  را جاهمه ابرها الیالبه  از آفتاب،تابش  از ضعیفی نور و  بود آمده

  را در. کردم   حرکت آرام آرام  خانه سمت به. کردم  مرتب ام شانه  روی را ام کوله

  که حالی در دیدم  را مادر. شدم  خانه وارد و زدم  کنار بود، باز اشگوشه که

 . بود شده رفتن بیرون یآماده

 میری؟  جایی جونم، مامان سالم  -

 : گفت خوشحالی با
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 . دختر ماهت بروی سالم .  خرید میرم  دارم  داریم مهمون امشب -

 :گفتم مادر یسابقه کم مهربانی از شده گرد هایچشم با

 س؟غریبه  کیه؟! نداره وجود کنه خوشحال رو ما اومدنش با که کسی  -

  داره. میگم کنجکاوی انقدر که حاال! مارال پرسیمی  سوال چقدر... اه -

 .میاد خواستگار

 : گفتم متعجب

 من؟  برای -

 :گفت و کرد ام حواله گردنیپس  شد، ظاهر سرم  پشت از مهتاب

 خواد؟ می  شوهر دلت نکنه! هست هم هول  چه. من برای! خره نه -

 : گفت و برگشت طرفم به عصبی و متعجب هایچشم با مادر

 پزشکی سفیدلباس  توی رو تو تا  من! هاحرف  این به چه و بچه! غلطا چه -

 .شوهربی  شوهر نبینم،
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  به ایاشاره  آویزان هایب*ل با و کردم  لوس را خودم  بود، گرفته ام خنده

 : گفتم و کردم  مهتاب

 میشه؟  من پوز و دک عاشق  میاد کی هستن، سبزچشم تا دو این تا -

  حیاط گوشه از دست به گوشی مهسا کردیم، خندیدن به شروع  هم با همگی

 :گفت

 ! مورد  این در توء با حق کامال میگی، راس رو این -

 و زدمی  جیغ دویدم، دنبالش و برداشتم را آن بود، حوض کنار دمپایی لنگهیک

 . کردمی فرار

 !کنیمی تایید که کردی لط*غ  تو -

 :گفت من به رو ساختگی گریه  حالت با مهسا

 عزیز؟ جولی آنجلینا کنیمی ول کردم  لط*غ  بگم بابا -

 :گفتم و دادم  باال را ابرویم تاییک  و انداختم حیاط گوشه را دمپایی

 !هانکنی هاگستاخی این از دیگه -
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 : گفت حیاط طرف آن مهتاب

 !کنه می  بلغور هم قلمی لفظ چه... اوهوع  -

  شدت از تپلشهیکل آن با بود، گرفته اشخنده حسابی ما کارهای از که مادر

 .لرزیدمی خنده

 .کردیممی نگاه مادر به عشق با تکراربی  نه*صح این به خیره همگی

 * آمین بخنده مامانم همیشه خدایا* 

 روی را خرماییش ـان*عـریـ  موهای مهتاب بود، شب۸ نزدیک ساعت

 دوختخوش  دامن و کت دستیک بود،  رهانیده آبشاری چون هایششانه

 :گفتم و کردم  بغلش. بود پوشیده سبزرنگ

  کیه؟ خوشبخت داماد این بگی خوای نمی حاال مهتابی، شدی ناز خیلی -

 خواهری؟  خوشحالی

 چند. بغلیمون همسایه صفویه، خانم پسر! نگو که خوشتیپیه پسریه مارال -

 ! اونوره زندگیش خونه و دکتره برگشته، اتریش از که میشه ایهفته

 شدین؟  آشنا باهم کجا حاال! توپی کیس چه اوهوع  -
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.  کنیم صحبت خواست و گرفت رو جلوم  دانشگاه راه تو پیش روز چند -

 : گفتمی! مارال داره ایبامزه لهجه چه دونینمی

  به من بودم  دیده رو شما قبال البته کردن، سند من برای رو شما عکس مامی -

 .کنم خواستگاری رو شما بدین اجازه اگه برگشتم، شما خاطر

 .نشست دلم به ولی شدم  عاشقش نمیگم ازش، نیومد بدم  منم راستش -

 :گفتم و کردم  بغلش

 !مهتابی برات خوشحالم -

 و شده گرد هایچشم با. رفت هوا به فریادم  که گرفت پهلویم از ریزی نیشگون

 : گفت که کردم  نگاهش متعجب

 ! خودته پای خونت  بگیره یاد! هامهتابی  نگی من به جلوش -

 : گفتم خنده با

 ! خیاری المپ یا چطوره؟ موشی چراغ  -

 : گفتم و گرفتم باال تسلیم حالت به را هایمدست  که بیاید طرفم به برداشت خیز
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 هست؟ چی نشیناتریش  شاهزاده این اسم حاال خیالبی باشه... باشه -

 :گفت و زد برقی هایشچشم مهتاب

 . رادوین-

 بابا، کار اول  شد؟ راه به رو یهویی چیز همه شد؟چرا چی کردم،می فکر داشتم»

  بهادر یاد... مهتاب خواستگار مامان، خندون هایب*ل شاهرخ، عالقه ابراز

 « بود خیر خیلی ما برای که قدمی پا و افتادم 

 **** 

.  رفتیم می  طرف آن و طرف این به دستپاچه همگی در زنگ صدای شنیدن با

 روی و بود پوشیده سفیدپیراهن  با خاکستری شلوار و کت دستیک که پدر

 : گفت تشر با بود نشسته پذیرایی باالی نفریتک مبل

 .کن باز رو در برو بابا، مهسا همین؟  پای و دست تو انقدر چرا چتونه؟ -

  و کوتاهقدی با تپل زنی که صفویخانم. ایستادیم در کنار هم سرپشت همگی

 الغر اندامی با جاافتاده مردی داماد پدر  سپس شد وارد بود، مهربان العادهفوق

  خانه حیاط در قدم  بود، باال سمت  به خورده تاب هایسیبیل  بلند، قد و
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  قدی با داماد جناب آخر در.  کردیم استقبال هاآن  احترام  با همگی. گذاشت

 و کت دستیک  شد، وارد روشن ایقهوه هایچشم و سفیدپوستی  بلند، نسبتا

  بود، پوشیده مشکی دوختخوش  و جذب پیراهن و سفیدکراوات  و شلوار

  کنار زیباییشکل  به  موهایشباالی   و بود  کوتاه دور تا دور  موهایشمدل

  کنفینخ و ساده کاغذ با که قرمز رز از پر گلیدسته. بود ریخته صورتش

  لبخند مهتاب. گرفت مهتاب سمت  به را بود شده تزئین شیک و سادهخیلی

  سریع و گذاشت نمایش به را دستشیک  و سفید هایدندان  که زد زیبایی

  ایدخترانه  و آرام  صدای با  را رادوین سالم  جواب و انداخت  پایین را سرش

  نگاه و( رادوین حال به خوش لونده، آبجیم چقدر ، نازی آخی. ) داد

 .انداختم  بهش ایخریدارانه 

 ... « برگشته زندگی به دوباره و کرده  فراموش رو کامران که کردم  خداروشکر»

 مانند و برو یعنی که گرفت، بازویم از  ریزی نیشگون و گذشت من کنار از

 ! نزند خشکت جااین  ابوالهولمجسمه

  و گفتم ببخشیدی! هستیم حیاط در نفر سه ما فقط دیدم  آمدم  که خودم  به

 . شدند وارد هاآن  هم من سرپشت شدم، خانه وارد هاآن  از زودتر
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. بود نشسته منتظر آشپزخانه در هم مهتاب بودند، نشسته پذیرایی توی همگی

 : گفت داماد پدر معمولی، هایصحبت و پرسی احوال از بعد

 کلمه چند و بکشیم پیش رو اصلی موضوع  بهتره صالحی، جناب اجازه با -

 . کنیم صحبت جوون دوتا این راجب

 : گفت و کرد ایسرفهتک پدر

 . کنممی  خواهش بفرمایید صفوی، جناب گوشیم سراپا -

 عرض خدمتتون رو الزم  توضیحات خودشون جانرادوین  بفرمایید، اجازه اگه -

 .خودش برای مردیه پسرم  ماشاهلل کنن،می

 : گفت نگریست می پسرش صورت به هیجان با که حالی در صفوی خانم

 .ببینیم رو دامادیش داشتیم آرزو همیشه بشم، تو  فدای پسرم، بگو -

 ! لطفا بدین اجازه خانم -

 .بود نشسته ساکت و زیرسربه  مدت تمام  که  برگشتیم رادوین طرف به همگی و

 :کرد خود معرفی به شروع  و گفت ایاجازه با
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 زندگی اتریش و هستم پزشکی رشته التحصیل فارق دارم، سال۲۹ من -

 . کنممی

 و کشید خشکش پیشانی به استرس تاثیرتحت  و برداشت جیبش از دستمالی

 : داد ادامه

  همراه  بزرگ خونهیه و هستم طبابت مشغول  خصوصی بیمارستان  یه توی -

  صورت ازدواج این اگه کهاین  و دارم  خوبی درآمد هست، هم ماشین و اثاثیه

 عالقه من دونن می مادر و پدر کنم، خوشبخت رو خانم مهتاب میدم  قول بگیره

 .دارم  خانم مهتاب به هم زیادی

 که ساله خیلی باالخره. نیست پوشیده ما بر شما خانواده بودن محترم پسرم  -

 چیه؟  مهتاب خود نظر ببینیم باید ولی  هستیم همسایه هم با ما

 :گفت مادر به رو سپس

 . بیاد بگین رو مهتاب لطفا خانم –
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  همراه به بعد دقیقه چند رفت، آشپزخانه سمت به و گفت ایاجازه با مادر

 و چاییتعارف  از بعد. شدند وارد داشت دست در چایسینی که مهتاب

 :گفت پدر مهتاب، از صفوی خانم و آقا هایتعریف 

 خالصه. بکنین وا باهم رو سنگاتون کن راهنمایی رو جانرادوین  بابا، مهتاب -

 . بابا برید شماست، زندگی موضوع 

  مان نفرهسه  مشترک اتاق سمت به مهتاب سرپشت  و گفت ایاجازه  با رادوین

 مشغول صفویخانم و مادر نشستیم، انتظار به ساعتینیم  حدود. افتاد راه به

 کهاین  و کردندمی صحبت  کار مورد در هم صفویآقای  و پدر. بودند  بخند بگو

 . رودمی پیش  دارد خوب چقدر سازیمصالح در بابا کار

 :گفت لبخند با صفوی خانم شدند، سالن وارد  باالخره رادوین و مهتاب

 نه؟ یا بخوریم رو شیرینی دخترم  -

  و بود انداخته پایین ـینه*سـ  روی تا را سرش خجالت شدت از مهتاب

 :گفت پدر.  بود شده قرمز شرم  از صورتش

 نه؟ یا هستی راضی. بزن رو دلت حرف بابا، نکش خجالت -
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 :گفت آرامی صدای با مهتاب

 ! بله... مامان و شما اجازه با -

  بلند صدای با مهسا کردیم، زدن دست  به شروع  و شدیم بلند جایمان از همگی

. کردندمی  نگاه هم به محبت با ب،*ل  به لبخند رادوین و مهتاب. زدمی سوت

  داخل دیدم، را شاهرخ و رفت بین از سرم  در صداها تمام  ایلحظه

 :گفتمی من به هایمچشم در خیره…ماشین

 ! دارم  دوست …!دارم  دوست …!مارالم -

  نکند  بود؟ افتادن حال در اتفاقی چه. لرزید دلم و شدم  هایشچشم دریای غرق

  صداها دوباره که دادم  تکان طرف دو به را سرم  باشم؟ شده عاشق زودی این به

 دست خوشحالی با هم بقیه و کشید می سوت چنان هم مهسا شنیدم  را

 .زدندمی

 آب در را هایمدست نشستم، خانه  کوچک حوضب*ل  رفتم، حیاط طرف به

 پر را مشتم نشست؛ تنم به خفیفیلرزش آبسرمای  شدت از کردم، فرو حوض
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  آسمان به رو رفت بین از تنم حرارت و داغی پاشیدم، صورتم به و کردم  آب از

 : گفتم

 کنم  اشتباه نذار خدایا -

 : گفت و آمد مهسا

 خوری می سرما  تو، بیا سرده میگه مامان کنی؟می چیکار جااین  مارال -

 .میام  االن منم …برو تو -

  و کرد نفوذ هایمسلول  تکتک  به پاییزیهوای  سرمای که  کشیدم  عمیقی نفس

 . شدم  خانه وارد

 **** 

  وقتم تمام  دادم  قول خودم  به بودم، شده غافل کنکورم  و  درس از که بود مدتی

 .بخوانم  درس جدیت با را

  فقط خواب، موقع شب تا ظهر از و  رفتممی مدرسه به همیشه مثل هاصبح

  مشغول هم با هاآن  یخانه در و گذاشتیممی قرار عسل  با گاهی. زدم می تست

 . شدیممی زدن تست
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  و  نداشت  وجود هم اول از انگار. نبود  شاهرخ از خبری هیچ مدت این تمام  در

  که حسی ولی. بودم  ساخته ذهنم در خیالی آدم یک از  من که بود  تصویری فقط

  بر مدرسه از وقتی. شد تبدیل  دلتنگی به کمکم داشتم، او به نسبت من

 شاید که  دوختممی چشم طرف همه  به گشتم،می دنبالش ناخداگاه گشتم،می

 ! گرفتمی دلم نبود، خبری اما ببینم را او لحظهیک

 دوسش من که است کرده فکر یا است شده منصرف احتماال گفتممی خودم  با

  تکان طرف دو به را سرم  سریع. نشست دلم به غم فکر، این از ایلحظه. ندارم 

 : گفتم خودم  به کنم، منحرف را ذهنم کردم  سعی و دادم 

  این  دونی،نمی ازش چیزی اسمیک از غیر به و شناسیشنمی خوب که تو -

  رو خودت پس گذاشت، عشق رو اسمش بشه که چیزی نه زودگذره حتما حس

 ! خبرت بخون رو درست آدم  بچه مثل. نکن درگیر

  کارهای دنبال به شدیدا همه که  شرایطی در گذشت، هم سر پشت روزها

 .بودم  شده رها خودم  سرگردان  عالم در بیشتر  من بودند، مهتاب عروسی
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  بود قرار هفته آخر و گذراندندمی هم با را خوبی روزهای مهتاب و رادوین

  به ترسریع  چه هر باید  رادوین چون. شود گذاشته عروسی و عقد قرارمدار

 طور همین و گرفتمی سر از بیمارستان در را کارش گشت،می  بر اتریش

 .کردمی درست هم را مهتاب مهاجرت کارهای

  قدرش بیشتر شود، دور ما از هافرسنگ است قرار مهتاب که  فهمیدیم وقتی از

 . گشتیممی دورش  پروانه مثل همگی و دانستیممی را

 اشک همه چشم از دور و مخفیانه گاهی بود، معروف اخالقی خشک به که مادر

  شاد به تظاهر ما نزد و نداشت صفایی  او  بدون خانه که مهتابی برای. ریختمی

 .خندیدمی و کردمی  بودن

 نشسته خاموش، تلویزیون رویروبه هم دور همگی شام  خوردن از بعد شب

 .بود مشغول کاری به کسی هر  و بودیم

 :گفت مهتاب به رو مادر

 کم عموت خانواده این روی نشسته، حق جای خدا دیدی؟ مهتاب؟ دیدی -

 . داد رو جوابشون خودش خدا! شد
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 : داد ادامه و کرد ایخنده

 . شکر رو بزرگیت خدایا نمیشه، هم  من داماد یکوچیکه  انگشت کامران -

 : گفت و انداخت  مادر به ایخیره نگاه چشم گوشه از پدر

 . مهمه مهتاب خوشبختی  فقط االن کن، ول رو هاحرف  این خانم -

  مخصوص دعوت کارت خودم ! خوشبخته مهتاب ببینن بیان  سعید، بیان باید -

 .فرستممی براشون

 :گفت کرد می بازی پیراهنش یگوشه با که درحالی زیر به سر مهتاب

  من و عالیه نظر همه از رادوین کنم، نمی  فکر کامران به  دیگه من مامان -

 خوبی ایده گرفتن انتقام  نکن، اذیت رو خودت فکرها این با دارم، دوسش

 .نیست

!  داشت  هم حق البته که بود شده غرق خودش جوییانتقام  عالم در مادر اما

 .بودند  نکرده اذیت را ما کم عمو یخانواده 

  زنگ  حال در که ام گوشی  دیدن با  رفتم، اتاقم سمت به و شدم  بلند جایم از

 : زدم  را اتصال دکمه و رفتم طرفش به بود خوردن
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 !کردی ما از  یادی باالخره خوبی؟ بانو عسل به به-

 :گفت گریه با که! پیچید گوشم در عسل بغض از پر صدای که

 !کرده خودکشی نازی... نازی... عزیزم  برسون رو خودت... مارال الو -

 به. زد یخ عصبیشوک و ناراحتی  شدت از تنم. افتاد دلم به بدی اضطراب

 :زدم  ب*ل ترس و بهت میان سختی

 زندس؟... ز -

 . ماند جواببی سوالم و شد قطع تماس که شنیدم می  را هقشهق  صدای

 انگار زمان زد،می کند قلبم پوشیدم، دستی  دم  لباس دستیک  لرزان پاهایی با

 را خرابم حال که بست نقش ذهنم در  ناجور فکریک  و هزار. بود شده متوقف

 از خدافظی بدون هاشده مسخ مثل و برداشتم را کیفم سریع. کردمی ترخراب 

 :گفت و افتاد راه به دنبالم تعجب با مادر گذشتم، پذیرایی

 شب؟ وقت این کجا مارال، ببینم وایسا -

 !خورد جا لحظهیک  من یپریده رنگ و اشک از خیس صورت دیدن با
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 :گفتم فریاد با گرفت، شدت هقمهق  صدای

 بذار توروخدا داره احتیاج من به نیست خوب حالش نازی مامان، برم  باید -

 .برم 

 :گفت و  شد خیره من به بهت با مادر

 مارال؟  شده چش نازی -

 ... .برم  باید  من! دونمنمی  مامان، دونمنمی -

 . شدم  خارج خانه حیاط از و کردم  پاک سرآستینم با را هایماشک

 : گفت می که شنیدم می  را پدر صدای

 شب؟ وقته  این کجا مارال، بریم باهم وایسا -

 .افتادم  راه به متحرک یمرده یک مثل و نکردم  توجهی من اما

  دست ماشین اولین  برای.  بود سرد حسابی هوا و بودم   نپوشیده زیادیلباس

. دادم  تکیه شیشه به را سرم . شدم  رنگ زرد تاکسییک  سوار و دادم  تکان

  ایگنده بغض. بود ترکیدن حال در غصه شدت از دلم بود، نشدنیوصف حالم



www.taakroman.ir  

 
  

122 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  من  برای که مدتی از  بعد. بود کرده سد را تنفسم راه و زدمی چنگ را گلویم

 از شده مچاله اسکناس چند. رسیدم  بیمارستان به گذشت، قرن یک یاندازه 

 که ماشینی از را خودم  و انداختم صندلی روی سراسیمه و آوردم  بیرون کیفم

 متوجه که گفت چیزی راننده. انداختم پایین  بود، نشده متوقف کامل هنوز

 زمین روی دوباره و کرد گیر سنگیتکه  به پایم که شدم  بلند جایم از نشدم،

 جلوی و زدمی کند  حسابی قلبم کردم،می  شدیدی ناتوانیاحساس. افتادم 

  دیدن با که گذاشتم بیمارستان راهروی در قدم .  رفتمی سیاهی ایمچشم

 پاهایم. بودند گرفته و غمگین شدت به که نازی مادر و پدر و سارا و عسل

  گریه که حالی در و دوید طرفم به عسل. افتادم  زمین روی زانو با و شد سست

 : گفت کرد می

 مارال؟ خوبی -

 :گفتم زد،می بیرون ام حنجرهته از سختی به که ایخفه  صدای و بغض با

 . نمرده دیوونه نازی که بگو. زندس که بگو بهم عسل، بگو -

 :گفت و کشید ـوش*آغـ در را من و آمد طرفم به نازی مادر
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 !بمونه کن دعا مارال، کن دعا -

 .کردن گریه به کرد شروع  و

  نفس هنوز کهاین  از هست، امیدی هنوز کهاین  از کشیدم  راحتی از نفسی

 .جنگدمی  بودن  زنده برای و کشدمی

  داد،می غم بوی که هاییساعت. ماندیم منتظر عمل اتاق در پشت همگی

 مامنفی  فکرهای و بود گرفته را هایماننفس   راه اضطراب و ترس که هاییساعت

 . کردمی غرق مرگمنجالب  در را

 در که بودیم کردن  دعا حال در خشکیده هاییب *ل و پریدهرنگ هاییچهره با

 ! نداشتیم هم رفتن جلو جرأت حتی همگی و شد باز عمل اتاق

 :گفت و  انداخت ما پریده رنگ های صورت به نگاهی دکتر

 . بود دنیا به عمرش -

 و کشیدند ـوش*آغـ در  را یکدیگر عسل و سارا خوردم، سر زانوهایم روی

 . خندیدندمی گریه میان

 .ریخت شوقاشک  و گذاشت همسرش هایشانه   روی را سرش نازی مادر
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 حاال که ما همه ذهن در بزرگیسؤال عالمت  و تابید  دلمان به که بود امیدی نور

 میشد،  ترپررنگ

 " کرد؟ خودکشی نازی چرا که "

 ***** 

  و بود کشیده دراز تخت روی رنگبی صورتی و بسته هایچشم با ازی

 در همگی. انداختمی  جریان به هایشرگ در را زندگی که سرمی چکچک

 نازی که بودیم نشسته منتظر اتاق کنار و گوشه و تخت دور بارمرگ  سکوتی

 . بیاید هوش به زودتر

 کردن چک از  بعد شدیم، بلند جایمان از ناخودآگاه همگی اتاق، به دکتر ورود با

 :گفت پدرنازی به رو نازی، وضعیت

 . کنن تأیید رو ما نظر تا بگیره قرار قانونیپزشکی معاینه تحت باید -

 : داد ادامه بعد کرد نگاهی  نازی پرونده به و انداخت  پایین را سرش

 ! کنید شکایت طرف از تونیدمی -

 :گفت جانیبی  صدای با شده شکه نازی پدر
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  نازی کنم؟ شکایت باید کی از دکتر؟ کنیدمی صحبت چی راجب شما... ش -

 چی؟ برای قانونی پزشکی کرده، خودکشی

  نزدید؟ حدسی هیچ یعنی نامجو، جناب هستین پزشک خودتون شما -

 !میدم  توضیح  براتون  بیرون  بیارید تشریف

 :گفت بود گرفته گریه شدت از صدایش  که حالی در نازی مادر

  سرمون بالیی چه ببینم  بگین نداره،  وجود ایغریبه جااین ! دکتر بگین -

 شده؟  چش من نازی  اومده؟

 .گرفت سر از را کردن گریه و

  و بود افتاده بینمان  بدی  سکوت. بودیم دوخته چشم دکتر هایب*ل به همگی

  پیش از بیش را فضا که رسیدمی گوش به نازی مادر گریه هقهق  صدای فقط

 .کردمی انگیزغم

  مکث از بعد زد،می موج آن در غم که ایچهره  با و کرد بلند را سرش دکتر

 :گفت کوتاهی

 ! گرفته قرار ـاوز*تجـ مورد دخترتون متاسفانه -
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  این  نه! خدایا وای! من  عزیز نازی شدنمی باورم . زد یخ تنم تمام  بارهیک  به

 . زدمی کند که گذاشتم قلبم روی را دستم. باشد داشته حقیقت تواندنمی

  به ناباوری و بهت در همگی! رفت حال از خبر این  شنیدن از بعد نازی مادر

 هایمچشم در اشک. شدیم خیره نازی مظلوم چهره  به بعد و دکتر هایب*ل

  و غم شدت از و داد تکیه دیوار به را سرش نامجوآقای . بود شده جمع

 از صدابی  و کشید اششانه روی دستی دکتر. بست را هایشچشم عصبانیت

 .شد خارج اتاق

  هوای کمی داشتم احتیاج بود، شده سخت برایم اتاق انگیزغم فضای تحمل

 . کنم هضم بهتر را وحشتناک خبر این تا شود هایمریه  وارد تازه

 .شد نازی مادر به رسیدگی مشغول و شد وارد سرعت با پرستار

  محوطه طرف به آرام آرام  و گرفتم دیوار به را دستم شدم، خارج اتاق از

 انگار سرد هوای از موجی شدم، خارج  در از که وقتی کردم، حرکت بیمارستان

  دستم. کشیدمی رخم به  پیش از بیش  را درونم التهاب و زدمی سیلی صورتم به
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  چنگ را گلویم بدی بغض کنم، آزاد را تنفسم راه بلکه گذاشتم گلویم روی را

 :بست  می نقش ذهنم در جملهیک تنها و زدمی

 ! ( نازی بیچاره) 

  به  نه ولی بود شده سرد حسابی هوا نشستم، توتدرخت کنار سرد نیمکت روی

  از را خودش راه و لغزیدمی هایمگونه روی  اشک  قطرات! من یزده یخ  تن اندازه

 .کردمی باز ام یقه میان در هایمب*ل  کنار

 با مدام  و کردم می فکر بود شده دچارش نازی که سرنوشتی به مبهوت و مات

 : گفتممی خودم 

 .من معصوم  نازی بیچاره... نازی بیچاره -

  با و سختی به نداشتم، دادن جواب توان ولی لرزیدمی جیبم در م  گوشی

 صدای زدم، را اتصالدکمه و آوردم  بیرون جیبم از را گوشی لرزان هاییدست

 :پیچید گوشم در مادرم  نگران

 بیمارستانی؟ کدوم  خوبه؟ حالش نازی دختر؟ کردی سرمون به جون مارال؟ -

 : گفتم آمدمی چاهته  از انگار که صدایی با
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 .فرستممی برات رو آدرس! انتظارشه در سختی روزهای ولی مامان، زندس -

 . کردم  قطع را تماس و  بگوید چیزی مادر نماندم  منتظر دیگر

 . دادم  تکیه بیمارستان سردنیمکت به را سرم  و بستم را هایمچشم

 مارال؟-

 یچهره  دیدن با و کردم  باز را هایمچشم پسر،یک  آشنای صدای شنیدن با

 در  شده شکه داشت تن به پزشکی سفید روپوش که  حالی در شاهرخ متعجب

 او به مبهمنگاهی با و کردم  پاک سرآستینم با را هایماشک. شدم  جاجابه جایم،

 :پرسید من از نگرانی با که  حالی در شدم  خیره

 افتاده؟ اتفاقی کسی برای مارالم؟ کنیمی چیکار جااین  -

  بود، افتاده دوستم ترینصمیمی برای که  وحشتناکی اتفاق یادآوری از هایملب

 : زدم  لب شد، پر اشک از هایمچشم دوباره و کرد لرزیدن به شروع 

 . نیست خوب حالش نازی... نازی -

 را خودش سریع ولی خورد جا کمی شاهرخ دیدن با و آمد ما طرف به عسل

 :گفت و کرد جور و جمع
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 ! اومده هوش به نازی -

 ***** 

 عسل؟  -

 . کرد نگاه مرا روحبی و خسته هاییچشم با و برگشت

 چطوره؟ حالش -

 ! شده شوکه زنه،نمی حرف کسی با -

 :گفت و  دوید ما حرف میان شاهرخ

 افتاده؟  براش اتفاقی چه -

 :گفتم کوتاهی مکث از بعد

 ! خودکشی -

  روی ناخودآگاه ناباوری و ناراحتی شدت از شده گرد هاییچشم با شاهرخ

 قفل هایب*ل بین از و کشید موهایش بین دستی عصبی . نشست نیمکت

 :گفت اششده 
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 ! وای -

* 

  که  حالی در شاهرخ و عسل. کردم  حرکت بخش سمت به جانیبی هایقدم  با

 در. افتادند راه به  من همراه بودند،  زده سکوت مهر هایشانب*ل روی

 نامجوآقای کنار از. بود دهنده آزار سکوتی غرق بیمارستان تاریک، شبینیمه

  که حالی در بود، نشسته نازی اتاق رویروبه  فلزی نیمکت روی که گذشتم

.  بود رفته فرو فکر به ناراحتی شدت  از و بود گرفته هایشدست   بین را سرش

 :گفت بیچاره و دردمند لحنی با و آمد طرفم به سریع و شد من حضور متوجه

 دخترم؟  مارال -

 که بزند را حرفش ماندم  منتظر و انداختم پایین رو سرم  برگشتم، طرفش به

 :گفت

.  نذارید تنهاش پیشش بیاید میشه، مرخص فردا خونه، برید عزیزم  وقته دیر -

 .دخترم  داره احتیاج بهتون
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  کشیدم  آهی بود رفته خواب به که نازی دیدن با و کردم  باز را اتاق در یگوشه

 :گفتم و

 .گردیممی بر  فردا ما پس نامجو،آقای چشم -

 : گفتم  عسل به رو سپس رفتم شاهرخ و عسل طرف به و بستم آرام  را اتاق در

 .بریم بهتره نیست، ساخته ما از کاری امشب فعال -

  او از ماند،می  نامجوخانم پیش را شب سارا. کرد تایید سر  دادن تکان با عسل

  خروجی در طرف به غمگین حالی و  آویزان هاییشانه با و کردیم خداحافظی

 : گفت و بود کرده عوض را فرمش هایلباس شاهرخ. کردیم حرکت

 ! رسونمتون می بریم -

  در کنیم، مخالفت که بودیم آن از ترخسته. انداختیم هم به نگاهی عسل و من

  راه به سرشپشت صدابی . بود گذشته هم شبنیمه دو از ساعت که حالی

 .شدیم رنگشمشکی لندکروز سوار و افتادیم

 سرش! نگفت ولی بگوید  چیزی بخواهد که انگار  انداخت،  من به نگاهی شاهرخ

 .آورد در  حرکت به را ماشین و  انداخت پایین را
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 . بودیم هایمانخانه  راه در همگی بعد دقیقه چند

 ما یخانه طرف به هم از خداحافظی از بعد و رساندیم شانخانه به را عسل

 . کردیم حرکت

 : گفت و کشید آهی بود، گرفته ضرب فرمان  روی دستش با ،کرد ترمز در جلوی

 مارالم؟ -

 : داد ادامه که  برگشتم طرفش به زده خجالت

 باشه؟  بگو حتما  بود ساخته من از کمکی اگه... اگه -

 ! باشه -

 خانم؟  نازنین پیش بریم که دنبالت؟ بیام  فردا -

  برگشته که حاال! ببینم را شاهرخ بیشتر آمدنمی بدم  هم من کردم، فکر  کمی

 آشنا باهم یعنی سوالش این. تپیدمی  شدت به قلبم دیدنش دوباره از است،

  او بیشتر خواستمی دلم هم  من خواستمش،می  بله خواهی؟می  را من بشویم؟

 احتیاج  بودم، شده دچارش که دلگیری و سخت وضعیت در مخصوصا ببینم را
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 لبخند با و شدم  خیره رنگشآبی های چشم در پس داشتم، گاهتکیه  یک به

 : گفتم جانیبی

 !بینمتمی فردا -

  خانه وارد و دادم  تکان برایش دستی شدم، پیاده ماشین از. کرد زیبایی خنده

 با  من ورود از بعد که شنیدم  را ماشینشالستیک شدن کشیده صدای. شدم 

  مملو را وجودم   سراسر امنیت حس. رفت و شد کشیده آسفالتکف سرعت

! نشست دلم به غم و افتادم  نازی یاد به دوباره خانهتاریکی  دیدن با ساخت،

 از که بروم  اتاقم  طرف به ممکن شکل  صداترینبی با کردم سعی و کشیدم  آهی

 : گفت که خورد گوشم به مادر صدای تاریکی، اوج در پذیرایی گوشه

 شد؟ چی خوبی؟ مارال؟ -

  دور روی که قلبم روی را دستم و کشیدم  غافلگیری و ترس از ایخفه جیغ

 ! گذاشتم بود رفته هزار

 نخوابیدی؟  چرا اصال نشستی؟ تاریکی تو چرا! مامان ترسیدم  وای -
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  اصرار با هم پدرت!  بخوابم برم  من و  باشه بیرون شب نصفه دخترم  کن فکر -

  بود، نشسته من رویروبه  منتظر پیش دقیقه چند تا وگرنه خوابید، رفت من

 چطوره؟  نازی ببینم بگو حاال

 : گفتم و کشیدم  عمیقی نفس

  مامان دیدنش، میرم  فردا. بود خواب رفتم من شده، شوکه ولی اومد هوش به -

 کنه؟   خودکشی شادی اون به دختر نازی میشه باورت

 :گفت و کشید آهی ناراحتی شدت از مامان

 صبح پاشو رو، بیچاره  دختر بده شفاش خدا. نمیشه  باورش آدم  واال، بگم چی -

  برو مادر؛ برو باشی، کنارش باشی داشته رو توانش باید  بخواب، بگیر برو شد

 . کن استراحت

  که بودم  آنی از ترخسته افتادم، راه به اتاقم طرف به و گفتم بخیری شب

  عمیقیخواب  به و افتادم  تخت روی وضعیت  همان با و کنم عوض را هایملباس

 . رفتم فرو



www.taakroman.ir  

 
  

135 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

. تابیدمی صورتم به مستقیم پنجره، الیالبه از آفتاب شدم  بیدار وقتی صبح

 سختی به را هایمچشم. بود چسبیده  صورتم به موهایم و بودم  کرده عرق کمی

  ساعت به نگاهی. زدم   کنار صورتم از را موهایم و زدم  غلتی سپس کردم، باز

 : زدم  فریاد و جایم سر نشستم سریع تعجب با! بود گذشته ۱۱ از که انداختم

 مامان؟ مامان؟ -

  بود دستش در کفگیر  که درحالی  شده هول و شد اتاق وارد سراسیمه مادر

 :گفت

 ! وای ای! مرده ذلیل دختره ترسیدم !  سرت؟ رو گذاشتی رو خونه چیه چته؟-

 ! موندم  جا که  مدرسه از نکردی؟ بیدارم  چرا مامان -

 . نداره عیب حاال نشدی  بیدار  بود،  سنگین خوابت بودی خسته -

 ! نازی  پیش برم   باید! نازی  وای -

 . گرفتم  را  عسل شماره و زدم  چنگ پاتختی روی از رو گوشی

 : داد جواب بوق اولین با
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 نازی؟  خونه بریم دنبالم نیومدی چرا عسل سالم  -

 : گفت ای گرفته صدای با عسل

 ! بریم خونشون نیست نیازی دیگه -

 :گفتم زده بهت

 ! عسل؟ شده چی -

 :گفت بغض با

 وارد بهش که عصبی فشار  تاثیرتحت اتاقش دیدن با خونه، بردنش دیشب -

 .بیمارستان بیا ترکهمی داره دلم مارال! رفته هوش از شده

  درحالی خوردمی زنگ گوشم در متعدد هایبوق  صدای. کرد قطع را گوشی و

  در نشسته بغض و کشیدم   بیچارگی از آهی. خورد سر دستم از گوشی که

 . دادم  قورت سختی به را گلویم

 **** 
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.  رفتم بیرون و کردم  خداحافظی مادر از دست به گوشی. شدم  حاضر سراسیمه

  باران اما بود، پوشانده را آسمان غلیظیابرهای  یتوده  بود، گرفته بسیار هوا

  توان ولی بود کرده گیر گلویش در عظیم بغضی هم آسمان انگار! باریدنمی

 ! من  مانند درست نداشت، ریختن اشک

  را بیمارستان آدرس خراب ایروحیه با و دادم  تکان دست تاکسی  اولین  برای

 یاد به ناگهان که گذاشتم هم روی را هایمچشم رسیدن موقع تا دادم، راننده به

 ! برویم نازی یخانه  به باهم بودیم گذاشته  قرار که حالی  در افتادم  شاهرخ

 دوستم بهترین حال شدن خوب برای و گفتم خیالیبی دل در و کشیدم  آهی

 . کردم  دعا نازی

  جیبم از اسکناسی و شدم  پیاده آرام   داشت، نگه بیمارستان در جلوی تاکسی

 . دادم  راننده به و درآوردم 

 . کشیدم   ام زده غم دلته  از آهی و انداختم سرم باالی  ابری آسمان به نگاهی
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  که بودم  غرق  خودم  عالم در و کردم  تند را هایمقدم  بیمارستان  راهروی در

 لبخند شاهرخ دیدن با و آوردم  باال را  سرم ! شدم  دکتری ســینه به ســینه

 .بست نقش بم*ل بر جانیبی

 سالم ... س -

 !قول خوش خانم سالم  -

 میشه، پاک م حافظه انگار میشم بیدار خواب از وقتی من! ببخشید آخ آخ -

 ! موندم  خواب تازه

:  گفتم خودم  به بعد! موندم  منتظر خونتون جلو ساعتییک  فقط! نبود چیزی -

 ! چیزی؟ ای، شماره پسر کجاس حواست

 : گفتم ناراحتی و افسرده لحن با من و کرد ایخندهتک

 ! برسونه آسیب خودش به دوباره خواسته جا،این  آوردن صبح رو نازی -

 :گفت و شد خیره نامعلومی ینقطه  به و کشید موهایش در دستی کالفه شاهرخ

  غصه مارالم، میدم  انجام  دوستت برای بیاد بر دستم از کاری هر  ببین، رو من -

 !ندارم  رو تحملش من... من باشه؟ نخور
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 .گذشت  کنارم  از و کرد تند را هایشقدم  و

  از آرامش حس کسی، دنیای در بودن مهم حس داد، دست من به عجیبی حال

  به و کند فروکش درونم التهاب تا  کشیدم  عمیقینفس ! گاهتکیه یک حضور

 . کردم  حرکت نازی اتاق سمت

 و  بود ایستاده نازی اتاق جلوی دیروز از ترخراب حالی با نامجوآقای

.  بود رفته فرو فکر به عمیقاً بود، خورده  گره بهم رنگش خاکستریابروهای 

 : گفت تامل کمی از بعد و  داد جواب  آرام  که کردم  سالمی

 !بوده؟ کی کار بپرس ازش. خوام می اسم یه فقط دخترم؟ مارال -

  نفسش و شد پر عصبی قرمز هایرگه از هایشچشم  پرسید، را سوال این وقتی

 .کرد خارج تندتند بود درونش خشم فروخوردن اثر بر که را

 . کشیدم  پایین را در یدستگیره  و دادم   تکان سری

  که درحالی  نازی. بود  آورده وجود به  را دلگیریفضای و بود تاریک نسبتا اتاق

  پنجره بیرون یگرفته و ابری آسمان به بود، کشیده ـوش*آغـ در را زانوهایش

 : گفتم جانیبی  صدای با و رفتم سمتش به آرام . بود شده خیره
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 نازی؟ -

 بغض از اشخشکیده هایلب که درحالی برگرداند طرفم به را صورتش آرام 

 در را او محکم و رفتم طرفش به سریع و کردم  جمع را توانم تمام  لرزید،می

  آرام  مادرش آغــوش  در که کودکی  مانند و نکرد مقاومتی. کشیدم  آغــوش

 . گرفت  آرام  گیرد،می

 .رسید گوشم به هقشهق  صدای که کردم  نوازشش صدابی

  شکسته دل در که چه هر و کند مرتب ذهنش در را جمالت تا دادم  اجازه او به

 . بگذارد میان در من با دهد می  آزارش و هست اشخورده زخم و

 : آمد حرف به که گذشت ایدقیقه چند

 ! مارال کردم می فکر من که نبود اونی! بود تو با حق -

 .دونممی -

 ! دارم  هنوزم  داشتم، دوسش -

 .دونممی -
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 غرق برهمش و درهم افکار در انگار و کشید سوزناکیآه کوتاهیمکث  از بعد

 : کرد لعنتی ماجرای آن تعریف  به شروع  بود، شده

  شده تنگ برام  دلش زد زنگ. بودم  تنها بود شب نبودن،  خونه مامان و بابا -

  خوشحال بیا: گفتم  ببینمت؟ بیام : گفت! منم... خندید... تنهام : گفتم! منم بود،

 .پوشیدم  رو هام لباس بهترین اومد،! منم... شد

 : داد ادامه و کرد تلخی یخنده

  انداخت، نگاهی اطراف به. تپیدمی هیجان از قلبم کردم، باز روش به رو در -

  تو رو هام دست و کشید درآغوش  رو من بود، هاشچشم تو خاصیبرق

  کردم می احساس  شدیم، خونه وارد. گرفت گرمش و بزرگ هایدست

  رو ایتازه یقهوه  فنجون شدم، آشپزخونه وارد! عالمم دختر ترینخوشبخت

 به و داشتم نگه هام دست  توی دقت با  بود، کرده پر رو خونه فضای عطرش که

. بخورم  سرد نوشیدنی یه دارم  دوست االن: گفت و زد لبخندی گرفتم، طرفش

  بود  همراهش که باکسی از که  بیارم  خنک شربت که شدم  بلند جام  از دستپاچه

 ! آورد بیرون نوشیدنی ایشیشه
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 یه فقط: گفت و کرد نگاهم خندید،! کردم  نگاهش شده گرد هایچشم با

  از لیوانی! زانی نیستم  اهلش من... من: گفتم و انداختم زیر به رو سرم ! کوچولو

 سکوت... ترسیدم ... رفتم سر... کشید سر پرکرد،  نصفه تا و برداشت میز روی

 !کردم 

. کرد پر رو خونه فضای مالیمی آهنگصدای و رفت سالنگوشه ضبط طرف به

 . افتاد دلم به اضطراب

  آغوشم در ترحکم*م . کرد لرزیدن به شروع  بدنش رسید که جااین  به

 کردم  نوازش را بازوهایش.  بودند کرده خیس را هایمگونه  هایماشک. فشردمش

 :گفتم گلویم بغض  و گریه شدت از  لرزان صدای با و

 ! نیست خوب حالت االن بعد برای  باشه نازی،  نگو! بسه -

 لرزیدمی بغض از که صدایی با اتاق از اینقطه  به خیره و زدمی نفسنفس  نازی

 : داد ادامه

  و رفتم جلو خجالت  با! کشید هم رو من دست کرد، رقصیدن به شروع  -

  باهاش که بود باریاولین .  بود شده سرخ شرم  از صورتم کردم، همراهیش
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  کنم، تحمل نتونستم! بود زده زل صورتم به جدی و خیره نگاهی با. رقصیدم می

.  کشیدم  عمیقینفس  و زدم  صورتم و دست به آبی رفتم، اتاقم سرویس طرف به

 دست بهم پشیمونی حس زانی با تنهایی  از و بود افتاده دلم به بدی اضطراب

 بیای که بگیرم، تماس تو با که برداشتم رو  گوشی رفتم پاتختی طرف به!  داد

  شسایه ! ترسیدم  زانی با تنهایی از من شب اون... ترسیدم ... بودم  تنها. پیشم

  که هاییچشم به خیره! برگشتم طرفش به زدهجن کردم، حس سرم پشت رو

. کردمی  برانداز رو تنم تمام  حریصانه که حالی در کردم  نگاه  بود، خون کاسه

  و اومد جلو قدم  چند رفتم، عقب قدم یک.  داد دست بهم  بدی حس

!  شدم  پلیدش قصد متوجه مبهوت و ناباور. گرفت قرار روم روبه  نزدیکخیلی

 دراز طرفم به رو دستش. شدم  خیره بهش التماس با و شد پر اشک از هام چشم

! بمیرم  خواستمی دلم... نباشم خواستمی دلم... کنم فرار خواستممی کرد،

... خندیدمی بلند. کردم  التماس... زدم  پا  و دست! گرفت رو من محکم نتونستم،

 ! خندید می بلند... خندیدمی هم باز ..نکرد توجهی... زدم  زجه... کردم  گریه

 : زدم  ب*ل  و گذاشتم هم روی رو هام چشم درد با

 ! شد تموم  دیگه نازی، شد تموم ! کن بس... بسه -
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  بود، داده دست او به عصبی  فشار و کردمی گریه شدت به که حالی در نازی

 : داد ادامه

  دیگه اما دیدم، رو پشیمونی هاشچشم  تو! افتادم  اتاق گوشه جونبی -

  دستی زدم، جیغ و شدم  جمع خودم  تو  ترس از  اومد طرفم به! نداشت  ایفایده

  بیرون  داشتبردنمی من از چشم که درحالی عقبعقب و کشید موهاش بین

 و موندم  من! بود بسته یخ هام رگ تو که خونی با و موندم  من... رفت. رفت

! بود زده دلم رو که  زخمی و موندم  من! بود انتظارم  در که تباهی آینده

  مسخ مثل... داد دست بهم پوچی حس! شدم  له فاجعه این بار زیر... شکستم

  وان رفتم، حموم  طرف به بود شده متورم  زیاد گریه از که  هاییچشم با هاشده 

! بکشم  نفس خواستمنمی... باشم زنده خواستمنمی  دیگه. کردم  آب از پر رو

... رفت نفسم... نزدم  وپا دست. رفتم فرو آب زیر و کشیدم  دراز وان توی

...  هنوز لعنتی منه مارال،! نبودم  اول از کاش! مردم می کاش... شدم  بیهوش

 ! بودم  مرده کاش مارال، احمقم یه من ... من نیستم متنفر ازش! دارم  دوسش

 : گفتم لرزیدمی خشم از که صدایی با و شدم  خیره اتاقتاریک  گوشه به

 !آشغال  فطرت پست... بده پس  رو تاوانش باید -
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  عصبی گریه با لرزید،می  اضطراب از که هاییچشم و لرزون هایدست  با نازی

 :گفت

 میدی؟  قول باشه؟  نگو  توروخدا! کشتشمی  باشه؟ نگو، چیزی بابا به! مارال -

  ترین زن بهم حال به هم هنوز آورد سرت که بالیی از بعد! نازی احمقی خیلی -

 حکم*م  و مغرور دختر نازی، تویی؟  این! نمیشه باورم  نگرانشی؟ ممکن شکل

 !نمیشه باورم  نازی نیستی  تو این  نه! من

 .بده قول مارال -

 : گفتم کنم آرامش کهاین  برای و شدم  اشعصبی حالت متوجه

  مرتیکه این خودم . بردارم  سرش از دست نمیدم  قول ولی! لعنتی میدم  قول -

 !کشممی رو کثافت

 اعصابی با. کرد گریه به شروع  زیادی شدت با که کردم  رها دورش از را دستم

 :گفت و  رساند من  به را خودش سریع نامجوآقای شدم، خارج اتاق از خراب

 دخترم؟  فهمیدی چیزی -
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 و کنم نگاه هایشچشم به نتوانستم که حالی در دادم   تکان نه  نشانه به سری

 ایستاده دورتر قدمی چند که شاهرخ  و عسل شدم، رد کنارش از! بگویم  دروغ 

 : گفت عصبی لحن با عسل و آمدند طرفم به بودند

 درسته؟ زانیار؟ -

 .گذاشتم هم روی را هایمچشم و انداختم پایین را سرم 

  در دستی بود، شده سرخ خشم از صورتش که  حالی در عصبی شاهرخ

 :گفت و کشید موهایش

 ! شکونممی رو رذل فطرت پست مرتیکه این گردن خودم  -

 طرفی به و درآورد تنش از حرص با را  سفیدشروپوش که درحالی سرعت با و

 . افتاد راه به کرد پرت

  که  کشیدم  را لباسش آستین. کردیم تند  را هایمانقدم  دنبالش هم عسل و من

 صدای با کشید،می نفس تند تند عصبانیت شدت از که درحالی ایستاد

 : گفتم ایگرفته

 میری؟ داری کجا -
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 : گفت بود شده خیره من هایچشم به که حالی در شاهرخ

 ! زانیار کافه -

 ****** 

 :گفت ما به رو و  داشت نگه کافه جلوی را ماشین شاهرخ

  تا ممکنه شناسممی رو عوضیپسره  این من! باشه نرفته هنوز کنید دعا فقط -

 . باشه کرده فرار االن

  شده عاشقش کل به نازی ولی نداشتم پسره  این به خوبیحس  اول همون از -

 !کردنمی ما هایحرف  به توجهی  و بود

 : گفت و داد تکون سری شاهرخ

 امیدوارم  ولی! بره.نمی پیش رو کاری خوردن افسوس شده، که کاری دیگه -

 .باشه  شده  اشتباهش انتخاب  متوجه دوستتون

 تند را هایمانقدم  کافه طرف به و شدیم پیاده ماشین از هرسه و کشیدم  آهی

 .کردیم
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 از پر کافه آمد، در صدا به در باالی  زنگولهصدای  کافه، درب شدن باز با

. رسیدمی گوش به خارجی مالیم.آهنگ صدای و  بود وارنگ و رنگ هایمشتری

  حکم*م  را هایشدست که درحالی خورده گره ابروهای و تمام  جدیت با شاهرخ

 .رفت کانتر سمت به بود خشمش خوردن فرو حال در و بود کرده مشت

 !کشید هم  در را ابروهایش ما دیدن با چی کافه پسر

 :گفت و کشید موهایش بین دستی شاهرخ

 .بیاد بگو برو کجاست؟ رئیست -

 !آقا بگین من به دارین کاری! نیست -

 ! بیاد پاشه نامرد زانیار این بگو برو خوش زبون با  پسرجون، ببین -

 ! ثانوی اطالع  تا نیست، میگم نیستی متوجه چرا قا آ-

  و کرد پرتاب چیکافه سر پشت نئونیقاب به حکم*م  و برداشت لیوانی شاهرخ

 :گفت و گرفت را اشیقه 

  دنیا ته تا وگرنه وایسه، کرده که لطی*غ  پای بیاد بگو کثیف موش اون به -

 شد؟ شیرفهم ذارم،می دستش کف رو حقش خودم  و میرم  دنبالش
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  حرف به چیکافه پسرک کردند،می نگاه ما به تعجب با کافه هایمشتری تمام 

 :گفت و آمد

 ! شده خارج کشور از رفت، دیروز... دی -

 : زد فریاد صورتش در شاهرخ

 قبرستونی؟  کدوم  -

  آن در صداقت که بالحنی بود، گرفته قرار شاهرخ ابهت تاثیرتحت که  چیکافه

 :گفت زدمی موج

 . شد خارج کشور از صبح دیروز فقط نگفت، چیزی کسی به -

 :گفت ب*ل زیر و  انداخت ما به پرافسوسی نگاه شاهرخ

 ! لعنتی -

  و کردم  افتخار شاهرخ دوستیانسان حس و غیرت همه این به حسابی دلم در

  که  درحالی شدیم خارج کافه از همگی. شدم  خیره او به  ایقدرشناسانه نگاه با

 :گفت و شکست را بینمان سکوت عسل. بودیم رفته فرو فکر به عمیقاً
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 میشه؟  چی حاال -

 !نیست ساخته دستمون از کاری ما و کرده فرار که فعال -

 :گفت  و انداخت ما به کوتاهی نگاه شاهرخ

 ! میشه پیدا شسروکله  باالخره نیاد؟ خوادمی کی تا نباشید،  نگران -

* 

 مسافرتی به اشروحیه  بهبود برای نازی گذشت، اتفاق آن از ایهفته یک

 در آبایقطره مانند گویی هم زانیار و بود رفته والدینش  همراه به ماههیک

 ! بود رفته فرو زمین

  که درحالی. شد انجام  سرعت به مهتاب عروسی و عقد کارهای هفته  این در

  فرار برای را خودم  و بودم  شاهرخ و احساسم خودم، نازی، ماجراهای درگیر من

 .بودم  کرده  غرق هایمکتاب در منفی افکار از

 مرتب و رفتندمی بیرون باهم فرصتی هر در رادوین و مهتاب مدت این در

 برق  و بود  شده خوبخیلی مهتاب روحیه. کردندمی  برقرار تلفنیتماس

 و هنگام   زود ازدواج این خاطر به گاهی. میشد دیده هایشچشم در خوشحالی
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  پیدا رادوین به که ایعالقه  باوجود اما میشد، استرس دچار ما از شدن دور بعد

 . دادمی  دست او  به بهتری حس بود، کرده

  مهتاب ازدواج مراسم هفته آخر و بود  شده پخش  مدعووین بین دعوت کارت

  برای و دیدیممی را همدیگر مرتب عسل و  من مدت این در. میشد برگزار

  عروسی ماجرای از که حالی در کردیممی آماده را خودمان امسال کنکور

  برای دلم همه از ترمهم و کردممی افسردگی احساس چون بودم، غافل مهتاب

  را من این و نداشتم او از خبری که بود مدتی. بود شده تنگ خیلی هم شاهرخ

 !کردمی کالفه

* 

  که رسید فرا هم پایکوبی و شادی زمان تلخ، اتفاقاتی با  پرتنش هفتهیک  از بعد

  به دوباره بود، رفته تحلیل حسابی که را ایروحیه تا داشتیم احتیاج آن به همه

 . بیاوریم دست

 زمستانسرمای و سوز که  حالی در سفند ماه از زیبا روزیک ظهر بعداز۲ ساعت

  زده، خزان هایدرخت  و داد می بهاریخنک هوای  به را خودش جای
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 عروسی مراسم کشیدند،می ـوش*آغـ به را سفید و صورتی هایشکوفه 

 . بود برگزاری حال در رادوین و مهتاب

 تمام  منتظر و بودیم نشسته آماده و حاضر آرایشگاه، در مهسا و عسل من،

 . بودیم مهتاب آرایش شدن

 ***** 

 از هاییقاب با که کرم رنگ به  دیوارهایش بود، زیبایی و بازدل رایشگاه

  و قد تمام   های.آینه از آرایشگاه طرفیک . بود شده تزئین زیبا هایسلبریتی

  آینه در خودش دیدن با آدم  و بود شده پوشیده آرایشلوازم  رنگ سفید کمد

 .دادمی  دست او به غرور و زیباییحس

 روی ما که بوییخوش  هایادکلن  همراه قیمتگران هایالک  و تافت  بوی

 . بود کرده پر را فضا بودیم، کرده خالی خودمان

 پوشیده ایدوتیکه  قرمز لباس. انداختم خودم  به نگاهی و رفتم قدیآینه  جلوی

 شده دوزیسنگ باالتنه، قسمت. پوشاندمی را پایممچ تا  بلندش  دامن که بودم 

 مچ تا  بلند حریر هایآستین. کردمی زیباتر  را آن قرمزرنگی، ریز هایگل  و بود
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  هم به تکهتکه  قشنگی اینقره  هایمهره با و بود باز کال سرشانه و بازو روی که

  رژ . کردم  رها هایمشانه  روی و بودم  زده درشت فر را بلندم  موهای. میشد وصل

 را هایمچشم که ایگربه  چشمخط  و کردمی زیباتر را هایمب*ل رنگیسرخ لب

 .دادمی نشان کشیده خیلی

 .شد خارج عروس آرایشمخصوص اتاق از آماده مهتاب،

 : گفت بلندی  صدای با آرایشگر

 ! مجلسملکه  از هم این -

  جیغ خوشحالی و هیجانفرط از و زدیم دست بلند مهتاب دیدن با همگی

 . کشیدیم

 بود، شده ریخته صورتش در کج موهایشجلوی . بود شده زیباخیلی مهتاب

  خودش خواست به  موهایشپشت و داشت قرار موهایش کنار زیباییتاج

 لباس آن با  و بود  شده تزئین سفیدرنگی، گل هایشکوفه با که درشتیبافت

 . بود شده هافرشته مثل ، دستیک  سفید

 : گفت بلندیصدای  با بود ایستاده پنجرهلبه که مهسا
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 ! آوردن تشریف دوماد آقا که آماده همگی -

  روی اسفند تروقترق  صدای که شد اسفند کردن دود مشغول آرایشگر دستیار

 .کردمی منتقل آدم  به خوبی حال و حس آتش

 پا  به زنبوری النه شلواریجوراب   و بود پوشیده مشکی دکلتهیک اما مهسا

 اششانه  روی را اشبقیه   و بود زده سرکف بافت طرفییک  را موهایش. بود کرده

 . کردمی  ترشجذاب خیلی که  داشت هم ایدخترانه  آرایش. بود ریخته

  اضطراب  شدت از را اشخورده  الک و ظریفهای انگشت که  حالی در مهتاب

 : گفتم و کشیدم ش*آغو  در را او. ایستاد من کنار داد،می پیچ

 باشه؟  شو،خوشبخت! مهتابی میگم تبریک خیلی -

  را هایشگونه  انگار بلندش هایمژه که گذاشت هم روی را هایشچشم مهتاب

 : گفت و کردمی مس*ل

 !سازمشمی  من و منه زندگی این میدم، قول  میشم خوشبخت حتما مارال -
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  در را سبزرنگش هایتیله  آن و کرد باز را هایشچشم و کشید عمیقی نفس

  با و زیبا خواهر فدای کلی دلم در  که زد زیبایی لبخند و دوخت هایمچشم

 .شدم  ام اراده 

  به و شد خارج آسانسور از رادوین. ایستادیم در جلوی هم رویروبه  همگی

  و داشت تن به شیکی و رنگزغالی شلوار و کت  که حالی  در آمد طرفمان

  از مهتاب. بود کرده ترشجذاب بسیار رنگشزغالی کراوات  و طوسیپیراهن 

  و لبخندجذاب هردو که  رحالی رفت، طرفش به آرام  هایقدم  با ما، میان

  در هم به رسیدن شوق ینشانه که داشتند هایشانب*ل بر رباییدل

 . بود هایشاندل

  را ما که زدندمی سوت مهسا و عسل و خواندیممی شعر و زدیممی  دست مرتب

 . نداختندمی خنده به

  موهای اضطراب شدت از  رادوین و گرفت قرار رادوین رویروبه مهتاب

 زد کنار پیشانیش از بود، ریخته صورتش در کج که را حالتشخوش  و بلندنیمه

  دیدن با. زد کنار صورتش از را مهتابزیبای  و تورنازک لرزان هایدست  با و
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 بسته، هاییچشم با  بعد و شد  گرد هایشچشم مهتاب اندازهبی زیبایی

 :گفت آرامی صدای با و زد مهتاب پیشانی بر ایوسه *ب

 !تارم  هایشب مهتاب شدی زیباخیلی -

.  گرفت درخشیدن چشمانمان در شوقبرق   و کردیم بلندی خنده هم با همگی

  داماد و عروس سر دور را اسفند و آمد دست به اسفند آرایشگر دستیار

 . کردیم دعا هاآن خوشبختی برای هایماندل  در همه. گرداند

 :گفت من گوش دم  آویزان لوچه و ب*ل  با عسل

 !تنهایی بمیره روزگار هی! خوام می دومادها خوشگل ازین منم -

 : گفتم و کردم  ایخنده

 که زنهمی ایبرگشتهبخت پسریه  کله پس خدا باالخره عسلی، نباش  نگران -

 ! سروقتت بیاد

  ب*ل زیر و کرد نگاهم چپیچپ حرص با عسل که کردم  بلندی خنده بعد و

 :گفت

 ! احساسبی دراززبون  دختره! کوفت -
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 به حسابی هایشآستین  که رادوین قوی و تنومندبازوی  دور را دستش مهتاب

  کنار به و کردند حرکت آسانسور طرف به  دو هر  و انداخت بودند، چسبیده آن

 .رفتند عروسماشین

  شیکیخیلی قرمزرنگ رز هایگل با  که بود مشکی لندکروزی عروسماشین

 دادن تکان از  بعد دو هر و شد سوار رادوین کمک با مهتاب. بود شده تزئین

 . کردند حرکت تاالر  سمت به ما برای دستشان

 با همگی و آمد ما دنبال بود، خریده جدیدا که سفیدرنگی پژوپارس با پدر

 . کردیم حرکت تاالر سمت به خوشحالی

  خواننده همراه همگی و خندیدمی ما هایشیطنت  به مرتب و بود خوشحال پدر

 .زدیممی  دست و خواندیممی میشد پخش ضبط از صدایش که

 مهسا همراه به عسل و  من. شد داشته نگه ایسرپوشیده  تاالر رویروبه  ماشین

 و رفتیم لباستعویض  اتاق سمت به کنان تقتق  بلندمان پاشنه هایکفش با

 . شدیم شدن آماده مشغول
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 هایمهمان از مملو تاالر. برگشتیم تاالر  به سه هر و درآوردم  را پالتویم

  ایشده  گلدوزی سفید هایرومیزی با گرد میزهای دور که بود پوشیخوش 

  دیدن با که رفتم بود، نشسته دورش پدر که میزی طرف به. بودند نشسته

 ولی نداشتم او از خبری کال و  بودمش ندیده  که بود وقتخیلی! خوردم  جا بهادر

  دوستش کلی و کردندمی صحبت او مورد در زیاد پدر و مادر که شنیدم می

 . داشتند

  از قلبم که  درحالی کردم  سالمی. کرد من به برانگیزیتحسین  نگاه بهادر

  باید چه دیگر دانستمنمی دستپاچه و تپیدمی ام ـینه*سـ در تند استرس

  رو زدمی عجیبیبرق که سیاهی هایچشم و جدی صورتی با بهادر که بگویم،

 : گفت من به

 .خوشحالم واقعا دیدنتون دوباره از! شدین  برازنده خیلی -

 :گفتم ب*ل زیر و کشیدم  موهایم به دستی

 .ممنونم -
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  با را شادیآهنگ خواننده و بودند رقصیدن حال در  سالن وسط ترهاجوان 

 . خواندمی زیبایش صدای و هیجان

 : گفت و کشید را دستم عسل

  بازیضایع دفعه این من جان ولی هستی، تابلویی آدم  کال تو دونممی که من -

 !درنیار

 :گفتم و کردم  نگاهش شده گرد هایچشم با

 ! خوبه؟ حالت!  دیوونه میگی چیه هاپرت  و  چرت این -

 !جاستاین  پیت برد منو، ببین -

 : گفتم و زدم  دید را جاهمه و برگشتم هاگرفته برق مثل

 اومده؟  شاهرخ وای کجاست؟ کو؟ -

!  خیره بردی رو آبرومون! نمیشی آدم  تو! کنن  تابلوت سر بر خاک یعنی -

 کرده؟ دعوتش کی نظرت به. وایساده دوماد ـل*بغـ اوناهاش،

 : گفتم و زدم  چنگ را ام معده رفت، ضعف دلم دیدنش با لحظهیک
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 .بخورم  تازه هوای یکم میرم  عسل، نیستم خوب من -

  باهات خوایمی! مارال نیوفتی پس بپا. میارم  چیزی قندی آب برات االن -

 بیام؟

 میشد کنده جایش از داشت قلبم که  حالی در دادم  تکان  نه ینشانه به را سرم 

  کنار  و رفتم سالنگوشه طرف به رفت،می سیاهی هایمچشم  جلوی و

 صورتم به سرعت به سردهوای  و کردم  باز را پنجرهگوشه. ایستادم  قدیپنجره

  فضای کشیدم، عمیقنفس  چند. کرد فروکش کمی درونمآتش  و آورد هجوم 

 به موزیک از ضعیفیصدای و کردمی روشن را جاآن کمی نور بود، جالبیخیلی

 گرفته، بخار شیشه به را سرم  و بستم را پنجره و شد سردم . رسیدمی گوش

 :گفت  که شنیدم  سرم  پشت را شاهرخصدای  که دادم  تکیه

 ! شدی زیبا خیلی مارالم، -

 . افتادم  آغوشش در و کرد  گیر کفشم پاشنه به دامنم که برگشتم شده هول

 ****** 
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  شده سرخ خجالت شدت از که حالی در گذراند نظر از  تندتند را صورتم اجزاء

 ایخسته و آرام صدای  با و دوخت هایمچشم در را رنگشآبی هایچشم بودم،

 :گفت

 ! مارالم بود شده تنگ خیلی برات دلم -

.  شدم  لبریز بود، فراگرفته را وجودم  که  عجیبیحس از و لرزید دلم بارهیک  به

 .گذاشت عشق میشد را درونم  حس این اسم  دیدمشمی دوباره که حاال

  در حریصانه را رنگشآبی هایتیله که حالی در و شد خیره هایمب*ل به

 :گفت گرداندمی صورتم

 ! عزیزم  ندیدنت بود سختخیلی -

 .کشید آغــوش در محکم را من و

 دربر را وجودم  کل مانندبی آرامشی  و  بود رسیده دریا به که بودم  ماهی مانند

 جا ایلحظه. آورم  باال  تردید با بود آویزان  طرفش دو که را هایمدست. گرفت

 . کشید  عمیقینفس  و  برد فرو موهایم  بین را سرش و کرد نگاه صورتم به! خورد
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 تکتک!  نخواستن  و خواستن بین چیزی شد، پدیدار وجودم  در عجیبیحس

 ! میشد مانع چیزی اما  خواستندمی را او تنم هایسلول 

 در را اشکبرق   و کرد بلند را سرش سریع که  کردم   جاجابه کمی را خودم 

 :کرد زمزمه گوشم در داری خش و آرام صدای  با! دیدم  هایشچشم

 داری؟  دوسم هم تو که  کنم باور یعنی -

 : گفتم لرزیدمی هایمب*ل  که حالی در و بابغض

  نبودی؟ یهویی هابودن   اون تمام  بعد ها،حرف  اون زدن از بعد چرا بودی؟ کجا -

 شاهرخ؟  گذاشتی تنهام  چرا

  و شد خم صورتم روی خودش. نشاند صندلییک  روی را من و کشید را دستم

 :گفت کردمی نگاه هایمچشم به که درحالی

  فهمممی حاال! کنی فکر هام حرف به دادم می فرصت بهت باید رفتم،می باید -

 . داشت رو ارزشش که

. نشاند هایمدست  روی ای بـوسـه  بود، بسته را هایشچشم که حالی در و

 : گفتم و کشیدم  پس را دستم
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  اذیتم  داره حس این!  دونمنمی ازت چیزی اسمیه  بجز من! گیجم االن من -

 ... .تو! کردی  اغوا  رو من تو... تو شاهرخ، کنهمی

 :گفت و گذاشت هایمب*ل روی سکوتنشانه  به  را انگشتش

 هوم؟ بشناسیم، رو دیگه هم تا بده  جفتمون به رو فرصت این -

 نشده  رابطه وارد پسری هیچ با حال به تا من. کردم می  نگاه را اطراف مردد

 ! ترساندمی را من  این و بود من عقاید خالف چون بودم،

 ! باشی داشته تردید  کنممی درک عزیزم، کن اعتماد من به -

  که هم باریک  برای گرفتم تصمیم و شدم  خیره رنگشآبی های چشم به کمی

 درست رو راهم هم شاید کنم؛ اشتباه شاید کنم، گوش دلم حرف به شده

  باارزش خیلی من برای شاهرخ. دارد را کردنش امتحان ارزش اما! کنم انتخاب

 : گفتم دستپاچه حالتی با و آمدم  خودم  به! خیلی بود

 .برم   باید من! میشن نبودنمون متوجه االن! جام این  وقته خیلی -

 :گفتم و کردم  جدا دستش از را دستم

 کرده؟ دعوتت کی رو تو راستی شاهرخ؟ -
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 :گفت و رفت باال بش*ل گوشه

 ! رادوین صمیمیم دوست -

 نگاهش رفتن، موقع. افتادم  راه به عقبعقب و شد گرد تعجب از هایمچشم

 با مشکیپیراهن  و مشکی شلوار و کتیک  بود، شده جذابخیلی کردم،

 خودنمایی خوبی به جذابش و ورزیده هیکل و بود پوشیده طوسی کراوات

  افتاده من برای اتفاقی چه! ریخت دلمته  که زد من به ریزیچشمک. کردمی

 بود؟   شده عمیق قدرآن  احساس  این کی بود؟

 : گفتم دلم در

  بخوای کهاین   بدون کنندشویران  نیروی با بیاد وقتی و میاد زده سر عشق -

 ! بپذیرش  و بردار احترامش  به رو کالهت! کنهمی تسخیرت

 .برگشتم مراسم به تند، هاییقدم  با و گرفتم  گاز را لبمگوشه

 دستشگرمای که گذاشت پنجره سردشیشه  روی را داغش هایدست  شاهرخ

  از و داد تکیه شیشه به را پیشانیش. کرد درست شیشه روی را بخار از ایهاله

 .شد لبریز عجیب آرامشیحس
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 : گفتم و گرفتم باال را سرم ! شدم  بهادر سینه به سینه رفتن موقع

 ! ندیدمتون ببخشید وای -

 :گفت و شد خیره صورتم به رنگششب هایچشم با ثانیه چند

 کنم؟  ـص*رقـ درخواست ازتون تونممی -

 : گفتم من من با

 !نیستم بلند ـص* رقـ من... م ... اما -

 : گفتم دلم در

 ! دیگه نه گفتیمی آدم  مثل! سرت بر خاک -

 . کنممی کمکتون من نیست مشکلی -

  به لیوان عسل. بود شده خیره ما به درهم هایاخم با که دیدم  را شاهرخ دور از

 به  را لیوان هستم،  بدی موقعیت تو که  فهماندم  او  به اشاره با آمد، جلو دست

 :گفت ب*ل زیر و داد دستم

 ! بشین  برو تو -
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 :گفت بهادر به رو و

 برقصید؟ من با دوستم جای به داره اشکالی -

 : گفت نیاورد،  خودش روی به ولی بود شده ناراحت کمی که پارسا

 !میل باکمال -

 : گفت و آمد کنارم  شاهرخ. نشستم صندلی روی و کشیدم  راحتینفس 

 ... .بدی افتخار میشه مارالم؟ خواد می ـص* رقـ دلت -

 : گفتم و زدم  لبخندی هم  من کرد دراز من سمت  به را دستش و

 بابام ! بمونم زنده بعدش کنمنمی تضمین ولی خوادمی که دلم آره،... آ -

 !زنهمی رو دنم*گر

  او خنده با کرد، ترمنقلب  را خرابم حال اشگونه هایچال که کرد بلندیخنده

 .افتادم  خنده به هم من

  فکر من به فقط شب... و عزیزم  ببر ـذت*لـ مراسم از. بینمتمی فردا... پس -

 .کن
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 : گفت و آورد بیرون جیبش از را گوشیش

 .کنم سیو بگو رو شمارت -

 مکث، کمی از بعد  و شد جدی حالتش خورد، زنگ تلفنش کردن سیو از بعد

 :گفت

  تزریق هم بخشآرام  یک . برسم من تا کنید آمادش رسونم،می  رو خودم  االن -

 . کرد قطع و کنید

 :گفت عجله با

 .بینمتمی  بعد برم  باید دیگه من مارالم -

 .رفت و کرد خداخافظی رادوین از عجله با و سریع

  که  رقــص آهنگ. رقصید می پارسا با ایعشــوه چه با عسل، دیدم  دور از

 : گفت و آمد من طرف به شد تمام 

  رو چیز همه باید خونتون، میام  امشب! هست کاست نیم زیر ایکاسهیه  تو -

 باشه؟ کنی، تعریف برام 
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 : گفتم و کشیدم  آهی

 ... .عسل  دارم  گفتن برای زیادی هایحرف -

* 

 :گفت مامان به رو مهشید عمو زن خداخافظی، موقع شام صرف از بعد

 ! کنهنمی قبول جهیزیهبدون  دختر کسی وگرنه آورد، شانس مهتاب -

 . نموند  دور رادوین چشم از که زد خندینیش  و

 :گفت شنید را این که رادوین

 ! نکنم فکر چیزها این به من که هست باارزش انقدر مهتاب -

 . شد دور و گفت ایشی عموزن و  کرد رادوین به تشکرآمیزی نگاه مهتاب

 ***** 

 گذراندند،  صفویخانم یخانه  در را شب رادوین و مهتاب

 .شوند حاضر فرودگاه در خانواده دو  هر اتریش به  سفر برای بعد روز صبح تا
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 را مهتاب. گرفتیممی آغــوش در محکم را هاآن  و بودیم کردن گریه حال در

 : گفتم و گرفته ـوش*آغـ در

 !میشه تنگ برات دلم مهتابی -

 : گفت غمگینیحالت با هم مهتاب

  مطمئن رسیده رفتن وقت که االن! کنم تحمل و غربت تونممی کردم می فکر -

 !نیستم

 که هرجا بسازین، ایعاشقانه زندگی رادوین با کهاین  و کن فکر آینده به -

 .مهتابی یادتیم به ما باشی

  داد فشار بقیه، چشم از دور را پایم هایانگشت  کفشش، یپاشنه  با گریه وسط

 :گفت حرص با زیرلب و

 بشی؟ آدم  خوایمی کی مهتابی؟ نگو من به رادوین پیش نگفتم مگه -

 :گفتم بود آمده بند نفسم درد از که من

 خوبه؟  پروژکتور اصال بردار، رو پات کردم   لط*غ  -
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  هم من. برگشتند ما سمت به بقیه و  رادوین  که کشید حرص از جیغی

 :گفت  حرص با مادر که  کردم  فرار کنانخنده

 میدی؟ حرصش انقدر چرا مردهذلیل مارال -

 : گفت و کرد لوس را خودش و دید مناسب را موقعیت هم مهتاب

 !دونیمی بیشتر رو قدرم  زدی مورهضجه دوریم از و رفتم که حاال -

 : گفتم متعجب حالتی با و زدم  گره هم در را ابروهایم

 شما؟  نمیارم، جا به ببخشید -

  سمت به و بیاورد در را کفشش شد خم! شد گرد تعجب از هایشچشم مهتاب

 :گفت مادر که کند پرت من

 ! سرجاتون بتمرگین میشه پشیمون  پسره االن! بردین  رو آبرومون -

 : گفت و کرد بلندی یخنده مادر، جانب از حرف این  شنیدن با رادوین

  من به رو سرزندگیش حس. بازیاشم  دیوونه  همین عاشق من مامان نترسین -

 . میشم عاشقش بیشتر و بیشتر دارم  واقعا کنه،می منتقل هم
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 : گفتم بلندیصدای  با من که انداخت مهتاب به محبتی از پر نگاه و

 ! عوق -

 . افتادند خنده به  بلند باصدای همگی

  آینده در سرنوشت داندمی کسی چه!  بود  خوبی روزهای چه بودیم، شاد چقدر

 است؟  زده رقم چیزی چه برایش

  شب آن. برویم فرودگاه به بدرقه برای همگی صبح، شد قرار خداحافظی از بعد

 .کردم  تعریف برایش را ام مقدمه بی عشق ماجرای هم من و ماند من پیش عسل

  بیشتر  چندبار که درحالی  بستی، دل زود کنینمی فک مارال؟ دونیمی -

 ندیدیش؟ 

  لطمه درسم به داره عسل بشیم، آشنا باهم که بدم  رو فرصت این خوام می -

 !کنم چیکار دونمنمی! خورهمی

.  چینممی  جفتمون برای توپ درسی برنامهیک خودم . نکن  فکر هیچی به -

 .بخونی جون و دل با رو درست سابق  مثل بدی قول باید قبولیم، دیگه امسال

 . باشه... اوهوم  -
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 سریع انقدر داری حق باشه هم خوبی پسر اگه!  جذابه خیلی خدایی ولی -

 .بشی عاشقش

 : بود نوشته ناشناس شماره. شد بلند  همراهم تلفن از پیامکیصدای که

 مارالم؟  بیداری -

 :گفتم عسل به رو شده هول

 بیداری؟  میگه خودشه -

 : نوشتم شدیم، خیره همراهتلفن  یصفحه  به دو هر

 .خوابممی دارم  ولی بله، -

 :گفت  و گرفت دستم از را گوشی  عسل که

 ! میدی فراری رو پسره روزه دو! نداری سیاست ذرهیک  یعنی سرت، بر خاک -

 :  نوشت بعد

 نمیارم؟  جا به شما؟-

 .کرد ارسال و
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 !مارالم نمیگه من به کسی اون جز به! خنگ -

 که نوشتم رو این. کنه صدات طوریاین  نشده خر کسیهیچ  دونممی هم من -

 ! بودی  پیامش و تماس منتظر نکنه فکر

 ! بود منطقی آره، یعنی که گفتم آهانی

 داشتی دوست یا داشتی کاری بامن اگه بیدارم  من مارالم، هستم شاهرخ -

 !میافتم گرمت ش*آغو یاد همش برهنمی  خوابم راستش. هستم من بزنی حرف

 :گفت و کرد ام حواله گردنیپس  که بخواند را پیام  این عسل خواستمنمی

 بیاد جا حالت حلقومت تو بریزی رو قندآب که  گشتممی دنبالت داشتم! خره -

 خالصت بهادر دست از چی برای کردی فکر پس! دیدم  کنارت رو شاهرخ که

 کردم؟ 

 ! خودمی دوست که الحق -

 : گفت که کشیدمش آغوش در محکم و

  کنار بکش!  نبره خوابم دوریت از شب نیستم شاهرخ من... اه... کردی خفم -

 ! بابا
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!  نشود بیدار خواب از مهسا که افتادیم خنده به آرامیصدای  با حسابی دو هر

 .فرستاد ایعاشقانه پیام  که فرستادم  برایش بخیریشب پیام  هم من

 . رفت خواب به مهتاب تخت روی عسل

!  انداختیم راه به را زاری و گریه بساط دوباره و رفتیم فرودگاه به همگی صبح

 : گفت و کرد بغــل محکم  را رادوین و  بود آمده هم شاهرخ

 !رفیق شوخوشبخت -

 :گفت  کشیدمی شاهرخ یشانه به دستی که رادوین به رو بابا

 . کن خوشبختش سپرده تو دست بعد خدا به اول باش، مهتابم مراقب پسرم  -

 :گفت و  بوسید را پدر دست رادوین

 . کنممی مراقبت ازش هام چشم مثل باشه، راحت خیالتون -

 یلحظه . دادمی تکان دست همه، برای گریه با مهتاب. رفتند باال برقیپله  از

 خیره هایچشم با و بود نشسته گلویمان به بغض همگی و  بود دلگیریخیلی

 .کردیم  تماشا را رفتنشان
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 : گفت شاهرخ به رو صفویآقای

 سر ما به بیا پسرم، مثل هم  تو! مکه حاجی حاجی نری رفت، رادوین که حاال -

 . بزن

 : گفت زیر سربه هم شاهرخ

 نیام؟  میشه مگه هستین، رفیقم بهترین مادر و پدر شما! حتما -

 : گفت  جانی کم لبخند با بابا

 صفوی؟جناب کنی نمی معرفی! ایبرآزنده  جوون چه ماشاهلل -

  دانشگاهی هم و دوست پسرم  با سالهخیلی. هستن تهرانی شاهرخ دکتر -

 . مونهمی خودم  پسر عین بودن،

  چشمانش به اشک مادر. کرد خوشحالی اظهار و داد دست پدر با شاهرخ

 . بود  شده غرق خودش افکار در و بود نشسته

  همگی و گفتنمی چیزی کسی ماشین در. کردیم حرکت خانه سمت به همگی

 خانه در جایش حتما که مهتاب برای کردیممی تنگیدل احساس دلمانته

 . میشد خالیخیلی
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  شاهرخ لندکروز به چشمم گشتم،می بر مدرسه از خسته که حالی در بعد، روز

 . بست نقش هایمب*ل بر رضایت از لبخندی و افتاد

 :گفت و کشید پایین را ماشینش شیشه شاهرخ

 .شو سوار بیا مارالم، نباشی خسته -

 :گفتم زدمی تند قلبم که حالی در و شده هول

 ! میشن  نگران بابام   مامان برم  دیر  خونه، برم  باید ولی سالم -

 . کرد سالم  شاهرخ به لبخند با هم عسل

 .بیاین هم شما خانم عسل -

 کنیم؟  چیکار  یعنی که انداختم عسل به سوالی نگاهی

 ! ساده ناهار یه فقط -

 :گفتم و گرفتم  تماس مادر با. شدیم سوار  تردید با

 .نشو  نگران اومدم  دیر بخوریم، ناهار بیرون ریممی باعسل مامان سالم -
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 هم با بچگی از. داشت اعتماد او به خیلی و داشت دوست خیلی را عسل مادر

 .داشت آمد و رفت ما یخانه  در مدام  و بودیم

  به باران هایقطره  که درحالی میشد، پخش پارسا علی از  واسم بمون آهنگ

 کج را راستشدست که انداختم شاهرخ به نامحسوس نگاهی. خوردمی شیشه

  فقط و بود داده تکیه پنجره یلبه به  را دیگشدست  و بود گذاشته فرمان روی

  که بود ابروهایش بین ظریفیاخم. کردمی رانندگی راستش دست همان با

  که ریشته کمی. داشت هم روشنی ایقلوه  هایلب کرد،می ترشجذاب 

 را فرمشخوش  بازوهای که بود پوشیده ایسورمه  بافتیک.  بود کرده زیباترش

  شلوارجین و بود دستش روی هم بزرگی مچیساعت داد،می نشان بیشتر

  توی کج تکهتکه  روشنش ایقهوه عـریان موهای. بود  پوشیده ایسورمه 

 التین به که گردنش کنار هم کوبی خالیک . بود ریخته دارشزاویه  صورت

 ! بود   شده نوشته

  :گفتم دلم در

  نقاشیش  خدا انگار! خفنهخیلی  دیگه  این خدایی ولی جذابم، هم من درسته -

 ! پرسممی  ازش روزییک اومده؟  خوشش من چی از اصال راستی! کرده
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 شاهرخ! ام شده  خیره او به که است زیادیمدت  دیدم  که بودم  فکرها همین در

 : گفت و کرد قشنگیخنده  بود،  شده من نگاه متوجه که

 شدم؟  واقع پسند مورد -

 : گفتم شده هول است شده رو دستم دیدم  که هم من

  نگاه  رو بیرون تو طرف شیشه از داشتم! کردم نمی  نگاه  تو به  من! نه... ن -

 ! کردم می

 : گفت گوشم در آرام  و گرفت پهلویم از ریزیبیشگون عسل ناگهان

 ! گرفته بخار رو شیشه! آخرسوتی برسرت، خاک -

 ! کرد خندیدن  به شروع  بلند شنید، را هااین  که شاهرخ

 و کردم  نگاهشون چپیچپ! افتاد خنده به دید را من درهم قیافه  که هم عسل

 دستم با! است گرفته  بخار شیشه دیدم  که برگرداندم  شیشه طرف به را رویم

 :گفت لبخندجذابی با شاهرخ! کردم   کنترل را ام  خنده و زده کنار را بخارها

 !مارالم کاراتم، همین عاشق -
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  لبخند. رفت ضعف برایش دلم افتاده، چال هاشلپ  دیدم  و کردم  نگاهش

 : گفتم و زدم  نماییدندون 

 ! دیگه اینیم ما -

 :گفت دراریحرص حالت با عسل

 !داره هم رویی عجب -

 .کردیم خندیدن به شروع  همگی دوباره که

 ****** 

 . داشت نگه ایتالیایی شیک  رستورانیک  رویروبه  را ماشین شاهرخ

 .ستمعرکه اینجا! باشین  پیتزا اهل زدم  حدس -

 :گفت و کوبید هم به را هایشدست هیجان با عسل

 ! پیتزا جونآخ -

 : گفتم و کردم  نگاش چپی چپ

 ! تهران از دوساله عسل -
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 ! دیگه شیممی تنها باالخره  تو و من -

 : گفت و کرد بلندی یخنده شاهرخ

 !باحالینخیلی خدایی بودم، نخندیده انقدر تاحاال -

 .افتادیم خنده به هم عسل و من که

  و عسل همراه به سپس کردم، مرتب را موهایم و کردم  نگاه آینه در را خودم 

 . شدیم رستوران وارد شاهرخ

 خیلی رستوران نمای گرد،می تحریک را آدم  اشتهای پنیر و آویشن بوی

  صدای و بود شلوغی رستوران تقریبا. کردمی  بیدار  مشتری در را آرامشحس

 زبان به که مالیمیموزیک  و هاخنده صدای چنگال، و  بشقاب خوردن هم به

 . کردمی منتقل آدم  به  را سرزندگی حس میشد، پخش ایتالیایی

 استیک و قارچ پیتزای سه هر. گرفت را هاسفارش و آمد طرفمان به گارسون

 .دادیم سفارش
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 زنگ گذشت، سکوت در و رستوران درودیوار تماشای به که دقایقی از بعد

  بر لبخندعریضی مخاطب اسم دیدن با. آمد در صدا به شاهرخ گوشی

 :گفت و نشست هایشب*ل

 ! بودما فکرش تو االن -

 : زد را اتصال دکمه

 کجایی؟ عزیز آرمین بهبه -

-  . ... 

  هم غذا برسی تا هستم، ایتالیایی رستوران تو من! نزدیکی  پس! خوب چه عه -

 !میاد

 . کرد قطع را  تماس و زد چشمکی کرد، من به نگاهی

 :گفت عسل و  من به رو سپس

 کردم؟ دعوت مهمونیک  نداره اشکالی -

 !پرسی؟می چرا دیگه کردی رو خودت کار  شما-
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 :گفت و کرد مظلوم  را اش چهره شاهرخ

 !تیپهخوش هم خیلی باحالیه، پسر خیلی ولی نیاد؟ بزنم  زنگ خواینمی -

 :گفت من و من با عسل

  تخم یعنی چی! چشمتون تخم تو  قدمش! خداست  حبیب مهمون نه نه -

  !چشممون

 :گفت و شد بلند جایش از بارهیک  به

 ! دستشویی برم   باید من -

 .رفت تند هاییقدم  با و

 :گفت کرد،می دنبال نگاهش  با را عسل شدن دور که حالی در شاهرخ

  !رکهخیلی منه، دوست مثل اخالقش -

 . بست نقش لبانش بر عریضی لبخند و

 .خواهریم دوتا مثل باهمیم، بچگی از ما -

 . داد تکان  و کرد بلند را دستش افتاد، من سرپشت  به  نگاهش شاهرخ
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 ! اومد آرمین -

  و قلمیدماغ  گرگی، مدل مشکی های چشم متوسط، اندام  و قد با پسری آرمین

  بود گندمی پوستشرنگ . داشت هم زیبایی کشیده ابروهای برجسته، های لب

 .کردمی ترشجذاب خیلی که بود هایشلب روی هم  کجی لبخند و

  با و زدند هم به آرام  را هایشانشانه  سپس گرفت، قرار شاهرخ رویروبه  آرمین

 :گفت خنده

 پسر؟ چطوری -

  من کرد، سالم  جدیخیلی و کرد جمع را لبخندش افتاد  من به  نگاهش بارهیک

 . دادم  جواب خودش مثل هم

 ! من نامزد هستن، صالحی مارال خانم ایشون -

 نزدیکی احساس خوب، حسیک  مانند ریخت، فرو درونم در چیزی ناگهان

 . کردم  شاهرخ با بیشتری

 : گفت من به رو سپس

 ! دوستمبهترین  آرمین هم ایشون -
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 :گفت و کرد دراز   را دستش و شد باز  هایشاخم آرمین

 !خوشبختم -

 :گفتم دستش به ایاشاره  با و انداختم پایین را سرم 

 ! نمیدم  دست من یعنی! ببخشید -

 .کشید پس را  دستش و کرد نگاه شاهرخ به زیرچشمی

 . انداخت باال  غرور با را ابرویش تاییک هم شاهرخ

 چرا؟ نگفتی شاهرخ کردین؟ نامزد کی شما -

  رسمیش دن،*ب دستور مارالم وقت هر هستیم، آشنایی دوره تو فعال-

 . کنیممی

 :گفت شاهرخ به زیرلب آرمین زدم، ایزدهخجالت لبخند

 ! نجیبه خوبه،سلیقت  -

 : گفتم دلم در

 موندی؟  گوری کدوم  نکنه، خفت خدا عسل -
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! آمد طرفمان به کرده آرایش صورت با عسل دیدم  که بودم  معذبخیلی

  لبانش بر رنگسرخ رژیک  بود، ریخته  صورتش توی طرفیک  را موهایش

 هم ایگربه چشمخط  داد،می نشان ایقلوه  را هایشب*ل که بود کشیده

  شاهرخ و من. داد می نشان را خودش خیلی هایشچشم عسلی که بود کشیده

 ! شدیم خیره هم به زدهحیرت

 :گفت و سرکشید الجرعه و برداشت اینوشابه   بود، عسل به پشتش آرمین

 داداش؟  خبر چه خب -

  :گفت ملوسیصدای با عسل سرشپشت از که

 !سالم -

 ! افتاد سرفه  به و پرید گلویش در نوشابه عسل، دیدن با و برگشت آرمین

 !زدمی ضربه پشتش به حکم*م   عریضی، لبخند با قصد از شاهرخ

 : گفت و  شد نزدیکش عسل

 شدین؟  چی وای ای -
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 ! بخندم  بلند صدای با خواستمی دلم  بود، شده داریخنده وضعیت

 :گفت و گرفت باال را دستش بود،   شده خم شکمش بر تقریبا که آرمین

 ! خوبم خوبم -

 : گفت عسل به رو آمد جا که نفسش

 کنی؟ نمی معرفی شاهرخ! زیبا خانم خوشبختم -

  و داد تکان  هوا در  را هایشدست عسل که شد دادن جواب یآماده شاهرخ

 :گفت

 شما؟ و مارال دوست هستم، عسل -

 :گفت و  داد قورت را دهانش آب آرمین

 .هستم شاهرخ دوست هم من -

  که انداخت پایین را سرش عسل بدهد، دست که کرد دراز را دستش سپس

  به خیره و زد کنار را موهایش آرام  بعد ریخت، صورتش توی لختشموهای 

 :گفت آرمین
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 ! نمیدم  دست پسرها با من اما ببخشید -

 .بشینید بفرمایید گفت و کنار کشید را صندلی و زد برقی هایشچشم آرمین

 :گفت و داد خودش سروگردن به قری عسل

 . بشینیم جااون  بریم بیاید نیست،  خوب نورش جااین ... نه... آه -

  به باز  دهان با فقط و بودیم شده الل شاهرخ و  من! داد  نشان را نفره دو میزیک

 : گفت لبی زیر ما به رو عسل کردیم،می نگاه آرمین و عسل

 ! نره  پشه ببندین -

  را دهانش شاهرخ! نشستند تینفره  دو میز سر بر آرمین با و زد ما به چشمکی

 :گفت و بست

 ! نوره مافوق زنیشمخ قدرت -

 ! افتادیم خنده به هر بعد و

 لیوان که حالی در شاهرخ. شدیم  خوردن مشغول و آوردند را پیتزاهایمان

 :گفت گذاشتمی میز روی را نوشیدنی
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 چطورن؟  هاتدرس -

 ! دارم  استرس خیلی طبیعتاً و دارم  کنکور امسال -

  کنیممی شروع  فردا از. بدم  یاد بهت تونممی باشی داشته قبول رو من اگه -

 چطوره؟  نداری، فرصت بیشتر چندماه

 . کردم  قبول زود خواستم،می خدا از که هم من

 :گفتم آرامی صدای با

 شاهرخ؟ -

  آن در شادی و تعجب که ایچهره با  و کرد بلند  غذایش بشقاب از را سرش

 :گفت زدمی موج

 ! عزیزم  کنیمی صدا رو اسمم که باریه اولین  این! جانمای  -

 :گفتم  کوتاهی لبخند با و خوردم  آب کمی

 ! بگی برام  خودت درباره خوام می -

 :گفت و کرد ساختگی یسرفه و نشست جایش سر صاف
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 دونی؟ می که رو جاشاین  تا. پزشکم هستم تهرانی شاهرخ من -

 .کردم  تایید سر با

  ایرانیه، پدرم  و آمریکایی مادرم  اومدم، دنیا به آمریکا. کنممی زندگی تنها -

 به مادرم  درخواست به. کردیم زندگی جااین  سالگی۱۴ تا و ایران اومدیم بعد

 و گذروندم  اتریش  توی رو دانشگاهمدوره  و کردیم مهاجرت مادری سرزمین

 !جام این  که االنم. برگشتم ایران  توی  پدریم خونه به مدرکم گرفتن از بعد

 .زد گره بهم میز روی را دستانش و کرد نگاهم لبخند با بعد

 شدی؟  آشنا رادوین با کجا پس -

 کردیم، مهاجرت آمریکا به ما که بعد! رفیق البته  و بودیم همسایه بچگی از -

  دوره خوادمی که گفت رادوین روز یه کهاین  تا بودیم ارتباط در باهم ولی

  خواسته به خانوادم  و کردم  کارو همین منم بگذرونه، اتریش تو  رو پزشکیش

 به خاصی خاطر تعلق من ولی شد موندگار جاهمون  اون گذاشتن، احترام  من

 .برگشتم و داشتم جااین 
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  هایشحرف  به هایش،چشم در خیره و  بودم  زده ام چانه زیر را دستم مدت تمام 

  .دادم می گوش

 نمیشه؟ تنگ بابات مامان برای دلت یعنی -

 .کنهمی چت من با شب هر هم مامان! سال در بار چندین بینیم،می همو زیاد -

  و گفتندمی و شد صمیمی زود آرمین با چقدر که افتاد عسل به نگاهم

 ! خندیدند می

 .بود عالی ناهار، از  ممنون و دارم  درس من بریم میشه -

 : گفت و فشرد صمیمیت نشانه  به بود میز روی که را دستم

 .عزیزم  بریم -

  که رفت و  شد جدا ما از شاهرخ سپس رفتیم آرمین و عسل سرمیز به باهم

 . رفت همراهش هم آرمین که کند پرداخت را حسابصورت

 لوچت؟ و ب*ل مالیدی آوردی کجا از رو هاروغن  و رنگ این -

 : گفت و زد چشمکی



www.taakroman.ir  

 
  

191 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  بود، کردن آرایش درحال  خانمییک بزنم صورتم و دست به آبییک رفتم -

  از میشه! کنهمی فرار ببینه ریخت این با منو میاد نامزدم  االن گفتم بهش منم

  نگران ولی شخصیه اینا عزیزم : گفت باعشوه اونم کنم؟ استفاده لوازمتون

 از مارال ببین ایناهاش! کیفم تو دارم   اضافهیکی  کدوم  هر از همیشه من نباش،

  !هست هم هاگرون  اون

 : گفتم آرامیصدای  با

 ! اومدن  کیفت، تو بذار -

  :گفت و کوبید هم به را هایشدست  شاهرخ

 بریم؟ خب -

 :  گفت عسل به رو آرمین

 برسونمتون؟  دینمی افتخار -

 که انداختم باال را ام شانه هم من کنم؟  چه یعنی که کرد من به نگاهی هم عسل

 :گفت و بوسید را ام گونه  عسل! دانیمی خودت یعنی

 !عزیزم  بینمتمی  فردا پس، -
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 .رفت آرمین همراه و کرد تشکر هم شاهرخ از

 :گفتم که انداختیم بهم نگاهی شاهرخ و من

 ! بودم  ندیده رو روش این -

  دستانش در را دستم. شدیم شاهرخ ماشین سوار و افتادیم خنده به سپس

 بیرون فضا آن از کهاین  برای. شدم  سرخ خجالت شدت از که بوسید و گرفت

 سینا از تو، مست های چشم زیبای آهنگ که کردم  روشن را ضبط بیاییم

 . شد پخش خانی شعبان

 :گفتم تودلم

 ! آهنگ این شبیه من احساس چقدر -

 ****** 

  ویالی در  شد، این  بر قرار ریزی،برنامه طبق. بود عسل تولد چهارشنبه روز

  به  دعوت نزدیکش دوستان از فقط  و شود برگزار  تولدجشن  لواسان در واقع

 .بیاید عمل

 : گرفتم را شاهرخ شماره
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 خوبی؟ سالم  -

 ! عالیم  شنیدم  رو صدات که االن عزیزم، سالم  -

 !کنم دعوت ازت زدم  زنگ -

 مارالم؟ خبریه -

 بریم؟ باهم میای شب فردا. عسله تولد -

 براش؟ گرفتی کادو فقط نیام؟ میشه مگه -

 ! اصال  نبود یادم  نه،! عه -

  که دنبالت میام  کنممی عوض رو هام لباس خونه گردم می بر دارم  االن من -

 چطوره؟  خرید، بریم

 :گفتم و پریدم  تخت روی هیجان، شدت از

 ! خریدم  عاشق من عالیه،-

 : گفت و کشید عمیقینفس 

 !توام  عاشق منم -
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 :گفتم و کردم  مکث یکم

 .ممنون -

 مارال؟ -

 جانم؟ -

 ! بینمتمی هیچی...  -

  من به خواستمی چیزیچه یعنی. رفتم فرو فکر به و کردم  قطع را تماس

 ! جاستاین  به  آمدن راه در که افتاد یادم  تازه بگوید؟

 :گفتم خودم  با شده هول. رفتم هایملباس کمد سراغ  به سریع

 بپوشم؟ چی حاال! وای -

 روم،می خرید به شاهرخ با که بود باریاولین  چون امشب خواستمی دلم

  و کیف ای،قهوهکتان  شلوار پوشیدم، کرم  کوتاه پالتوییک  پس! باشم شیک

  بافتم، سرم پشت و کردم  باز فرق را موهایم. ایقهوهشال و کرم  بوتنیم

  را دیگرش طرف و ریختم صورتم توی را طرفشیک  را موهایمجلوی 
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  رژلبی کردم، خالی خودم  روی را، بویمخوش  عطر. انداختم گوشمپشت

 ! شدم  عالی زدم، رژگونه هم کمی و کشیده چشمخط و کالباسی

.  کردمی صحبت مهتاب با تلفنی مادر دیدم  که گذشتم  آشپزخانه کنار از

 .رفتم بیرون خانه از و فرستادم  برایش وسه*بیک

  دادند،می  نوید را بهار رسیدن فرا که هاییگنجشک صدای بهاری، خنکهوای 

  خودنمایی هاخانه حیاط از که هادرخت صورتی هایشکوفه  و تازه هایبرگ 

 ماشینی،بوق صدای با که  کشیدم  عمیقی نفس و بستم را هایمچشم. کردمی

 !کشیدم  بلندی جیغ

 : گفتم عصبانیت با و برگشتم

 ! ریخت قلبم دیوونه؟ چته -

 عقب به. آیدمی دنبالم آرام آرام  دیدم . بود  دودیشیشه با سفیدرنگ پورشهیک

 سریع را شیشه که کنم پرتاب سمتش به تا درآوردم  را  کفشملنگه برگشتم،

 : گفت خنده با و داد پایین

 ! زمین بذار رو اسلحت! شاهرخم -
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 : گفتم و دویدم   ماشین طرف به ذوق و تعجب با

 خریدی؟  تازه وای -

 : گفت و کرد ایبامزه اخم شاهرخ! کردم  ـل*بغـ را ماشین و

 !رو احساسبی  آهنتیکه  این نه کردیمی ـل*بغـ  رو من باید االن -

 :گفتم حالت همون تو

 :ببین گفته؟  کی -

 !منم میگه ببین آهان،!... دارم  دوسِت ماشین -

 : گفت و کرد نگاهم چپیچپ

 ! گیرهمی  دردش نشو  سوارش پس! مزهبی -

 !نشست بش*ل کنج هم خندی نیش

 : گفتم بگذارم، سرشسربه کمی کهاین  برای هم من

 ! بپرسم  ازش وایسا-

 : گفت حرص با شاهرخ که
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 ! شد دیر  باال بیا بدو! بدم   تو نشون من بغلییک -

 در هایشاخم شاهرخ دیدم  که  نشستم ماشین راحتصندلی روی خوشحالی با

 ! زندنمی حرف و است رفته هم

 شاهرخ؟ -

 ! نداد  جواب

 !کن نگام  شاهرخم-

 ... سکوت هم باز

 ! انگار شده حسودیش جااین  یکی ببین -

 !بوسیدم  را اشگونه و رفتم سمتش به آرام 

 .کردم  شوخی من بابا -

 : گفت و زد قشنگی لبخند

 ! طلبتیکی -
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  که حالی در و انداختم پایین خجالت  شدت از را  سرم . کشید آرامی به را لپم و

 : گفتم کردم  می بازی هایمانگشت  با

 ! دارم  دوسِت خیلی... من... من شاهرخ -

 : گفت ناباوری با و داشت نگه خیابان کنار را ماشین شده گرد هایچشم با

 ! بگو دیگه باریک... ی -

 :گفتم و شدم  خیره رنگشآبی هایتیله  در

 باشه؟ نذار، تنهام  وقتهیچ -

  را موهایم روی افتاد، سرم  از شالم. کشید آغــوش در را من محکم بارهیک  به

 : گفت و بوسید

 ! باهاتم تهش تا مارالم، عاشقتم -

 بسته را هایمچشم آغوشش در طورهمین .  شد سرازیر دلم به که بود آرامش

 :گفت کردمی نوازش را کمرم  آرام  و بودم 
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 کنیم،می رسمیش بشی، قبول دانشگاه که همین کردم، صحبت پدرومادرم  با -

 مارال؟  فهمیمی ! ندارم   رو دوریت تحمل دیگه من

  خودش در را آدم  و بود زالل هایشچشم هایآبی  شدم، خیره هایشچشم به

 . کردمی غرق

 :گفتم و گذاشتم استخوانیش هایگونه  روی را دستمکف

 ! بمون پیشم  همیشه! کشهمی  رو من دوریت لحظهیک فکر -

 :گفت و زد پیشانیم  به ایـه..وسـ..بـ

 .جداکنه ازهم رو ما تونهنمی هیچی منی، مال تو -

 : گفتم و کردم   جاجابه کمی را خودم 

  برم  زود باید من بدیم، انجام  رو خریدهامون بریم میشه، تاریک  داره هوا -

 . خونه

 . افتادیم راه به  و زد پیشانیم کنار به عمیقی ـه..وسـ..بـ
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.  شدیم پیاده ماشین از دو هر و داشت  نگه شیکخیلی خرید مرکزیک رویروبه 

 را شاهرخدست . دیدم  بود، شیک شلوارهای و کت از پر که را مغازهیک  دور از

 : گفتم و کشیدم  ذوق با

 ! میشی جذابخیلی حتما چطوره؟ این -

  بود، طوسیکراوات  و  رنگش هم پیراهن با خاکستری شلوار و کت دستیک

 : گفت و زد چشمکی

 ! مارالم نداره حرف که هم سلیقت -

  مشکی، ابرو و چشم و برنزه ست*پو با پسری و رفتیم مغازه داخل به دوتایی

 .کرد آمدگویی خوش  و آمد جلو سریع داشت، عملی  دماغ  که

 .کنن پرو بیارین  رو شلوار و کت اون میشه اگه -

 :گفت بدی و خیره نگاه با پسرک

 ! براتون میارم  االن! خانوماخانوم  چشم -

 فروشنده. کردمی نگاه او  به بدی حالت با و خورد گره درهم شاهرخ ابروهای

 ! کرد مس*ل را من دستپشت دستش با که داد من دست  به را شلوار و کت
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  ببینم تا برگشتم  هاگرفته برق مانند! است کرده را کار این قصد از  بود معلوم 

 از  و شده سرخ صورتش  عصبانیت فرط از دیدم  که باشد نشده متوجه شاهرخ

 !کشدمی نفس تندتند عصبانیت شدت

  جنس راجب لبخندعریضی با من به رو دیدنمی  را شاهرخ انگار پسرک

 بلند چوبی کانترپشت از و گرفت را اش یقه شاهرخ. کردمی صحبت اشپارچه

 :گفت  خورده گره ابروهای و عصبانیت با و کرد

 ساقطت هستی از جا همین خوایمی میدی؟ خط من زن به چی برای عوضی -

 کنم؟ 

 :  زد فریاد صورتش در بلند و

 آره؟ -

  روی را دستم! افتاد پتهتته به  بود، آمده بند  زبانش ترس از که پسرک

 :گفتم و گذاشتم بازوهایش

  ارزشش برم، هاتچشم قربون بریم بیا! کشتیش کن ولش. باش آروم  عزیزدلم-

 ! نداره  رو
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  کشید،می  صدادار و  بلندنفس خشم با فروشنده به خیره طورهمین شاهرخ

 .افتاد زمین روی حکم*م  که کرد، رها را او ییقه  و شد نرم  کم کم

 شد؟  شیرفهم! کنینمی  زیادی هایلط*غ  این از دیگه -

 به تا که من. رفتیم بیرون بوتیک از و زد پسرکپای  به لگدمحکمی کفشش با و

 شاهرخ. زدمی  تندتند ترس از قلبم بودم،  ندیده را شاهرخ روی این حال،

 :گفت و کشید موهایش بین دستی

 !کرده فرض  زمینیسیب  هیکل  این با رو من عوضی، پسره -

 هایمچشم در اشک و بودم  کرده جمع را هایمب*ل که افتاد من به  نگاهش

 :گفت مهربانی با و  شد عوض حالتش سریع! بود  شده جمع

 مارالم؟ ترسوندمت -

 ! آره که کردم  اشاره سر با

 .عزیزم  خوام می معذرت -

.  نشاند موهایم روی ایـه..وسـ..بـ و  فشرد اشســینه به را هایمشانه محکم

 : گفتم و کشیدم  عمیقنفس  تا چند
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 . کنممی  آرامش احساس آغوشت تو خوبم، االن -

 : گفت و زد لبخندی

 قول ولی! شد طوریاین   اومدیم، بیرون باهم که شبی اولین عزیزم، ببخشید -

 . بگذرهخوش  شبقیه کنم کاری میدم 

 .گرفت بزرگ آناناسآب  لیوانیک و  رفت پاساژ گوشه فروشیآبمیوه  طرف به

 .عزیزدلم بیاد جا حالت بخور،  رو این -

 . برساند هم به را ما خواستم خدا از و شدم  شادی غرق اش،توجه  همه این از

 خواستممی وقتی و رسیدمی  اشسرشانه تا قدم . انداختم بازویش دور را دستم

  پشت. کشاند مغازهیک  طرف به را من. گرفتممی باال را سرم  باید کنم، نگاهش

  و داشت ایبسته ییقه  باالیش قسمت که بود ایدوتیکه  طالییلباس ویترین

 که داشت جذبی و بلند دامن و  بود پیدا شکم از  نواری ای،حلقه  هایشآستین

 :گفتم باذوق. خوردمی  ران روی تا چاکیک

 چطوره؟  این -

 !میشی معرکه لباس این تو نظرم  به -
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 که کرد دکلته باالتنه با کوتاهچین  از پر دامن با قرمز لباسیک  به ایاشاره  و

  گیپور با  دامن زیر و بود شده تزئین سرخ هایسنگ با ـینه*سـ طرفیک

 .بود شده دوخته زیبایی

 بپوشم؟ مهمونی تو رو این مطمئنی -

  تپش به را  قلبم که  خاص حالتی با و  شد نزدیک صورتم به و کرد ظریفی اخم

 :گفت انداخت

 افتاد؟ پوشی،می من برای رو این فقط شما -

 : گفتم سر حرکت با

 ! بله -

 :  گفت و کشید ام گونه  روی نوازش با را شستش انگشت

 .ببینم  تنت تو  بپوش برو حاال -

 :گفت و داد دستم به را لباس بود، روخوش  جوان خانمیک  فروشنده

 ! میاین هم به چه ماشاهلل -



www.taakroman.ir  

 
  

205 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 تنم پرو اتاق در و گرفتم را لباس. کردم  تشکر لب زیر و انداختم پایین را سرم 

 تور کوتاه دامن داد،می  نشان را خودش خیلی لباس در گندمیم پوست کردم،

! بود باز کامال که باالتنه قسمت و دادمی پاهایم به خاصی جذابیت دوزیش،

 حالی در! بدهم نشان شاهرخ به را خودم  کوتاه و بازلباس این با  نداشت امکان

  برای آینه در. رسیدمی کمرم  تا که کردم  باز را موهایم بودم، شده زیباخیلی که

 : گفت شاهرخ و خورد در  به ایتقه که خندیدم می و آوردم درمی شکلک خودم 

 ببینم؟  منم میشه مارالم -

 :گفتم آرومی باصدای! دوید زیرپوستم ون*خ و افتاد تپش به قلبم

 .کنم بازمی االن -

  کردم، باز که را در. پوشیدم  را خودم  هایلباس  و آوردن در کردم  شروع  سریع

 :گفت اخم و تعجب با شاهرخ

 ! ببینم خواستم من درآوردی؟ چرا عه؟ -

 : گفتم و کردم  نگاهش چپیچپ
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  اون  تو رو من ذاشتممی کن فکر بود، این از بهتر پوشیدم نمی لباس بابا؟ نه -

 !ببینی لباس

 :گفت آمیزیشیطنت لحن با زیرگوشم

 افتاد؟می اتفاقی چه مگه -

 :گفتم و کردم  نگاهش شده گرد هایچشم با

 ! تربیتبی  ای -

 :گفت و آمد جلو فروشنده. کرد بلندی خنده

 . عزیزم  باشه مبارک -

 خانوم . آوردم  بیرون را کارتم و برداشتم را پولمکیف کردم، تشکر لبخند با

 :گفت لبخند با فروشنده

 !کردن حساب همسرتون عزیزم  -

 : گفت خشنیصدای  با! برخوردم  شاهرخ درهم ابروهای به که  گرفتم باال را سرم 

 ! جیبت بذار -
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 . رفتیم بیرون و کردیم تشکر فروشنده از گفتم،  چشمی مظلومیقیافه با

 : گفتم لوسی لحن با

 قهله؟ بامن عجقم -

 با  و شد باز هم از ابروهایش. افتاد من  به نگاهش کردم، جمع را هایمب*ل و

 :گفت باریدمی آن از شیطنت که کجی لبخند

 !هاخورمت می نزن، حرف طوری این -

 : گفت که فرستادم  برایش ایـه..وسـ..بـ و زدم  پلک تندتند بار چند

 ! برشیطون لعنت -

  طرفم را ایکیسه. گرفتم آغــوش در  محکم را بازویش و کردم  بلندی خنده

 : گفت و گرفت

 ! شماست  برای  این -

  دوستش که بود رنگیطالیی لباس همان دیدم  و کردم  نگاه را کیسه داخل

 : گفتم و گرفتم  ـوش*آغـ در را کمرش! داشتم
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 ! شاهرخ ایالعاده  فوق تو -

 ! پاساژیم وسط دختر! جونمون  به  بندازی رو ارشادگشت تونیمی ببین -

 بازوش دور به را دستم و کردم  باز را هایمدست   حلقه سریع آمدم  خودم  به

 .کردم  حلقه

 ***** 

 نیاید پیش مشکلی کهاین  برای بود، شده جلب ما به شانتوجه  نفری چند

 :  گفتم

 باشه؟  دیگه، پاساژ یه بریم شاهرخ؟-

 ینشانه   به را هایشچشم و بست نقش فرمشخوش  هایب*ل روی لبخندی

 . گذاشت هم روی تایید

  گرفتم هایملباس ست کفشجفت  دو. دادیممی انجام  را خریدهایمان یکییکی

 به که رنگخوش آبیکراوات  و مشکیپیراهن  مشکی، شلوار و کت دستیک و

 و کتست هم شیککفش جفتیک. آمدمی خیلی عزیزم  شاهرخ هایچشم

 . گرفتیم شلوارش
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 بگیریم؟ چی کادو کردی رو فکرش -

 :گفتم و شدم  خیره او به متفکری باحالت

 ! نه... اوم  -

 : گفت و کرد ایخندهتک شاهرخ

 ! بدونی باید دوستشی که تو داره؟ عالقه چی به -

 : گفتم و شدم   بلند جایم از بارهیک به کردم، فکر  کمی

  براش سنتور یه  من. بگیره یاد سنتور داشت دوس همیشه  عسل! فهمیدم  -

 ! بگیره یاد بره کنکور بعد تابستون بشه مجبور که  گیرم می

 . هست هدیه بهترین و زندگیه  حس از پر موسیقی آالت! عالیه -

 هم با چون. گرفتیم برایش  ایقهوهخرس عروسکیک با زیباخیلی سنتوریک

 از بعد شاهرخ که باشد مشترک کادوهایمان کردم  اصرار من بودیم، شده دعوت

  پاهایم بود،  شده آویزان هایملب زیاد خرید از خسته. کرد قبول زیاد مقاومت

 نیمکتیک طرف به و کشیدم  را شاهرخ  دست. بود گرفته  د*در خیلی هم

 .کشیدیم عمیقی نفس و نشستیم تمام  خستگی با دو هر. کردم  هدایتش
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 مارالم؟ -

 جانم؟ -

 !گشنمه -

. کردم  خندیدن به شروع  دل ته از بارهیک  به و انداختم او به نگاهی متعجب

 :گفت و انداخت نگاهی من به لبخندزیبایی با شاهرخ

  تا بخوریم چیزی یه بریم پاشو! مارال میشی جذاب خیلی خندیمی -

 ! نخوردمت

 ماشین داخل را خریدها. کردم  قبول تعارف بدون بود، رفته ضعف دلم که من

  رفتیم چوبی هایقاب  و ایشیشهنمای با شیکرستورانی  طرف به و گذاشتیم

  رستورانداخل فضای. کردمی خیره  را آدم  چشم آن زیباینئونی   تابلوهای که

 دل سنتی و مللغذاهای  بوی و بود شده  چیده اروپاییهایرستوران  سبک به

 : گفتم و زدم  ورق را منو عجله با نشستیم، چوبی میزی سر. دادمی مالش را آدم 

 !خوام می  پلو زرشک من -

 کنی؟ انتخاب جدید غذای یه  خواینمی ! تو از بعد البته! عاشقشم که من -
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.  شد تبدیل شیرین ایقهقه به  اشخنده که زدم  بازویش به آرامی مشت

 :گفتم و کردم   جمع قهر حالت به را هایمب*ل

 . خواست رو همین دلم االن خوام نمی نخیر! پررو کنهمی  مقایسه غذا با رو من -

 : گفت هایمچشم عمق در خیره و چسباند پیشانیم به را پیشانیش

 فهمیدی؟! منی یهمه  تو! نیست  تو با مقایسه قابل من برای چیزی هیچ -

 : گفتم  و زدم  چشمکی

 ! شد  این -

 :گفت آمیزیشیطنت لحن با

 ! شدی  شیطون خیلی امشب!  من خونه میای امشب تو نخیر -

 : گفتم و کشیدم  ایخفه جیغ

 !شاهرخ تربیتی بی خیلی -

  دانستممی. گرفت ام خنده هم من که کرد بلندی یخنده  من خوردن حرص از

  زیادیارزش  محرمیت به هم او. زندمی خنده و شوخی منظور به را هاحرف  این



www.taakroman.ir  

 
  

212 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 و سرعالقه از قلبی اعتمادیک داشتم، اعتماد  او به هایمچشم مانند. بود قائل

  به که شدیدی یعالقه وجود با. بودم  شده شاخالقه  همین یشیفته  واقع در

  و گذاشتنمی فراتر حد از را پایش و کردمی  رعایت را اخالقیات داشت؛ من

 .گذاشتمی احترام   من عقاید و افکار به خیلی

  مادرم  با تماسی. خوردیم خنده و شوخی با  همراه زیاد، اشتهای با را غذایمان

 قطع را تماس  بعد نشود، نگران و بروم  خانه به دیرتر است ممکن که  گرفتم

 . کردم 

 از که هاییآدم  میان در زدیم،می قدم  شانه به  شانه هم، دست در دست

 . گرفتمی بر در را تماممان خوشبختی احساس و کردندمی عبور کنارمان

  بودند،  غمگین خندیدند،می  آمدند،می و رفتندمی هاآدم . بود شلوغ  هاخیابان

 ! کردندمی خرید زدند،می حرف

  و کشیدم  دلته از عمیقینفس ! ماه و هاستاره  به افتاد، شب آرامش به نگاهم

 .کردیم حرکت تهران بام  سمت به هم با سپس
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 رفته رو و رنگ نیمکتی روی شاهرخ، همراه بخشیـذت*لـ رویپیاده  از بعد

 . دادیم گوش شبسکوت  به و نشستیم

  و خوب یهمه با را من کهاین  به دارم، پسر این کنار  که آرامشی به کردم، فکر

  ایجاد خودم  در تغییری بخواهم کهاین   بدون هستم، که همانی. خواهدمی بدم 

 که باشد داشته وجود مردیک اگر مطمئنم حاال. باشم خودم  دهدمی اجازه. کنم

 ! است شاهرخ فقط مرد آن کنم، ازدواج او با بخواهم

 یلبه  به را هایشدست  و بود بسته آرام  را هایشچشم کردم، نگاه رخشنیم به

 . بود گرفته باال را سرش و بود داده تکیه نیمکت

  من بله! شدم  خیره بود نشسته هایشب*ل روی که  لبخندقشنگی به

 که گذاشتم اششانه  روی را سرم !  خواهممی  را پسر این من خواهمش،می

 : گفت و کرد نوازش را موهایم

 چطوری؟ اغ *دی قهوه دوتا با -

 :گفتم و زدم  هم به را هایمدست

 ! عالی باشه، نسکافه قهوه عوض اگه -
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 از  بعد. بود شده سرخ داشت، باال آن که مالیمیسرمای از هایمانگشت  نوک

  رخوت احساس لیوانگرمای از  داد،  دستم به که را نسکافهلیوان  دقیقه چند

 . کردم  حس وجود تمام  با را عطرش و کردم 

  به نگاهی  گذشت، آرامش و سکوت  در که لحظاتی در نسکافه خوردن از بعد

 :گفتم و انداختم ام مچی ساعت

 .برگردیم بهتره -

  نگه خانه نزدیک. افتادیم راه به و شدیم ماشین سوار دو هر. بود شب۹ ساعت

 :گفتم و برداشتم را خریدهایم داشت

 . خدافظ گذشت، خوش خیلی عزیزم، ممنون -

 مارالم؟ -

 جانم؟ -

 ! گذاشتی جا رو این -

 :  گفتم و زدم  لبخندی قرمز،لباس به اشاره
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 ! وقتش به تا  هام لباس  کمد تو بذار پیشت  باشه اون -

 . بست نقش هایشچشم در خوشحالی برق که  زدم  چشمکی سپس

 ! مارالم عاشقتم -

 پدر. شدم  خانه وارد صدابی و آرام  عقب،عقب بردارم  او از را نگاهم کهاین   بدون

 . کردمی آماده را شام  آشپزخانه، در معمول طبق مادر و بود برنگشته هنوز

  بود، کرده پیدا شادی یروحیه مادر و  رفتمی پیش خوبخیلی پدر کار اوضاع 

 کرد،می توجه ما به بیشتر و گرفتمی بهانه  و ایراد کمتر بود، شده ترمهربان 

 ! گذشته برعکس درست

 :گفت که کردم  بلندی سالم 

 ! میشد ناراحت وگرنه  نرسیده هنوز بابات  آوردی شانس کردی؟ دیر چرا سالم  -

 :گفت که بوسیدم   را اشگونه

 ! میاد بدم  نکن اه -

 : گفتم خودم  با
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 ! داره رو سابقش هایاخالق  هنوز نه -

 ! گرفت خندم  و

 . گرفتم چیا ببین بیا! دیگه کشهمی طول کردن انتخاب مامان -

 نه؟  یا بود کافی پولت حاال. دخترم   باشه مبارکت ببینم،  تنت تو  بپوش برو -

 باشه؟ کنم،  صحبت باهات مهمی موضوع   مورد در بعدا باشه یادم  مامان؟ -

 ام؟غریبه  من نمیگی؟  االن چرا -

 ! دیگه وقتش به باشه -

 ! کردی چه ببینم بپوش  بدو! خب خیله -

  را اشصورتی یله *حو. آمد بیرون  حمام  از مهسا که شدم  اتاق وارد عجله با

 .چکیدمی موهایش از آب و بود گرفته دورش

 !خانم سالم  علیک -

 !خانم باشه عافیت نگفتی! سالم  -

 :گفت هیجان با و افتاد خریدهایم به چشمش که گفتم ایشی
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 !گرفتی چی بده  نشون بدو عه؟ -

 .پوشممی هم من کنی، خشک رو موهات تا-

  بلندپاشنه  هایکفش. پوشیدم  و درآوردم  کاورش از را رنگمطالیی لباس

 . کردم  رها دورم  و گذاشتم باز را موهایم و کردم  پا به هم را طالییم

 : گفت و کشید سوتی مهسا

 . عالیه! شدی جیگری چه -

 خودنمایی باریکم کمر. بود اندازم  قشنگ کردم، نگاه آینه در را خودم  ذوق با

 .انداختمی مصری هایملکه  یاد به مرا که کردمی

 : گفتم و رفتم پذیرایی طرف به آرام  آرام 

 چطورم؟ مامان -

 .شد جمع  هایشچشم در اشک دیدنم با و برگشت

 ! جانمامان کنم دود  برات اسفند  یه پاشم! شدی برازندهخیلی ماشاهلل -

 : گفتم مادر به و ایستادم  سرجایم شده خشک! بوسید  را ام گونه
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 .باش طورهمین  همیشه مامان، دارم  دوست خیلی -

 از بودم  چسبیده او به چسب مثل که را من. کشیدمش آغــوش در محکم و

 :گفت و کند خودش

 ! دختر کن ول! دیگه کنهنمی  محبت آدم  که کنیدمی رو کارها همین -

  بلندی صدای با در، چارچوب در مهسا که کردم  نگاهش شده گرد هایباچشم

 : رسید بگوش در جلوی از پدر صدای که افتادیم خنده به هم ما. زد قهقه

 ! بهادرجان بفرما. خنده به همیشه -

  مسخ که کرد بلند را سرش بهادر! زد خشکم هالباس همان با پذیرایی وسط

 ...شد خیره من به شده

 ***** 

 : گفت من به رو پدر. کرد سالم  گذشت، سالیک یاندازه  که چندثانیه از بعد

 !بابا شدی خوشگل چقدر دخترم  ماشاهلل -
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 و کردم  سالمی ب*ل زیر! شد سرخ بودن توجه مرکز و خجالت از صورتم

 .رساندم  اتاق داخل به را خودم  پاچهدست

 :گفتم دلخوری با هایملباس درآوردن از بعد

 بیاد؟ خوادمی بهادر نگفتی چرا مهسا -

 : گفت ایموزیانه خنده  با و  انداخت باال را هایششانه خیالیبی با

 ! نپرسیدی  چون -

  اتاق از و داد خالی جا ایقهقهه با که کردم  پرتاب طرفش به را روفرشیمدمپایی

 .شد خارج

 و کردم  تن به مشکیساپورتی  و زیبا و ریز هایگل طرح با دامنی سارافنیک

  که  کردم می کمک مادرم  به شام یسفره  کردن پهن در سپس. رفتم بیرون

  و نکردم  توجهی اما! شدم  خودم   به بهادر سنگین و خاص هاینگاه  متوجه

 :گفت من به رو پدر شام  خوردن از بعد. دادم  نشان کار انجام  مشغول را خودم 

 . کنه صحبت باهات خوادمی بهادر  باباجون، -

 :گفتم تعجب با



www.taakroman.ir  

 
  

220 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 من؟  با -

 : گفت خورده گره ابروهای و خاصنگاه  با و کشید صورتش به دستی بهادر

 .میدم  توضیح  بیارین تشریف -

 ! برو یعنی که گذاشت هم روی را هایشچشم که انداختم مادر به نگاهی

 روی و شدیم حیاط وارد بهادر همراه سست هاییقدم  با و شدم  بلند جایم از

 . نشستیم حیاط یگوشه  چوبینیمکت

 شماریبی هایستاره و درخشیدمی شبتاریک دل در زیبایی به مهتاب،

  به را آرامش که وزیدمی مالیمینسیم و  بودند بخشیده جذابیت را سیاهآسمان

 .کردمی تزریق آدم روح

  پوشیده دوخت  خوش ایپارچه  شلوار یک  انداختم، بهادر به زیرچشمی نگاهی

 مستقیم. بود بلند همچنان حالتش، خوش موهای. ایسرمه  جذب پیراهن و بود

 :گفت  جدیخیلی و کرد نگاه هایمچشم به

 ... . کـِ  گرفتم اجازه و کردم  صحبت پدرتون با -

 :گفتم کنجکاوی با و پریدم  هایشحرف  وسط
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 مورد؟ چه در -

 :گفت و شد خیره هایمچشم به نافذینگاه  با

 !  من... وَ شما مورد در -

 :گفت و کرد مکثی

  تا کنممی صبر ولی نیست، وقتش االن دونممی... دارم  عالقه شما به من -

 ! کردم  خواستگاری  پدرتون از رو شما من... من. بشین آماده

  دیده وضوح به هایمدست  لرزش زدم، کنار صورتم از را موهایم شده هول

 !نماد دور بهادر تیزبین هایچشم از و میشد

  این در نبودم، عاشق حد این تا اگر شاید بودم، نشده آشنا شاهرخ با اگر شاید

  تمام  با  را شاهرخم من! نه  من اما! بودم  زمین روی دختر ترینخوشبخت لحظه

 !پرستیدم می وجودم 

  و لرزانصدای با و کنم نگاه هایشچشم به توانستمنمی کردم، بلند را سرم 

 : گفتم میشد، شنیده سختی به که آرامی

 ! نه ... تونمنمی من -
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 : گفت و گذاشت بش*ل رو را انگشتش

 .کن فکر بهش  فقط! بدی جواب خوام نمی  االن -

  گم ذهنم در کلمات ولی بگویم چیزی خواستممی. بود ریخته هم به افکارم 

 ! بودند شده

 که اشدورگه  صدای با سپس و ایستاد من به پشت و شد بلند جایش از

 :گفت میشد حس آن در خفیفیلرزش

 !کن  فکر بهش میشیم خوبی زوج ما مارال؟ -

  سیاهآسمان به و گرفتم باال را سرم . شد خانه وارد حکم*م  هاییقدم  با و

 .کردم  نگاه پرستاره

  نه چرا بزنم؟ را حرفم حکم*م  توانمنمی من چرا نگفتم؟ قاطع نه یک چرا چرا؟

 نیستم؟  بلد را گفتن

 .کردمی روشن را دلمآسمان کاملشقرص که شدم  ماه تماشای محو

  شاهرخ کردم  باز را پیام  رسید، گوش به همراهمتلفن  جانب از پیامکیصدای 

 :  بود
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 ... . بتاب تو سیاهم هایشب ظلمت به من  ماه است، شاعرانه دلم هوای امشب -

 .رفتم پذیرایی سمت به و فشردم  ـینه*سـ به را گوشیم افتاد، تپش به قلبم

 رفتن موقع. رفت و  ماند ایدقیقه چند هم بهادر. نیاورد میان به صحبتی  کسی

 :گفت

 !کن فکر  پیشنهادم  به مارال؟ -

* 

  به خیلی پدرم  و مادر دانستممی. رفتم رختخواب به درهم فکرهای کلی با شب

 از هم او کردم، فکر شاهرخ به. هستند راضی وصلت این به  و دارند عالقه بهادر

  شده اشوابسته خیلی آشنایی، کممدت این در.  بود مناسب من برای جهت هر

  یکی با را ام نگفته  هایحرف دارم  احتیاج ببینم، را عسل باید!  دانمنمی. بودم 

 .بگذارم  درمیان

  فردا به فقط و شد زده کنار افکارم   تمام . افتادم   تولدشجشن  یاد! عسل وای

 ! بعدش  روزهای نه! کردم  فکر
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 آینده تا بساز را حالت زمان کند، زندگی حال زمان در همیشه آدم  است خوب)

 ( باشد تو به متعلق

* 

 . رسید فرا تولد شب

  کردم محکم سرم پشت گیره با را موهایم جلوی پوشیدم، را زیبایم طالییلباس

 و کردم  هم مالیمیآرایش . انداختم هایمشانه  روی و زدم  درشت فر را اشبقیه  و

 و انداختم سرم  روی را، حریرم شال. کردم  خالی خودم  روی عطرکلی

  و خورد سردردقرص شدت از و داشت میگرن مادرم . پوشیدم  هم بلندیمانتوی 

 . بود خواب اتاقش در

 مادر. نشاندم   موهایش روی عمیقی یـه..وسـ..بـ و رفتم سرش باالی آرام 

 زدم  شاهرخ به زنگیتک  و آمدم  بیرون آرام آرام . دارم  دوستت خیلی! قشنگم

 .بیاید که

 :گفت و زد سوتی من دیدن با است رسیده تازه شاهرخ دیدم  که کردم  باز را در

 ! تو  شدی ناز چه -



www.taakroman.ir  

 
  

225 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 : گفتم و زدم  پلک تندتند

 ! بودم  ناز من -

 :گفت و زد دستم روی ایـه..وسـ..بـ

 . من زیبای کلوپاترای شماست با حق -

  سوت و جیغ و خواندیممی بلندبلند دو هر و کردم  پلی شادیآهنگ

 .بود زیباییشب واقعا! کشیدیممی

  بودم، شاد خالصانه انقدر او کنار در بیشتر من و آمدمی کش هالحظه کاش

 !شاهرخم شادیغرق چشمان در شدن خیره نمیشد تمام  کاش

 با هامهمان. میشد شنیده ایکرکننده موزیکصدای  رسیدیم که ویال به

 به  رو. بودند خنده و شوخی حال در  دست، در نوشیدنی و شیک هایلباس

 : گفتم شاهرخ

 .عزیزدلم بمون جا همین بیام، و شم آماده برم  -

  ســینه به ســینه عسل با لباس، تعویض از بعد و رفتم ساختمان داخل به

 !کشیدیم ذوق از بلندیجیغ  هم، دیدن با و شدیم
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  شینیون سرشباالی   را موهایش بود،  پوشیده براقی و جیغ سبزرنگ لباس

 ! داشت هم غلیظیآرایش  و بود کرده

 ! تو شدی خوشگل چه -

 .عزیزم  شدی عالی هم تو -

.  کردم   حرکت شاهرخ سمت به عسل به چشمکی  با و کشیدم  لباسم به دستی

  را هدیهبسته . بود شده شلوغ  حسابی و بودند  شده ویال سالن وارد هامهمان

  لباس با دختری دیدم  که گشتم  شاهرخ دنبال و گذاشتم هاهدیه بقیه کنار

  بازویش به جلفی و زننده بسیار طرز  به و ایستاده کنارش چسبان کوتاهخیلی

 توجهی غلیظیاخم  با و بود انداخته پایین را سرش هم شاهرخ! کشدمی دست

  جم کنارش  از مهمانی آخر تا گرفتم تصمیم  و آمد جوش به خونم ولی! کردنمی

 !نخورم 

 لرزشی و بودم  عصبانی شدت به که درحالی و برداشتم بلند رو هایمقدم 

!  کردم  برخورد پسری یســینه به  محکم بود، کرده احاطه را وجودم  سراسر

 : گفت شده هول!  آیدمی روروبه از دارد ندیدم  که بودم  عصبانی قدرآن
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 نشد؟  چیزیتون -

 : گفتم داشتمنمی بر چشم شاهرخ از کهدرحالی و سریع

 ! نیست چیزی نه نه -

 : گفتم و رسیدم  کنارشان به. بود گرفته  درد که  کشیدم  بینیم به را دستم و

 جایی؟این  عزیزم، شاهرخ -

 نگاه باز دهانی با دخترک! کشیدمش آغــوش در محکم و رفتم جلو سریع

 ! شد دور سریع و گفت ایشی و کرد ما به ایخیره

 : گفتم کردم می  نگاه دخترک رفتن به کهدرحالی و کردم  ایموزیانه خنده

 گرفتم؟  رو حالش چطوری دیدی -

 :گفت تعجب از  زده باال ابروهای با  که افتاد  شاهرخ مبهوت صورت به نگاهم

 کردی؟  بـغل رو من بگیری رو دختر اون حال کهاین  برای یعنی -

 : گفتم  دستپاچه! ایستادم  سرجایم شده خشک

 !آره... آ... نبود اون همش... یعنی... چیزه... نه -
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 :گفت و  داد  تکان سری

 ! خودم  پیش نکردم  که فکرایی چه -

 : گفتم کنم، عوض را بحث کهاین  برای ولی گرفت ام خنده

 هان؟  دادی؟ رو دختره این به چی برای تو اصن -

 !زدمی حرف بندیک و کرد پیله هماین  شدم، منتظرت من -

 :گفت و کرد آمیزی شیطنت یخنده

 !زدمی فک خیلی دادی نجاتم واقعا!  بزنه رو مخم خواستمی -

 :گفتم و افتادم  خنده به هایشحرف صداقت از

 ! نمیشم دور ازت هم لحظهیک  دیگه نباش  نگران -

 : گفت شاهرخ. شدیم سالن وارد دو هر

 !  مارالم شدی خوشگلخیلی... ولی -

 . بگیره من از رو تو یکی  نگرانم همیشه! شدی  جذاب هم تو -

 . انداختم او  به ایعاشقانه  نگاه و
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  و کج را قیافش و رسید کنارمان به عسل  که  کشید ام گونه  به نوازشیدست

 : گفت و کرد کوله

  یمنظومه  من واسه...  بدین قرییک  بیاین پاشین! هاتولده  مثال بابا! عوق -

 ! انداختن  راه مجنون و لیلی

 دو آهنگ و کرد جیدی  به  ایاشاره. برد  سالن وسط به و کشید را هایماندست

  هم من و کرد حلقه کمرم  دور را دستشیک  شاهرخ. شد پخش زیبایی ینفره 

  رقصیدن به شروع  آهنگ ریتم با آرام  و گذاشتم اشسینه  روی را، دستم

 درگیر خودم  با ذهنم در اما کوبید؛می ام ـینه*سـ در شدت به قلبم. کردیم

  بزرگ!  نه یک که نه؟ یا بگویم شاهرخ  به را بهادر خواستگاری موضوع  که بودم 

 !گرفت شکل ذهنم در

 . بود منفی جوابم که من کنم؟ درگیر را شاهرخم ذهن داشت دلیلی چه

 :گفت و شد خیره صورتم به دقت با شاهرخ

 ! فکری تو شده؟ چیزی -

 . عزیزم  نیست مهمی چیز... نه... ن -
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 ! بود آرمین با رقصیدن حال در که افتاد عسل به نگاهم که برگشتم

 اومده؟  کی دیدی؟ رو آرمین عه؟ -

 !شماست رفیق گیر بدجوری دلش! دیدمش حیاط تو آره -

 آهنگ، شدن تمام   از بعد. بست نقش هایمانلب  بر رضایت از لبخندی دو هر و

  دنی*نوشی و غذاهاانواع  با میزبزرگی.  کرد دعوت شام  صرف به را همه ارکست

 :گفت و  برداشت بشقابی شاهرخ. بود شده تزئین

 عزیزم؟  داری دوست چی -

 .پلو زرشک یکمم... بذار جوجه یکم... اوم  -

  و آمد غذا از پر بشقابیک با شاهرخ نشستم،  راحت دونفره مبلیک روی رفتم

  نگاه هایمچشم به لبخند با و داد دستم به دلستر از پر لیوانیک. نشست کنارم 

  تندتند و خوردن غذا به کردم  شروع  سریع بود، ام گرسنهخیلی که من. کرد

 ! کردم می پر را قاشقم

 :گفتم دلم در! جویدمی  را اشلقمه آرام  خیلی که افتاد شاهرخ به نگاهم
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 دولپی طوریاین ! مثال دختری کن، رعایت یکم! مارال سرت بر خاک -

 ! خانوم  باش آدم ! زشته خوریمی

 ! بخورم  را غذایم ترآبرومندانه  کردم  سعی و دادم  فرو دلستر، بزور را ام لقمه

 وسط عدهیک   و شد پخش شادیآهنگ بود، خوشمزهخیلی که شام صرف از بعد

  آهنگ، شدن تمام  از بعد. شدند صیدن*رق  مشغول رقــص پیست

  خواندن تولد آواز و زدن دست به شروع  همه و آوردند را کیک هاخدمتپیش 

 ! کردند

 لبخندزیبایی با را هاشمع و کرد آرزویی دلش در و بست را هایشچشم عسل

 .رفت هوا به جیغ و دستصدای  و کرد فوت

  گرفتمی ضرب ارکست  میشد باز که کادویی هر رسید، کادوها کردن باز موقع

  لبخندی با و برداشت را آرمین کادوی عسل. کردمی ترهیجانی را فضا و

 با را کاغذکادو عجله با که کردند نگاه هم هایچشم در ایثانیه چند دلنشین

  نگاه و شد زدهحیرت طالزیبای  و ظریفسرویس  دیدن با و کرد باز تمام  دقت

 :گفتن هم با همه. انداخت  آرمین به تشکرآمیزی
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 ! عسل بشه کوفتت! عالی چه واوو -

 :گفت و زد بلندی یقهقهه عسل

 !دربیاد چشمتون تا -

  به را طالها یکی یکی آرمین! کشیدند هورا و جیغ و دست کنانخنده همگی

  بقیه. کردیممی تشویقشان همه و کردمی آویزان عسل دست و ردن*گ

 ! شد من کادوی نوبت باالخره بود، کفش و کتاب و عطر شامل کادوها

 :گفت باخنده من به رو عسل

 ! باشه راهراه  پیژامه اگه حالت به وای -

 : گفتم عسل به رو افتادند، خنده به صدایک همه

 نرسید؟  خودم  ذهن به  چرا ین... اه -

 حالت با. گرفت هایشدست  در را کادو و زد من به چشمکی کنانخنده عسل

 : گفت ایبامزه

 کیبورده؟  این؟ چیه-
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 : گفتم خنده با

 ! ببین و کن باز -

  توی را خودش و کشید بلندی جیغ سنتور، دیدن با و کرد باز را کاغذش سریع

 ! انداخت بغلم

 !عاشقشم ممنون واقعا قشنگه،خیلی  وای -

 سالن یگوشه در و بود گرفته زیباییژست جیب در دست که هم شاهرخ از

 . کرد تشکر بود، ایستاده

 به شروع  خاصی هیجان و شور با همگی و کرد اجرا را آهنگش آخرین ارکست

  لیوان دو شد، وارد آبمیوه از پر هایلیوان  با خدمتپیش. کردند رقصیدن

  کلی دونفره تاب دیدن با که  رفتیم حیاط به  شاهرخ همراه و برداشتم آلبالوآب

 :گفتم و شدم  زدهذوق

 !بشینیم بریم عاشقشم، من وای -

 ! مارالم داریم خودمونم حیاط توی -

 !... . ما حیاط -
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 ! تو  و من ما، خونه حیاط مارالم-

 **** 

 :گفتم ذوق با

 . ببینم رو خونت دارم   دوست واقعا! جون آخ -

 خوبه؟  میریم فردا -

 :گفتم و کردم  مزهمزه را آلبالویمآب از کمی

 ! عالیه -

 الیالبه  از و درخشیدمی آسمان در زیبایی به ماه. بود خنک حسابی هوا

 .رسیدمی گوش به هاجیرجیرکصدای  هادرخت

  شب آرامش غرق رو آدم  نوازه؟گوش  انقدر شبدل  تو جیرجیرک صدای چرا -

 !کنهمی
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  رو دستم و کنممی  پهن زیرانداز یه حیاط هایچمن روی ها،وقت گاهی -

 فکر خوب که حاال مارال، دونیمی! میشم خیره آسمون به سرم، زیر زارم می

 !شدم می شناسستاره حتما شدم نمی دکتر اگه کنممی

 :گفتم و خندیدم 

 دور هاسیاره بین رفتیممی گرفتیمی  رو من دست بعد! میاد هم بهت آره -

 ! دور

 .افتادم   خنده به هم تصورش از و

 :گفت و آمد ما طرف به آرمین. کردند رفتن عزم   کمکم ها،مهمان

 ! کردین خلوت حسابی بهبه -

 !بشی مزاحممون کهاین  از قبل تا البته -

 با و گشتمی من دنبال به که رسید گوش به عسل صدای.  کرد قشنگی خنده و

 :گفت و آمد سمتمان  به ما دیدن

 ! کردین خلوت حسابی بهبه -
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 :گفت تعجب با عسل! افتادیم خنده به همگی که

 خندید؟می که گفتم جک مگه -

 ! گفت رو جمله همین عین هم آرمین شما پایپیش ! همین لنگه که الحق -

 :گفت و زد نماییدندان لبخند عسل

 ! من  برم  نامزدم  قربون -

 :گفتم تعجب با

 ! نامزد؟ -

 . کنیم عقد تابستون شد قرار راضین، هم هااون  کرده  صحبت پدرم  با آرمین -

 . کرد حلقه آرمینبازوی  دور را دستش و

 : گفت و انداخت آرمین به چشمکی و  داد باال را ابرویش تاییک شاهرخ

 داشتیم؟ خبر؟بی  چرا پس داداش تبریک -

  شاهرخ از را نگاهش و کشید خندانش هایب*ل  به دستی کهدرحالی آرمین

 : گفت دزدید
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  این گفتی؟ من به هم رو ریختی خانوم مارال با  مگه! آبزیرکاه خودت عین منم -

 ! در اون به

 : گفتم  و کشیدم  ـوش* آغـ در را عسل افتادیم، خنده به  بلند صدای با همگی

 .خوشحالم برات واقعا عسلی، باشه مبارک خیلی -

 :گفت و  انداخت من به نگاهی خیره هایچشم با شده خشک  عسل

 درست رو هااسم  بگیری یاد خوایمی کی! عسلی و زهرمار ولی ممنون البته -

 ! کنی؟ صدا

 :گفت که کردم  نگاهش شده گرد هایچشم با

 ! باشه آخرت بار ولی بغلم بیا حاال -

 : گفت ایزنونه  لحن با آرمین

 ! عسلی اوا -

  خنده با آرمین کشید، بلندیجیغ حرص از و برگشت طرفش به سرعت با عسل

 :گفت
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! دادی  نشونم  کردنش اذیت برای راهیک  نکنه، درد دستتون خانممارال -

 ! این کنهمی  اذیت  رو من چقدر دونینمی

* 

 ساختمان داخل به هم من. رفتند و کردند خداحافظی هم هامهمان  آخرین

 . کردم  خدافظی عسل از و پوشیدم  را مانتویم و شال رفتم،

 بیدار وقتی رفتم، خواب به اختیاربی و بودم  خستهخیلی برگشت مسیر در

 !کردمی  نگاه صورتم به خیره شاهرخ دیدم  شدم،

 رسیدیم؟ -

 !کنم بیدارت نیومد دلم  بودی خواب! رسیدیم وقتهخیلی -

 : گفتم  و کشیدم  صورتم به دستی.  بود ۱:۳۰ انداختم مچیم ساعت به نگاهی

 . بخواب یکم بیمارستان، بری خوایمی زودخیلی صبح عزیزم، برو -

 داخل شیشه از را سرم . است خستهخیلی  بود معلوم . کرد تشکرآمیزی نگاه

 :گفتم و بردم 
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 .بیدارم  من بزن، زنگ رسیدی -

  که  کردم  باز کلید با را در. کردیم خدافظی هم از و فرستاد برایم ایـه..وسـ..بـ

 :گفتم و کردم  سالم  است، نشسته حیاطداخل  نیمکت  روی پدر دیدم 

 بابا؟  نخوابیدین چرا -

 طول انقدر  چرا نشدی؟ که اذیت رسیدی؟ راحت نبرد، خوابم دخترم  سالم -

 جشن؟  این کشید

 !گذشت خوش خیلی خالی جاتون راحت، خیالتون بابا نه -

 .کنم صحبت باهات خوام می دخترم  بشین -

 .دوختم چشم بهش منتظر و نشستم کنارش درست نیمکت، روی

 باباجان؟  کردی رو فکرهات -

 : گفتم ولی چیست منظورش دانستممی کهاین  با

 چی؟ راجب -
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  دوسش مادرت و من چقدر که دونیمی  خوبیه، پسر خیلی بهادر، راجب -

 . کنهمی خوشبختت نظرم   به داریم،

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم 

 ! بخونم درس خوام می من بابا ولی -

  اصال من بود، این واقعیت! دارم  نظر  زیر را دیگر کسی بگویم توانستمنمی

. ام نشده  بزرگ باید که آنقدری کردم می  حس! نداشتم ازدواج برای آمادگی

 خیاالت در همیشه! آیمنمی بر آن هایمسئولیت پس از کردم می احساس

 بود عسل من عکس بر. کردم می  ازدواج شد،می تمام  درسم کهاین  از بعد خودم 

 !کند ازدواج داشت دوست همیشه که

 : گفتم دلم در

  تماس باهاش فردا! آره رسید، ذهنم به مهتاب و بزنم حرف یکی با باید -

 . گیرم می

  شما کنم، درگیر رو ذهنم خوام نمی االن گیرم،می تصمیم کنکورم  از بعد بابا -

 !کشیدم  زحمت هدفم برای چقدر دونیدمی
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 :گفت من حرف تایید در پدر

 . بخواب و بگیر دوش یه پاشو حاال دخترم، بگی تو هرچی -

 خوابین؟نمی چی؟ شما -

 .خوابممی میرم  منم االن باباجان چرا -

 و لرزید ام گوشی که بودم  هایملباس تعویض حال در و رفتم اتاق سمت به

. شد نمایان گوشیمصفحه روی بودیم، گرفته شاهرخ با که ایدونفره  عکس

 : گفت ایخستهصدای  با شاهرخ. دادم  جواب سریع

 مارالم؟  موندی بیدار -

 ! بودم  تماست منتظر عزیزدلم، معلومه -

 . گفتممی آرام  خیلی را هااین 

 .خوششبت  عزیزترینم، بخواب برو -

 . من یفرشته بخیر شب مارال، عاشقتم دنیاته تا -
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 به و گرفتم سریع دوشیک. گذاشتم قلبم روی را گوشی و کردم  قطع را تماس

 .بخوابم حسابی توانستممی  و بود تعطیل روز فردا رفتم رختخواب

 **** 

  و رفتم هایملباس سپید کمد سراغ  به  بود، ۱۰ حدود ساعت بعد روز صبح

 صورتی ایحلقه آستین  تیشرت یه زیرش پوشیدم، مشکی جلوباز مانتوییک

 را مشکیم شلوارجین بعد و  بود شده طراحی رویش ایبامزه خرگوش عکس که

 .افتادم   راه به و انداختم سرم  روی را رنگمصورتی شال. پوشیدم  هم

 گرفته ضرب فرمان روی دست با و  بود نشسته منتظر ماشین داخل شاهرخ

 جلو صندلی روی ماشین درب کردن باز  از پس و کردم  تند را هایمقدم . بود

 . کردم  سالم  پرهیجان و بلند صدایی با و نشستم

 بریم؟   مارالم، ماهت روی به به -

 ! بریم بزن -

 حرکت به را ماشین و کرد زیبایی یخنده  من یکودکانه هیجان از شاهرخ

 .درآورد
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 با در که داشت نگه بزرگخیلی در یک رویروبه  گذشت،  ساعتییک  حدود

  و بود شده فرشسنگ حیاطوسط  قسمت که وسیع حیاطیک . شد باز ریموت

 .گرفت قرار رویم جلوی زیبایی سبز هایچمن  با آن طرف دو

 و کشیدندمی را بهار انتظار برگبی و ـان*عـریـ که قشنگی هایدرخت

 قسمت. بودند بخشیده حیاط به خاصی زیبایی که  سبز همیشه هایکاج

 دوم طبقه. داشت قرار قطور هایستون  و سفیدنمای با عمارتی حیاط، انتهایی

  زیادی قدی هایپنجره ساختمانجلوی  و سنگی هاینرده با عریضیبالکن  آن،

  هایساختمان سبک به خانه و بود شیروانی شکل به خانه، سقف. داشت وجود

 . بود شده ساخته اروپایی

  قرار باالیش طرف دو در شیرمجسمه دو که گرد هاییپله  جلوی را ماشین

  میخکوب هنوز بودم  شده عمارت زیبایی محو که من. داشت نگه بود، گرفته

 :گفت شاهرخ که بودم، نشسته سرجایم شده

  بدم  نشونت رو خونه توی بریم بیا  پایین؟ بیارن  تشریف خواننمی ملکه -

 .عزیزدلم
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 .شدم  پیاده و برداشتم را کیفم سریع

 اومد؟  خوشت دادم، خودم  رو طرحش -

 : گفتم  عریضی لبخند با

 !خیلی -

  و چوبی ورودی، در. کرد هدایت جلو  به  را من و گذاشت کمرم  روی را دستش

  شده کاریکنده  شیر، سر از ایبرجسته هایطرح آن روی که بود بزرگیخیلی

  با که داشت قرار مارپیچی هایپله  ورودی، در رویروبه  شد، باز در. بود

 هایفرش  و بود پارکت خانهکف. بود شده طراحی زیباخیلی  چوبی، هاینرده 

 قرار اتاقسه کدام  هر هاپله  دوطرف در . بود شده پهن آن جایجای در نفیسی

  بافت که رنگیایقهوه راحتیمبل و بود نشیمن خانه، راستسمت  داشت،

 با حریر هایپرده  و بود شده پهن رویش سفیدی شکلمربع  درشتدانه 

 استفاده کالسیکسبک هایدیوارکوب  از دیوارها  روی زیبا، ایقهوه هایواالن 

  دستگاهای انواع  و  باند با بزرگخیلی  ویتییک  سالن دیگر طرف در. بود شده
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  در داخل و بیرون فضای و بود کالسیکسبک به کامال امارت. داشت قرار پخش

 . داشتند قرار آشکاری تضاد

 را سرش کشید، ـوش*آغـ در را من پشت از شاهرخ که بودم  آن زیبایی محو

 :گفت و گذاشت ام شانه  روی

 . بدم  نشون بهت رو باال بریم بیا -

 : گفتم و برگشتم سمتش به زدههیجان

 ! خونمون برم  بخواد دلم نکنم فکر قشنگه،خیلی جااین  -

 :گفت و شد خیره هایمچشم در

 ! منه یملکه  واسه همش جااین  -

 : گفتم و برگشتم سمتش به خنده با

 واقعا؟ -

 : گفت و داد  باال را ابرویش تاییک

 داری؟  شک -
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  زمین از را من هوابی که دارد سر در اینقشه که فهمید میشد هایشچشم از

 ! انداخت اششانه  روی و کرد بلند

 رفت باال هاپله از سرعت با! زدم می کمرش به مشت با و کشیدم  بلندیجیغ

 :گفتم و شدم  هایشخنده صدای محو خندید،می بلند کهدرحالی

 ! شاهـرخ زمین بذارم  کن، ولم -

  و انداخت  تخت روی را من و کرد باز رو اتاقی در زدم،می  پا و دست جورهمین

 خجالتش از هایمناخن با و کنم حمله تا برداشتم خیز! کرد خندیدن به شروع 

 ! افتاد اتاق دیوار و در به نگاهم که بیایم در

 که شاهرخ از  تصویری کامل آن، از  قسمت یک که مشکی رنگ به  دیوار یک

  بود، دوربین طرف به رخشنیم و بود نشسته قدیمیچوبی صندلییک  روی

  و بود پاره زانوهایش سر که داشت پا به پررنگی شلوارجین. بود شده نصب

  نشان را خودش اشبرنزه  هایعضله تمام   و بود ـان*عـریـ باالیش یتنهنیم

  قورت را دهانمآب . بود ریخته پیشانیش توی تکهتکه   لختش موهای. دادمی

 : گفت ایموزیانه  یخنده  با! خورد  گوشم به صدایش که دادم 
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 گرفتم؟  قرار پسند مورد چطورم؟ -

 :گفتم و دادم  تاب را هایمچشم بگیرم  را حالش کهاین  برای هم من

 ! مزخرف اوم، -

 نگاهم تعجب با که  درحالی رفتم بیرون و شدم  رد کنارش از  تفاوتبیخیلی و

 : گفتم کردمی

  روحیاتم واسه سالمه،۱۷ هنوز من!  نیار ۱۸ مثبت اتاق  این تو  رو من هم دیگه -

 ! بیوفت راه نیست، خوب

  هاپله از که برگشتم. زدیم زیرخنده پقی و کردم  نگاه اششده گرد هایچشم به

 :گفتم شده هول! شدم  پیر خانمیک ســینه به ســینه که بروم  پایین

 !سالم ... س -

 : گفت و کرد  سالم  خشکخیلی که

 ! حاضره ناهار بگم اومدم  -

 ! جونسودی  میایم االن ممنون، -
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 سمت به افتاد راه باغرور خیلی و  چرخید پایش یپاشنه  روی جونسودی 

 .هاپله 

 بود؟  مامانت -

 : گفت و کرد ایخندهتک

 جورایییه و هستن جااین  سرخدمتکار ایشون! کشتتمی بفهمه مامان -

  حاال داره، مهربونیدل اما خشکه  اخالقش یکم.  میشن محسوب من یدایه 

 . مارالم میشی آشنا

 !گشنمه من رو هاحرف  این کن ول -

 :گفت متفکرحالتی با و اشچانه  زیر زد را دستش که بروم  خواستم

 میای؟  طوریاین  -

 مگه؟ چمه آره -

 رو هااین  دربیار -

 !نیاوردم  لباس که من -
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  را خودم  آینه جلوی داد، دستم به و آورد بافت پلیوریک  اتاق توی از و رفت

 !بودم  شده بامزه چه کردم،می نگاه

 نگویم هم بلندیش و گشادی از شد، ام اندازه  تا زدم  تا کلی را هایشآستین

  به همیشه شاهرخ که ادکلنی همان  داد،می خوبیخیلی  بوی ولی! است بهتر

  بسته هایچشم با و چسباندم  بینیم به را لباس اختیاربی. زدمی  خودش

  ابروی تاییک  با در چارچوب به زده تکیه شاهرخ که کشیدم  عمیق نفسیک

 :گفت زده باال

 نه؟  مزخرفم، من... تو نظر از که -

 :گفتم و کردم  نگاهش ایمظلومانه حالت با و کردم  جمع را هایمب*ل

 ! شد  آب دلم نکن  نگاهم جوریاین  برم، هاتچشم قربون -

 :گفت مهربونی لبخند با

 ! داره درس کلی من مارال که نهار بریم -

* 



www.taakroman.ir  

 
  

250 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 که بود کرده درست مرغ خوراک  سودی،. نشستیم ناهار سرمیز ۱ ساعت

 .کشیدمی ساالد و مرغ  من برای مدام  شاهرخ و بود خوشمزهخیلی

  که شدیم بزرگیاتاق وارد. رفتیم  باال یطبقه  به شاهرخ همراه ناهار، از بعد

  و اتاقوسط راحتیمبل  دستیک و داشت قرار بزرگیکتابخانه اتاق طرفیک

  میز روی را ایجعبه  شاهرخ. بود تابب*ل و تحریر میز پنجره، کنار گوشه

 :گفت و گذاشت مطالعه

 ! شد شروع  حاال از کالس -

  را پیشانیم که کردم  او  به ایقدرشناسانه نگاه. بود گرفته  تستی هایکتاب کلی

 :گفتم خجالت با. بوسید

 ! که نیستیم محرم  هم به ما آخه... آ نشی؟ نزدیک من به انقدر میشه... می -

 ! نشم نزدیک بهت نخوای خودت تا میدم  قول... اما سخته که این با -

 : گفتم ایکودکانه لبخند با

 ممنون -

 ! بمونم سرقولم اداهات این با نمیدم  قول اما -
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 ***** 

. دادمی توضیح را هادرس تمام واضحخیلی اما  بود، گیریسخت معلم شاهرخ

 خسته! بخورم  تکان جایم از دادنمی اجازه حتی! خواندیم درس تمام  ساعتسه

 : گفتم التماس با کوفته و

  دیگه بینم،می شیمی و فیزیک دارم  رو جاهمه  االن میوفتم، پات به! استاد -

 ! بسه

 :گفت و  برداشت چشمش از را اشمطالعه عینک

 .ارزهمی  اشنتیجه به ولی مارالم، باشه -

  شاهرخ و پوشیدم  را هایملباس عجله با. گشتمبرمی خانه به باید ۴ ساعت

  شدن پیاده موقع. رساند خانه به  را من و برداشت میز روی از را سوییچش

 :گفت

 مارالم؟ -

 :گفتم هوابی

 جانم؟ -
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 :گفت و نشست  هایشچشم به شوقبرق

 ! دارم  دوست -

 :زدم  ب*ل شد، لبریز شوقاشک از هایمچشم

 !شاهرخم دارم، دوست منم... م  -

  خانه وارد. ببینم را العملشعکس تا نماندم  منتظر شدم، پیاده ماشین از سریع

  می ام ـینه*سـ دیوار و در به را خودش هیجان شدت از قلبم  کهدرحالی شدم 

  هوای و کشیدم  عمیقنفس  چند! شنیدم می را گرومپشگرومپ  صدای و کوبید

 عمیق لذتی غرق و کشیدم  هایمریه داخل وجود تمام  با را بارانی و گرفته نم

 .شدم 

* 

 کامال و رفتمی پیش خوب هایمدرس اوضاع رفتم،می شاهرخ یخانه  به روز هر

  عشقمان روز به روز کهدرحالی کرد،می تدریس  من برای هاساعت  بودم، آماده

 .شدیممی تاببی دلتنگی از هاشب و میشد ترپررنگ  هم به
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 که بود، گرم حسابی  هایمکتاب با سرم  و بودم  کشیده دراز تخت روی شب

 را گوشی ذوق با صفحه روی شاهرخعکس  دیدن با. خورد زنگ همراهمتلفن 

 :دادم  جواب شوق با!  دویدم  حیاط داخل به و برداشتم

 خوبی؟  عزیزترینم سالم  -

 : گفتم! سکوت 

 خوبه؟  حالت تو شاهرخ؟ -

 : گفت غمگینیخیلی صدای با

 !مارال نیستم  خوب! نه -

 : گفت ایگرفته و دارخش صدای با و کشید بغض سر از سوزناکی آه

 !نیست خوب حالم بیا، مارال -

  گلویم بغض کهدرحالی دواند، ریشه جانم در بدی اضطراب افتاد، تپش به قلبم

 :گفتم لرزانی صدای با دادمی فشار را

 چیه؟ علتش  خرابحال این شاهرخ؟ شده چی... چ -
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 صد و شنیدم می را هقشهق  صدای! کرد خیس را صورتم ناخوداگاه هایماشک

 : گفتم گریه با! مردم  بار

 ! رسونممی  رو خودم  االن -

  سرم  روی هم شالی و پوشیدم  دستیدم  مانتوییک و کردم  قطع را تماس

 :گفت اضطراب با مادر که شدم  خارج اتاق از عجله با. انداختم

 شده؟ طوریش کسی مارال؟ شده چی-

!  نداشتم دادن توضیح حوصله! بود بد  من شاهرخ حال داد،نمی امانم گریه

 : گفتم

 ! برم  باید  افتاده، براش بدی اتفاق دوستم مامان -

 :گفت و آمد دنبالم دستپاچه مادر که برداشتم عجله با را کیفم

 کنم خبر آژانس بذار الاقل! کجا؟ شب موقع این افتاده؟ اتفاقی  نازی برای -

 مارال؟

 :  گفتم  لرزیدمی روحی فشار شدت از بدنم کل  کهدرحالی و عصبی
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  باید  من مامان ببخش  میگم، برات رو چیزهمه بعدا گیرم،می خودم ! مامان -

 .برم 

  زمین روی و خوردم  تلوتلو بار چند رفتم،می راه تندتند شب تاریکی در

 جور هزار. کرد باریدن به شروع  بارهیک به باران و زد شدیدی رعدوبرق افتادم،

 ! بود ترکیدن یآستانه در قلبم. داشتم  بدی حس رسید، ذهنم به خیال و فکر

 :گفت باز،نیش با وقیحی پسر و افتاد راه به کنارم  آرام  ۲۰۶ پژو یک

 خانمی؟ برسونمت -

 :گفتم فریاد و گریه با و زدم  ماشینشدرب  به لگدمحکمی

 ! عوضـی گمشـو-

  فشار از*گپدال  روی را پایش نداشت،  من از را واکنش این انتظار که پسرک

 تمام  رساندم، ژانس  یک به را خودم  بدبختی با. شد دور سرعت به و داد

 :گفتم التماس با.  بود شده خیس هایملباس

 !آقا دارم  عجله خوام،می ماشین یه-

 : گفت و شد بلند سریع بود، روزنامه خواندن حال در که مسنی مردیک
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 .خدمتم در من دخترم  بیا -

 به را آدرس و نشستم عقبصندلی روی کرد، باز را ماشینشدرب  سریع و

  بود، افتاده رعشه به هایمدست اضطراب  از شاهرخ یخانه تا. گفتم راننده

 :گفت و انداخت  من به نگاهی  آینه از راننده

 بیمارستان؟ برسونمت خوایمی نیست؟ خوب حالتون خانم؟-

 ! آدرس همون به  برسونید رو من  ترسریع  فقط. ممنون نیست، الزم  نه-

 : گفتم و بستم را هایمچشم

 کمکش تونینمی که حالت این با داره احتیاج  تو به شاهرخ. باش قوی مارال -

 ! کنی

  ناراحتی توانستمنمی. کشیدم  عمیقنفس  چند و کردم  پاک را هایماشک

  حساب سریع داشت، نگه خانهدرب جلوی را ماشین. کنم تحمل را شاهرخ

  با را حیاط طول شد، باز تیکیصدای  با در. آوردم  در صدا به را در زنگ و کردم 

 . کردم  طی چکید،می صورتم و  سر از باران هایقطره  کهدرحالی سرعت

 : گفت جدی و ناراحت حالتی با جون سودی و شد باز در که رفتم باال را هاپله 



www.taakroman.ir  

 
  

257 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 .کن آرومش لطفا! بسته هم رو در اتاقشه، توی -

  به و درآوردم  تنم از هاپله  وسط را خیسممانتوی  و شال دادم، تکون سری

 حساس و احساساتی شدت به  من بود، نشدنی وصف حالم. کردم  پرت ایگوشه

 چند ایستادم، اتاق درب جلوی. نداشتم را ناراحتی ترینکوچک تحمل! بودم 

 : گفتم آرامیصدای  با و دادم  تکیه اتاق درب به آرام  را پیشانیم. زدم  در به تقه

 . منم کن باز شاهرخ؟ -

!  انداخت  من آغــوش در را خودش محکم شاهرخ و شد باز سرعت با در

 از خیس شاهرخصورت! نیوفتم و کنم  حفظ را تعادلم که گذاشتم عقب قدم یک

. لرزیدمی آغوشم در پناه،بی  ایپسربچه مثل اشمردانه  هایشانه  بود، اشک

 خواستمنمی. ماندیم حالت همان در  ایدقیقه چند و کردم  نوازش را کمرش

 . بدهد توضیح خودش داشت، گفتن  آمادگی وقتی تا ماندم  منتظر کنم، سوال

  روشن را اتاق لحظهیک برقی و رعد گاهی و  بود خاموش اتاقش هایچراغ 

 پایم روی را سرش که نشستم تخت روی کردم  هدایتش آرام آرام . کردمی
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 نروم، حال از که کردم  را سعیم تمام . کرد جمع شکمش در را پاهایش و گذاشت

 .نشکنم خود در صدابی که

 : کرد زدن حرف به شروع  آرامیصدای با که کردم  نوازش را سرش

  داده قول بهش نمیره، که  کردم  رو تالشم تمام ! بمیره خواستمنمی  من... من -

 ! مارال نبود من تقصیر!  بیرون بیاد عمل اتاق  از زنده بودم 

  ادامه بود، شده خیره اتاق تاریککنج به کهدرحالی و  شد بلند هقشهق  صدای

 : داد

 !مارال بدم   نجاتش تونستممی شاید! احمقیم دکتر من! مرد  من دست زیر -

  درشت هایدانه  و لرزیدمی شدت  به بدنش گفت،می هزیان داشت که انگار

 . بود کرده خیس را پیشانیش عرق

 ! نکشید نفس دیگه که دیدم  خودم  هایچشم با! کشتمش... من... من-

  و خوردمی شیشه روی بارانقطرات  کهدرحالی کرد، گریه به شروع  دوباره

  را موهایش فقط و کردم  سکوت. شکستمی را اتاق  سکوت رعدوبرق صدای

. بشود آرام  گذاشتم کند، خالی را درونش غم دادم  اجازه. کردم  نوازش
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! لرزیدمی کرد،می ام خفه  داشت و بود گرفته را گلویم  که بغضی از هایمب*ل

  با جونسودی  شد، قطع اشگریه  صدای!  دانستمی مقصر را خودش من شاهرخ

 :گفتم و دادم  خوردش به آرام آرام . شد اتاق وارد قندآب  لیوانیک

 . بگو برام  افتاده؟ اتفاقی چه شاهرخم؟ شده چی -

 : کرد زدن حرف به شروع  بود  شده دارخش زیاد گریه از که صدایی با

  به امیدی خیلی. بود من نظر  تحت  و میومد من مطب به. بود مریضم -

 جوون زن یه. کردم  عملش من! بمونه زنده دادم  قول بهش ولی نبود بهبودیش

 هر عمل اتاق تو! میشه خوب حالش دادم  قول همسرش به  بود،  مهربون و زیبا

 .کردم  بودم  بلد کاری

 : داد ادامه و کشید آهی

 دکترهای با! کرد قلبی ایست عمل وسط که کردیممی  چک رو عالئمش مرتب -

 ! نکشید نفس دیگه اما  کردیم، احیا عملیات به شروع  دیگه

 . گرفت سر  از را اشمردانه  هقهق دوباره کهدرحالی

 : داد ادامه. بود کرده خیس را پیشانیش سرد، هایعرق
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!  مارال بودم  مرگش شاهد که بود بیماری  اولین!  مرد من دست زیر! مرد -

  همسرش به رو خبر این دادن تحمل!  بدم  نجاتش تونستممی  شاید... شاید

 پول هرچی گفتمی بود عاشقش کرد، التماس بهم کلی عمل از قبل. نداشتم

  اون! کرد تموم  عشقت بگم، بهش تونستمنمی ! بره نذار فقط میدم  بهت  بخوای

  مارال، بده خیلی حالم. خونه رسوندم  رو  خودم  بیمارستان از زاری حال با! مرده

 ! خرابمخیلی

 :گفتم و بوسیدم  رو پیشانیش

  بوده،  این تقدیرش حتما خداست دست عمر. عزیزم  نیستی مقصر تو -

 ... . بوده  خدا خواست

 **** 

 .دارم  ایمان بهت من دادی، انجام  بوده الزم  کاری هر تو -

 شده طوفانی که رنگشآبی هایچشم  در و گرفتم قاب هایمدست  با را صورتش

 : گفتم و کردم  نگاه  خیره بود،
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 رو میر و  مرگ جلوی که خدایی تو مگه . بدونی مقصر رو خودت نداری حق -

 انجام  درست رو اتوظیفه تو کنی، دخالت خدا یاراده  تو تونینمی تو بگیری؟

 نابود  رو خودت فکرها این با  نداری حق ! نبوده  دنیا  به عمرش خانم اون.  دادی

 فهمیدی؟ کنی،

  روی را سرش شد، پر اشک از هایشچشم و شد خیره هایمچشم به شده مسخ

  شاهرخ از کمی دست هم من حال. بود  نمانده  برایش رمقی دادم، قرار ام شانه

 گاهشتکیه  باید من نیست، وقتش االن ! دادم  جلوه قوی را خودم  اما نداشت،

. رفت خواب به تا ماندم، سرش باالی قدرآن بکشد، دراز کردم  کمک  آرام . باشم

 کنار پیشانیش روی از را موهایش و کشیدم  رویش را رنگشای سرمه  پتوی

 .زدم 

 کسی مرگ مقصر را خودت کهاین  دارد، حالی چه که کنم تصور توانستمنمی

  کهاین !  است خارج تو یعهده از چیزها سرییک کهاین ... کهاین  ؟!بدانی

 بگذارم، شاهرخ جای را خودم  توانستمنمی! بخوری بسته در به کنی هرکاری

 . است بزرگی مصیبت

 .( دربیاره پا از  رو خودش فکرها این با نزار. بیاد کنار کن کمکش خدایا)
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.  برداشت را گوشی بوقاولین با گرفتم  تماس مادرم  با و شدم  خارج اتاق از آرام 

 :گفتم و فشردم هم بر را هایمچشم و کردم  مکثی

.  داده دست از رو عزیزی مامان، نیست تعریفی دوستم حال. خوبه حالم من -

 . بمونم باالسرش شب بدین اجازه اگه

 : داد پدرم  دست به را گوشی مادر

 اس؟ساخته ازما کمکی باباجان؟ خوبی -

 . داره نیاز من  وجود به دوستم بمونم،  بدین اجازه اگه -

 بهت. شناسممی رو دخترم  من باش، خودت مراقب فقط بابا نیست مشکلی -

 . عزیزم  دارم  اعتماد

  گریه اثر در که آرامیصدای  با نشست، هایمچشم به اشک  پدر، حرف این از

 : گفتم داشت، لرزش زیاد

 . بشین پشیمون که  کنمنمی کاری باباجون، ممنون -

  کنار  آرام، را راحتیصندلی. برگشتم اتاق به دوباره. کردم  قطع را تماس و

 خواب در حتی که انداختم اشزدهغم و معصوم  صورت به نگاهی. آوردم  تختش
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  زدم  کنار را ده*پر. رفتم پنجره کنار و  کشیدم  آهی! رسیدمی نظر به گرفته هم

 شیشه به  را خودش و باریدمی کمی شدت با االن که بارانقطرات  به و

 آسمان. میشد شکسته هاجیرجیرکصدای با شبسکوت . کردم  نگاه کوبید،می

.  بود غصه از لبریز دلم! من دل آسمان مثل درست بود، تاریکتاریک

 زندگی به دوباره را شاهرخم چطور! بدهم انجام  باید کاری چه دانستمنمی

 گلویم و هایمچشم . بود شده خشک صورتم روی هایماشک  برگردانم؟

 نداشتم دوست دیگر. سوختمی شاهرخ برای دلم! بود گرفته دلم سوخت،می

  خیلی هاآدم  جان. است بزرگی ی وظیفه  ندارم،  را تحملش من! شوم  دکتر

  و بجنگی هایشانبیماری با شجاعت با که باشی  قوی خیلی باید  و است باارزش

  و باالمهارت به احتیاج و است مقدسیشغل پزشکی! برسانیشان عافیت به

 ! دارد بیداروجدان 

 او حق. است پاکی از مملو روحش بود، خوبی پزشک او  افتاد، شاهرخ به نگاهم

 کردم  دعا هم زن آن روح شادی برای دلم توی. بیوفتد  برایش اتفاق این نبود

 . کند عطا صبر همسرش به  خدا امیدوارم 
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  روی را سرم . آمد هایمچشم به خواب کمکم. ماندم  بیدار سرش باالی کمی

 .برد خوابم راحتیصندلی روی و گذاشتم تخت

* 

 شده کشیده رویم پتویی و ام کشیده دراز تخت  روی دیدم  شدم، بیدار که  صبح

 حرکت به را ده*پر بادمالیمی و است  باز بالکن در دیدم  که نشستم. است

 ! آورددرمی

 ون*خ  کهدرحالی و دادم  قورت سختی به را دهانمآب! گرفت را وجودم  ترس

  بالکن به را خودم  جان،بی و سست  هایقدم  با بود، شده منجمد هایمرگ در

!  زد سرم  به نامربوط فکر جور هزار  و بود اشکیچشمه هایم،چشم. رساندم 

 !... شاهرخم نکند

.  بروند بیرون سرم  از لعنتی، فکرهای این  تا دادم،  تکان شدت با را سرم 

  دیدن با! زدم  چنگ را پرده و گرفتم  در یلبه به را دستم کردم، تند را هایمقدم 

!  نشستم زمین روی حالبی و سرخوردم  سرجایم سالم و صحیح شاهرخ
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  تنم از روح گویی و بود شده کند قلبم ضربان کهدرحالی کشیدم  راحتینفس 

 . گفتم لب زیر  خداروشکری و  بود شدن جدا حال در

  داد،می بیرون را سیگار دود کهدرحالی خسته و افسرده ایقیافه با شاهرخ

 .کرد نگاهم و برگشت

 کردم؟ یدارت مارالم، -

 تشر با و کشیدم  دستش از را سیگار کرد، بلند جایم از را من آمد، نزدیکم

 : گفتم

 کشی؟ می چیه کوفتی این! دکتری تو ناسالمتی -

 آهی بود، شده خیره نامعلومی ینقطه به کهدرحالی دزدید، من از  را نگاهش

 : گفت و کشید

 !هیچی! نیستم هیچی دیگه -

 دوباره شاهرخم، خوبه برات چیزی مسافرتی. کنی استراحت مدتیک بهتره -

 .سرکارت برگرد قدرت با

 :زد ب*ل
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 ! تونمنمی -

 رو این من! کنهمی جابهجا رو کوه اشاراده  با! قویه شناختممی که شاهرخی -

 ! کن جمع رو خودت پاشو! شناسمنمی

 :گفتم کنم، عوض را هوایش و حال خواستم

 ! ترکونیممی حسابی هم با! خرابم سرت کال امروز-

 خودش عالم در که انگار. رویشروبه به  شد خیره و زد آتش دیگری سیگار

 جااین  به آرمین با شد قرار. گرفتم تماس باعسل  و برداشتم  را تلفن. بود غرق

  و شد ناراحتخیلی کردم، تعریف برایش را ماجرا خالصه صورت به بیایند،

 :گفت

 . میایم سریع ما! شاهرخ طفلی -

  نشدم، شاهرخ مزاحم مدت این در هم من. رسیدند که  کشید  طول ساعتینیم

 و اتاق توی راحتیمبل روی بودم  نشسته بکنم، توانستمنمی کاری یعنی

 :گفت و کشید صورتم به نوازشی دست شاهرخ که بودم  بسته را هایمچشم

 . شدی اذیت خیلی مارال، دادم  زحمتت خیلی -
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 : گفتم و زدم  لبخندی

 !شو  خوب فقط تو عزیزدلم نکردم  کاری -

 : گفت و کشید آهی

 . بیام  کنار  کنممی سعی. نمیشه درست  چیزی خوردن غصه با  توِ، با حق -

 : گفتم و کردم  حلقه کمرش دور را دستم و شدم  بلند

  حال چه دونینمی شاهرخ، ببینمت حالت این تو خوام نمی  دیگه! درسته  این -

 !ببینی وضعیت این تو رو عشقت بدیه

 : گفت و زد موهایم روی ایـه..وسـ..بـ

 و بیارم  دست به رو اعتمادبنفسم کشهمی طول یکم! مارالم بینینمی دیگه -

 !هرکاری کنم،می کاری هر تو خاطر به ولی باشم، خودم  دوباره

 اطالع بی  جریان از که کردند وانمود  و شدند وارد سروصدا با آرمین و عسل

  به را لبخند شدیم موفق باهم زدن  سروکله و خنده و شوخی با. هستند

 . بیاوریم هایشب*ل



www.taakroman.ir  

 
  

268 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  زد،می لبخند بود، شده خوبخیلی شاهرخ یروحیه . خوردیم هم دور را ناهار

 .خندیدمی و گفتمی

 . برگردم  خانه به عسل با شد قرار خداحافظی از بعد و کشیدم  راحتی از نفسی

 **** 

  سپردیم هم آرمین به  نکردیم، قبول ما اما  برساند، را ما داشت اصرار شاهرخ

 و  پدر به دادن توضیح موقع و آمد مان خونه  به من با هم عسل. بماند پیشش

 .کردند  تاسف اظهار کلی هم هاآن. کرد  کمکم خیلی مادر

 عسل اصرار به بودم، خسته و نداشتم حوصله اصال کهاین  وجود با روز آن

 و حال از  بود، این خوبیش. خواندیم درس را زیادی زمان و زدیم تست نشستیم

 . آمدم  بیرون گذشته شب  هوای

* 

. خرید کوه، رفتیم،می بیرون شاهرخ با گاهی . گذشتمی  شب آن از ایهفته یک

 آن از حرفی دیگر. رفتممی اشخانه به خواندن درس برای هم روزها حتی

 . نیامد میان به اتفاق
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  را برش و دور مدام  بود، شده حرفکم خیلی ولی بود، برگشته سرکارش شاهرخ

 !رفتمی فرو خودش عوالم در خیلی کرد،می چک

  روزی چند! نشوم  متوجه من کرد،می سعی که داشت حالی در را هااین  تمام 

 زنگ گوشیش به هم وقتی! آمدنمی دیدنم به زد،نمی  زنگ نداشتم، او از خبری

 ! دادنمی  جواب یا  بود خاموش اکثرا زدم،می

  از سودی ولی رفتم، اشخانه  به هم دوبارییکی. بود افتاده جانم به بدیدلهره

 : گفتمی  آیفن پشت

 .مسافرت رفته نیست، خونه -

  طاقتم داشتم، عجیبی یدلشوره  داد،  دست  من به بدی حس! گرفت دلم خیلی

  تحمل را من دوری چطور ببیند؟ را من خواستنمی چرا! میشد تمام  داشت

. خواندم می نو، از را قبلیش هایپیام . کردم می فکر او به هاشب کند؟می

 ! برد می خوابم اشک از خیس هایچشم با و کردم می  نگاه را هایشعکس 
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  درس حال در همیشه معمول طبق شبیک . بودم  شده ضعیف و الغر خیلی

 شده خشک شاهرخعکس  دیدن با! خورد زنگ گوشیم که بودم  خواندن

 : دادم  جواب. برداشتم را گوشی و زدم  چنگ سریع بعد! نشستم سرجایم

 کنی؟ می قایم ازم  رو خودت معرفت؟چرابی  بودی کجا شاهرخ؟ الو -

 :زدم  ب*ل پربغض صدایی با بود، گرفته ام گریه

 شدی؟  خودخواه انقدر کی  از کنم؟می دق دوریت از نمیگی -

 : گفت و رسید گوشم به صدایش کهاین  تا کردم، شکایت و گله ایدقیقه چند

  و کردم  کاری هر اما دارم، دوست چقدر دونیمی خودت مارالم، ببخش رو من -

 ! جفتمونه خاطر به کنممی

 تا شنیدم می را بلندش هاینفس  صدای فقط و کردیم سکوت دو هر لحظهیک

 :گفت کهاین 

 مارال؟ -

 جانم؟ -
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 ! میرم  دارم  من... من -

 : گفتم پتهتته  با. درآمد صدا به سرم  توی خطرزنگ شد، سست تنم تمام 

 بری؟  خوایمی کجا... ک -

 : گفت و کشید آهی

 .تو فقط... توِ بخاطر کنم،می کاری هر مارال، عاشقتم چقدر باشه یادت -

 : گفتم و کردم عصبی یخنده

 گردی؟می بر کی شاهرخ؟ چی یعنی -

 :گفت ایگرفته صدای با

 !وقتهیچ... شاید -

  پا و  دست خال، توی انگار! نشنیدم  صدایی هیچ دیگر. چرخیدمی سرم  دور دنیا

  دارد  سوخت، دلم. سوزاندمی را هایمگونه  اشک،. بود بدخیلی حالم! زدم می

 .زدم  صدا عجز با! رود می و گذاردمی  را من! رودمی

 !شاهرخ؟ -
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 . توِ صالح  به... جدایی این بدون  و ببخش رو من -

 . کشیدمی آه هی و زدمی  موج صدایش  در بزرگیغم

 ! دارم  دوست... بدون  فقط مونهنمی طوراین  دنیا مارال؟ -

 هوا انگار بکشم، نفس درست توانستمنمی رفت، گیج سرم ! کرد قطع را گوشی

 من نه. زدم می بالبال  افتاده، بیرون آب از ماهی، مثل. بودند گرفته من از را

 .کن کاری! خدا؟ کنم تحمل توانمنمی توانم،نمی

 هوا دیدم  آمدم، که خودم  به! نفهمیدم  چیزی دیگر و افتادم  تخت روی حالبی

 .بود صبح۴ انداختم ساعت به نگاهی! است  شده تاریک

  فشار هایملب روی محکم و کردم  مشت را هایمدست ! افتادم  شاهرخ یاد دوباره

. کند بیدار را کسی هایمگریه صدای خواستمنمی کشیدم، ایخفه  جیغ و دادم 

!  است احمقانه شوخییک  این! ندارد  حقیقت نه. انداخت چنگ گلویم به بغض

 !کندنمی  من با را کار این شاهرخ

  با کهحالیدر  و شد بیدار خواب از مهسا . رفتم کلنجار  خودم  با کلی صبح، تا

 :گفت مالید،می را چشمانش هایشمشت
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 خوبی؟-

 :گفت که دادم، تکان راست و چپ به را سرم 

 اونه؟  خاطر به بودی، کرده غش-

 ! گوشیم به اشاره

 . نگفتم  چیزی مامان به نباش  نگران -

 دلم توی دنیاغم تمام . کردم  جمع شکمم توی را پاهایم و چرخیدم  پهلو روی

  دارد؟ درد عاشقی چرا. کردمی سنگینی حسابی ام،سینه در قلبم و بود ریخته

 کند؟ می ضعیف را آدم  انقدر چرا کرد؟ تحمل شودنمی چرا

 :گفت و نشاند سرم  روی ایـه..وسـ..بـ مهسا

 بیاره،  درت پا از نذار! مارال باش قوی  گفتی؟ می چی مهتاب به همیشه یادته -

 ! نگیر سخت گذرهمی همش هااین 

 ینقطه   به و بود شده خشک صورتم روی هایماشک . رفت بیرون اتاق از و

 ذهنم. بخوابم کردم   سعی و کشیدم  سرم   روی را پتو. بودم  شده خیره نامعلومی

 !ترخسته خیلی دلم بود، خسته خیلی
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  تخت کنار از را چطور؟گوشیم برود، آمد دلش چطور کجاست؟ االن یعنی

.  نشست چشمم به اشک دوباره. کردم  نگاه را شاهرخ هایعکس  و برداشتم

 .زدم  را پلی یدکمه و گذاشتم گوشم توی را هندزفری

 .شد پخش(  آرشام  از نمیارم  کم آهنگ)

 ... نمیارم  کم

 ! کنممی  نگاهش عکستو

 ! کنممی صداش باز ولی نمیگه هیچی

 دنیا؛ آخر برسه حتی اگه

 ! کنممی فداش  لحظهلحظه رو عمرم 

 نبودت؛  احساس و تنهایی منو

 ! حسوده دنیاییک  تقصیر هااین 

 س زمونه  این رسم کشیعاشق جااین 

 ! نبوده که بس از ندیده که اونی
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 هنوز؛  سوابسته  باز، تنگه من دل

 .هنوز سشکسته کاری آخر دلم  این

 !توبی آخر میرم می غم و درد  این  توی

 ...میاره رو عطرت هنوز، بارون  بوی

 ! بیداره   انگاری  روشنه، اتاقش

 ...توبی  دل این میرهمی باورم، نمیشه

 من،  قلب این دلتنگی و بارون غم

 !کم  دست گرفتی رو، سادم  احساس

 من  دست سردهسرده دلم، از رفتی تو

 !ترخسته کنیم می رفتن با که فهمی نمی

 ! من خواب به میای باز شبم، هر که بگو

 ! ترساده کمی یه هایی،قبلن مثل درست

 من  واسه بمونی تو لحظهلحظه میشه چی
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 ...بد حال دوباره و روشنایی دوباره

  هم او. دیدم  سرم  باالی را عسل و رفت کنار پتو. برد خوابم حالت همان توی

 . بود خیس هایشچشم

 !مارال کوچیکت دل برای بمیرم  -

 لرزانیصدای  با و زدم  اشگونه  به ایـه..وسـ..بـ.  انداخت بغلم  توی  را خودش و

 : گفتم گریه، و بغض شدت از

 چرا! نیست خوب حالم! عسل گذرهمی داره سختخیلی ولی گذرهمی -

 ! میشم دارم  خفه عسل کجارفته؟ کرد؟ ولم  چرا شد؟ طوریاین 

 !کرد خدافظی فقط. نگفته چیزی هم اون به! خبرهبی هم آرمین -

 ... .حتما... شده پشیمون حتما! زدم  رو دلش حتما! عجیبه -

 :گفت و پرید حرفم وسط عسل

 مشکلی حتما! خواستتمی چقدر  دونیمی بهتر خودت تو!  دیونه شوخفه -

 !رسهنمی ذهنم به چیزی! دونمنمی . اومده پیش براش
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* 

 کهاین  وجود با. بودم  شده ترسبک یکم. زدیم حرف هم با کلی ناهار وقت تا

  آورد اتاق به را غذا سینی عسل. نداشتم غذا به هم میلی بودم  نخورده صبحانه

 :گفت و

 . بخوریم جااین  گرفتم رو غذا! کتابه و  درس تو سرمون کنهمی فکر خاله -

. بود گوشی به چشمم همش خوردم  برنج از قاشقی دو یکی عسل اصرار به

 زنگ خودم  خواستممی بار  چند! بود فایدهبی انتظارم  اما بودم، تماسش منتظر

 ! نداد  اجازه ام شده له غرور که بزنم

  فکر و بودند شده حالم نگران خیلی مادر و پدر. بودم  شده گیرگوشه خیلی

 ...انداخته روز این  به را من کنکور تب کردندمی

 ***** 

  به را دل. نبود او از خبری هیچ و گذشتمی شاهرخ رفتن از هفتهیک  حدود

  منفی افکار! شد خالی دلمته ! بود  خاموش که گرفتم، را اششماره و زدم  دریا

 هنوز دلم در انگار ولی  بود، نزدیک عید. بودند کرده دوره مرا سرم، در زیادی
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 بیشتر بودم، شده اشتهابی  بود، شده تنگ برایش دلم شدیداً! بود زمستان

 :گفتمی که شنیدم می را مادرصدای میشدم، غرق خودم  عوالم در هاوقت

 !نگرانشم من... شده مریض انگاری مارال -

!  زیاده  خوندن درس بخاطر حتما. میاره جا رو حالش روزه چند مسافرتیک -

  درس از یکم خوبیه موقعیت این و کرده  دعوت شمالش ویالی به رو ما بهادر

 .کنه تفریح و بگیره فاصله

  به. بود گذاشته لباس و وسیله همه برای مادر. بیوفتیم راه زود صبح شد قرار

 تحمل ترراحت  را شاهرخ دوری غم!  بود خوبی فکر مسافرت این هم من نظر

 . کردم می

  الیه سه هایشآستین  روی که اسپرت مشکی مانتوییک شدم  بیدار زود صبح

  موهای سفید، اسپرتکفش و مشکی شالیک  ستش، شلوار و داشت  سفید نوار

  را هایملب که  کالباسی رژلبیک. انداختم ام شانه  روی و بافتم را بلندم 

  شاهرخم، نبود در نداشتم دوست. کشیدم لبم روی دادمی نشان تربرجسته

  خیلی مهسا. دیدم  حاضر را همگی و شدم  خارج اتاق از. بپوشم رنگی هایلباس
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 دارلبه کاله و صورتیشال با بود، پوشیده سفید و صورتی مانتوی. بود خوشحال

 هایکفش  و  سفید جین شلوار. بود ریخته صورتش طرفیک  را موهایش. سفید

 .صورتی

  گرفته دلم شدیم، ماشین سوار. بخوریم بهادر با راه توی را صبحانه شد، قرار

 را هندزفری! کردمی قراریبی دلم و زدمی چرخ سرم  در شاهرخ هوای!  بود

 :  زدم  پلی را زیبایی آهنگ و گذاشتم گوشم توی

 خفس  انگار... یجوریه هوا نیستی توکه

 سدفعه آخرین... میدم  قول ببینمت بزار

 خودم؛ رو بستم رو درا نیستی توکه

 ! قفس  عین... اتاق داره کم میله چندتا یه

 بره که هرجا تا جاده ها،شب نیستی که تو

 خاطره  هی... ،هی رسممی هرجا به

 رو عشقت تو هاخاطره خودت، رفتی که تو
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 ببره  یاد از دل،  این زدم  در هر به

 ! کردم  دق من رفتی توکه

 کردم؛ هقهق  شبم دوسه

 خوندم،  عشق از  انقده

 !کردم  عاشق رو همه

 ... کردی؟ ول چرامنو

 ...کردی؟ دلدل چرا

 کردی؟ باطل یهویی رو، احساس و دل چرا

 دیوونه،  اسممو بزار اصال

 بدونه ... دونهنمی هرکی بزار

 ! تو بدونه  من دل  تونهنمی دیگه که

 خوردم؛  حرص تو دست از  انقدر

 . بردم  ارث به تو از رو تنهایی
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 بجونت  من دل تنگه، چقدر نیستی که تو

 منو  دسته  نکن خالی نرو،

 وابسته   منه این

 ! بسه  دیگه بسه  نرو،

 ...شکسته رو قلبم نبودت،

 کردی  مهمونم دلت تو

 کردی پنهونم هم بعدش

 !خونه  این یگوشه  کردی، زندونم تو رفتی

 کردی  مجنونم منو تو

 کردی دورم  و برم  که کردی، مجبورم  هم بعدش

 مونه نمی جوریاین  که

 دیوونه  رو اسمم بزار اصال

 بدونه  نمیدونه هرکی بزار
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 بدونت  من دل تونه،نمی دیگه که

 منو  دستِ نکن خالی نرو

 وابسته   منه این

 بسه  دیگه بسه نرو

 ...قلبموشکسته نبودت،

 ( احمدوند مهدی از آهنگ)

  روی سمج اشکیقطره کشیدم، حسرت از آهی و دادم  تکیه شیشه به را سرم 

 .زدم  کنارش دستمپشت  با که چکید، هایمگونه

  ترینغمگین  اطراف، و دور سرسبزی و خنکهوای  شدیم؛ چالوسجاده  وارد

 با را بهارخنکی که آوردم  بیرون شیشه از را دستم. کردمی شاد هم را هادل

 .کردم  حس وجوم  همه

  ما ماشین کنار رنگی، قرمز فراری که کردیم توقف راهیبین  رستورانیک کنار

 جذب پلیوریک. شد پیاده و کشید موهایش توی دستی بهادر. شد متوقف

 و پررنگ جین شلوار. بلند مشکی گردنبندیک  با داشت، تن به قرمزتیره
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 شاهرخ به را قلبم که منی برای ولی بود، جذابخیلی کل در اسپرت، هایکفش

  سالم  همه به گرمی با و زد دخترکشی  لبخند! نداشت جذابیتی بودم، سپرده

 .کرد

 :گفت و زد لبخندی بهادر  دیدن با مادر

 !میکنن چشمت کنم دود برات اسپند رسیدیم  باشه یادم ! پسرم  ماشااهلل هزار -

 : گفت باحرص مهسا

 !بده   شانس  خدا... ایش -

 : گفت و کرد ایموذیانه  خنده بهادر

 ! نیست خوبی چیز کل در حسادت -

 :گفت زد، چرخی خودش دور کهدرحالی و کرد باز را هایشدست هم مهسا

  حیف! کنه؟ حسادت تو به باید چی  برای زیبایی، همهاین  با  خفن، تیپ  این -

 !کنه تعریف و ببینه نداره بصیرت چشم کسی که

 :گفت و گذاشت مهسا یشانه  بر دستی هم پدر. کرد مادر به ایاشاره  و
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 . کنممی تعریف ازت خودم ! نخور حرص انقد بابا پرنسس -

* 

 ترمهربان حسابی و کردمی توجه ما به بیشتر شد، کار به مشغول پدر وقتی از

.  بدهد را صبحانه سفارش که رفت بهادر و نشستیم نیمکتیک  روی! بود  شده

  اشپایین  که بود بلندییک  روی رستوران. بود قشنگیخیلی یمنظره

  به ناخواسته. بود بلند درختانی از پوشیده  رودخانه طرف آن. بود رودخانهیک

 . بشویند را صورتشان و دست که رفتند مهسا و مادر. شدم  کشیده سمت آن

  تو  باشیم؛ خدا شکرگذار باید بابا! بخونم رو  نمازم  برم  منم میاد، صبحونه تا -

 !خطرناکه نشین، لبه هم

  انداخته دورم  پتویک که شدم، رویمروبه یمنظره غرق و گفتم پدر به چشمی

 :گفت که دیدم  را بهادر و برگشتم! شد

 ! خوریمی  سرما نپوشیدی، زیادی چیز که هم تو... سرده هوا -

! کنه؟می خطاب تو رو من که شدم، صمیمی این با کی من کردم می فکر داشتم

 :گفتم ناخواسته
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 ! شما نه تو -

  هایمچشم به خیره مشکیش حالتخوش  هایچشم آن با  و زد ایخندهتک

 :گفت

 دلش آدم کنه؟می پیدا خاصی درخشش نور، توی هاتچشم دونستیمی -

 ! برداره چشم خوادنمی

 ! یز*ه چشم هایآدم  البته -

 معلوم  سفیدش هایدندان  که زیرخنده، زد بلند بعد و کرد نگاهم لحظهیک

 :گفت و کشید هم توی را هایششد،اخم 

 هیز؟چشم آشام خون  یه چیم؟ من تو نظر از -

 :گفتم پتهتته با

 ... .و جذابید هم خیلی شما... من نه من... چیزه -

 : گفت و داد  باال را ابرویش تاییک

 ... .و؟ -
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 :گفتم دلم توی

 آخه؟ بود چی تعریف این! مارال سرت تو خاک -

 ! من  برای نه ولی،... و -

 :گفت و زد دراریحرص لبخند

 ! بندازم  بهشون نگاهیک  من آرزوشونه، شهر دخترهای نصف -

 !خودراضی از چه... هه -

 ... .ببندیم شرط بیا -

 شرطی؟  چه -

 ! کنممی خودم  عاشق رو تو من آخرش کهاین  -

 ! محاله چون! شازده باختی رو شرط االن از پس... هه -

 بگی  تو چی هر باختم اگه دید، خواهیم -

 :زد صدا مادر

 . شد سرد صبحونه بیاین -
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 هر از بهادر. رفتیم غذاخوری میز طرف به  و شدیم بلند جایمان از دو هر

 پنیر چایی، خامه، و عسل مربا، و کره  نیمرو،.  بود  داده سفارش تعداد به چیزی،

  کنار در زیبا، طبیعت و عالی هوای آن  توی. آمدم  اشتها به هم من که گردو و

.  ازخودراضی آشام ون*خ آقای و داشتنیمدوست  مهسای عزیزم، مادر و پدر

 :گفتم دلم توی

 ...هی... بودی کاش  شاهرخم؟ کجایی -

  ایلقمه . بود چسبیده گلویم به بغضیک  مثل شاهرخ شد، کور اشتهایم دوباره

 خودم  رو را بهادر هاینگاه گرمی. گذاشتم بشقاب توی را بود دستم توی که

 .میشد اغ *د تنم خجالت از و کردم می حس

* 

  هم کنار ولی بهادر و پدر. بودند سلفی عکس گرفتن  مشغول مهسا و مادر

  من به هم نگاهی چندگاهی، از  هر و کردندمی صحبت و بودند ایستاده

 . انداختندمی
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 بودند، کرده درست که مسیری از رودخانه کنار تا و شدم  بلند نیمکت روی از

 سردخیلی بردم  فرو آب توی را پاهایم و درآوردم  را هایمکفش. رفتم پایین

  فرو فکر توی و دادم می  تکان آب توی را دستم داشت؟ اهمیتی چه ولی  بود،

 : زد صدا مهسا که باشم تنها داشتم دوست. بودم  رفته

 .بیوفتیم راه خوایممی بیا مارال؟ -

 وقتی. پوشیدم  را هایمکفش  و کردم   خشک دستمال چند با را پاهایم

 با رنگیسیاه بزرگماشین  بشوم، پدر ماشین سوار و رد خیابان از خواستممی

 !آمد طرفم به سرعت با دودی، هایشیشه

 شدن کشیده صدای برگشتند، طرفم به همه که کشیدم  بلندیجیغ

  میخکوب سرجایم  ترس از کرد، پر را  جاهمه آسفالتکف  ماشین هایالستیک

 ! کرد پرت جاده کنار به را من و انداخت من روی را خودش بهادر که شدم،

 اتفاق این به  شده، شکه همه! شد رد کنارمان از نشدنی،وصف  سرعت با ماشین

 پیشانیم روی سردیعرق بود، افتاده تپش به  ترس از قلبم. کردندمی نگاه

 :گفت نگرانی و مهربانلحن با بهادر که کردم  باز را هایمچشم. نشست
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 عزیزم؟ نشد چیزیت خوبه؟ حالت -

  من دقت با مادر دویدند، سمتم به مهسا و مادر و پدر. بود آمده بند زبانم من اما

  نفرین هی را ناشناس یراننده  آن و  باشم ندیده آسیبی که کردمی معاینه را

 !کردمی

 بابا؟ خوبی -

 . بودند شده جمع دورمان هم جمعیتی. خوبم که دادم  نشان سر، دادن تکان با

 ! ترسیده کنیم، خلوت رو دورش بهتره -

  من کرد خواهش پدر از و بایستم پاهایم روی کرد  کمک گرفت، را من زیربغل و

. بکشم دراز توانستممی بودو ترراحت صندلیش چون بشینم، او  ماشین توی

 .کرد قبول سریع هم پدر

 !خوبم میام، شما با من بابا نیست الزم  -

 ! مادر تریراحت جااون  نه -
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 برایم را صندلی و کرد باز را ماشین در بهادر. شدیم سوار همگی و کردم  اخمی

  را نگرانش نگاه. نشست فرمان پشت خودش نشستم، کهاین  از بعد. کرد تنظیم

 :گفت و دوخت من به

 عزیزم؟ خوبی -

 !عزیزم  نگین  من به هم  انقدر نیست، چیزی -

 :گفت و  زد من به آمیزیشیطنت لبخند و کرد نگاهم خیره چندثانیه

 ! عزیزم  چشم -

.  درآمد حرکت به ماشین. برگرداندم   او از را رویم و کردم  نگاهش چپیچپ

 میشد پخش ضبط از مالیمیآهنگ

 **** 

 قلبم تو جادادی خودتو گیراتنگاه   اون با

 کمکم تو عاشق شدم  که شد چی دونمنمی

 ... نمیشه آروم  دلم دیونه منه دونهمی خدا
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 ...ارزهمی دنیا همه  به خوبم حال این آره لحظه،یک نبینمت

 کردی، بد رو دلم حال کردی، عاشقم

 ! وامونده  دل قلق دیگه توعه دست آخه خیالبی

 ! کردی پا به آتیشی کردی؟ چیکار تو

 ... جامونده تو پیش که  دلی گیرهمی نباشی دونیمی

 « بند هوروش»

  و بم واقعا صدای کرد،می زمزمه موزیکهمراه مالیمیصدای  با هم بهادر

 : گفتم شد، تمام  که آهنگ داشت قشنگی

 .داری خوبی صدای -

 :گفت  و انداخت من به نگاهی چشم یگوشه از

 !دارم  هم عاشقیقلب -

 :گفتم خودم  به و افتادم   شاهرخ یاد دلم توی

 ... . منم -
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 که برگشتم، سمتش به بودم، آورده زبان بر که ایناخواسته  حرف از شده شوکه

 :گفت و خورد جا

 شده؟  چیزی -

 :گفتم و کشیدم بود نشنیده کهاین  از راحتینفس 

 !تشکرکنم خواستممی... اوم  -

 :گفت و زد لبخندجذابی

 ! شدم می ناامید داشتم دیگه -

 تضاد در که را سفیدش هایدندان  که بست  نقش لبانش بر قشنگی یخنده و

 . گذاشت نمایش  به بود، اشبرنزه  ست*پو با آشکاری

 ... . پ خیلی دونستیمی -

 :دادم  ادامه و فروخوردم  را حرفم

 . پارسا آقای کنممی  تشکر ازتون لعنتیتصادف   اون  از دادنم، نجات بخاطر -

 !بهادر -
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 چی؟  -

 نزنی؟ حرف رسمی انقدر شهمی! بهادرِ اسمم -

  ایدقیقه چند. برگرداندم  شیشه سمت به را رویم و گفتم ایباشه سر حرکت با

 :گفت که گذشت سکوت به

 مثل فعال تونیمی حداقل مارال؟ شده چی! نگرانتن  خیلی بابات مامان -

 . کنی حساب من رو دوستیک

 ! شخصیه... نیست چیزی -

 : گفت و کشید لختشموهای توی دستی داد، باال  رو ابروش تاییک

  و( خودش به ایاشاره ) و مادرت و پدر انقدر وقتی هست، که چی هر -

 !نیست شخصی دیگه کنی می  نگران رو اطرافیانت

 ! توعه با حق اوم ... شما با حق -

 :گفت و کرد باز  را داشبورد در

 داری؟  دوست شکالت -
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 مکث با و شدم  متعجب کرد عوض را بحث ایغیرمنتظره صورت به کهاین  از

 : گفتم کوتاهی

 !عاشقشم -

  بهادر به اول. کردم  باز و برداشتم را هاتلخ شکالت از بستهیک لبخندعریضی با

 که انداخت  من به عاشقانه نگاهیک! کرد قبول ذوق با سریع که کردم  تعارف

  آرامی به را شکالت و کردم  مشغول شکالت با را خودم  خیالبی ! شدم  معذب

  رابـ مثل داشتنی دوست اما تلخ کردم،می  اشمزهمزه  و گذاشتم دهانم توی

 ... شاهرخ و من یـطه

  بوته،  از پوشیده هایتپه  زیبا، هایدرخت. انداختم نگاهی  بیرون به شیشه از

  داشتم. باریدمی هم ریزیباران  نمهیک. بود گرفته آسمان... دیدنی هایصخره

  نگاهی کنم؟نمی غریبی احساس چرا آرامم؟ انقدر بهادر کنار چرا کردم می فکر

  داشت، جذابی رخنیم. کردمی رانندگی جدیخیلی که انداختم رخشنیم به

  آبی هایچشم یاد هم باز. زیبا کشیده ابروهای و سیاه پرپشت هایمژه

  نشود حالم متوجه بهادر کهاین  برای! گرفت را گلویم بغض... افتادم  شاهرخم

 !تنگخیلی... بود تنگ دلم... بستم را  هایمچشم. هستم خواب که کردم  وانمود
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  خواب از ماشین توقف با زمانیمدت  گذشت از پس. رفتم خواب به جدیجدی 

.  کردمی  پذیرتردل را شمالهوای و باریدمی چنانهم  باران. شدم  بیدار

  از پر یجاده  از. شد باز ریموت با در.  داشت نگه  بزرگ سفید در یک رویروبه 

.  شد متوقف ما سر پشت پدر، ماشین. کردیم عبور ویال  جلوی تا ریزهسنگ

 : گفت من به رو بهادر

 . عزیزم  اومدی خوش -

  صورتم باران نمنم... گرفتم آسمان طرف به را سرم . شدم  پیاده و گفتم ممنونی

 :گفت من  به رو و شد پیاده بهادر. کردمی نوازش را

 چیه؟ نظرت -

  جلویش نمایکل که مدرن ساختمانیک.  بود  مانده باز دهانم ویال  دیدن با

 چوبی در. نبود مشخص خانهداخل  و بودند  دودی کمی هاشیشه . بود ایشیشه

  سقف. بود  شده نصب رویش شیکی طالیی یگیرهدست که داشت سیاهی

.  بودند پوشانده را خانه دور زیبایی سبز هایبوته . بود کج شیروانیتک  خانه،
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  پیاده هم مادر و پدر.  بودند جابازکرده هاچمن  بین ایتیره  هایفرش سنگ

 :گفتند من به رو سپس و شدند

 مارال؟ خوبی -

 : گفتم لبخند با

 .خوبم-

 :گفت و کشید سوتی ویالساختمان دیدن با مهسا

 ! الکچری خونه همچین نمیاد معمولیت یقیافه اون به اصال بهادر -

 :گفت بود، کرده درشت را مشکیش هایچشم کهدرحالی تعجب با بهادر

  رو از رو زیباییشون هایجراحی عمل همه... دختر برو معمولیه؟ من یقیافه -

 ! میدن انجام  من صورت

 : داد ادامه و زد کجی لبخند

 ! اصال نداری سلیقه که تو... البته -

 :گفت و زد لبخندی مهسا
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 .ببینم رو خونه تو برم  من -

  بلندیصدای  با و آمد دواندوان  پیرمردی. افتاد  راه به داخل سمت  به سریع و

 :گفت

 . اومدین خوش! بهادرخان سالم  -

 :گفت و کرد سالم  هم ما به رو

 . بفرمایید اومدین، خوش خیلی -

 ناهارحاضره؟ مرتبه؟ چیزهمه. کشیدی زحمت خیلی باباصادق، ممنون -

 هم هااتاق . جانتون نوش. پخته محلی غذاییک خانمطلعت  بهادرخان، بله -

 . بگذره خوش آمادس

 کردیم، باز که را در. کرد دعوت داخل به را همه بهادر. رفت و گفت ایاجازه با

  قرار سالن انتهای ای،شیشه هاینرده با  پلهراه دو. داشت قرار بزرگیپذیرایی 

  گرفته قرار هاپله راه  بین  داشت، قرار رویش زیباییگلدان  که بزرگی میز. داشت

 . بود
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  از دیوارها، کل که بود نشیمن چپ،سمت . بود سفیدسنگ از خانهکف

 هایدکوری  انواع  کتاب، از پر که بود،  شده پوشیده زیبایی افدی ام  هایقفسه

 هایدرختچه. داشت قرار طرف دو  باریکباندهای  با بزرگ ویتی و لوکس

 با سفیدمبل دستیک  بودند،  کرده تزیین را خانه هایگوشه  سرسبزی

.  داشت قرار وسط در درخت یبریده تنه شبیه میزچوبی و زیاد هایکوسن 

  تابلوییک  مثل را بیرون سرسبزفضای و بود شیشه از تماماً که دیوار، رویروبه 

 شده زده کنار که سفیدرنگی، کتان هایده *پر. ذاشتمی  نمایش به نقاشی

 رنگ به هاکابینت. داشت قرار زیبایی یآشپزخانه  سالن، دیگر طرف در. بودند

 صندلی و  سفید براق میزچوبی با نفره۸ ناهارخوری میز. بودند سفیدمشکی

 . داشت قرار مشکی هایمبلی

 : بهادرگفت به رو پدر

 !بابا قشنگهخیلی -

 : گفت تواضع با بهادر

 . باشین راحت کامال کنممی خواهش خودتونه خونه-
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  طبقه به را هایمان  چمدان. بزند صورتش و سر به آبی رفت و کرد تشکری پدر

 . داشت خواب اتاق ۵ که بردیم باال

 ***** 

  دستیک  و داشت خواباتاق پنج. بردیم  باال یطبقه به را هایمانچمدان 

  آویزان سقف از بزرگی،خیلی لوستر. بود شده داده قرار ایگوشه راحتیمبل

 یطبقه . بود آراسته خوبی به  را دیوارها هم فانتزی هاینقاشی  از تابلوهایی. بود

 دردش پا خاطر به مادر که داشت  وجود هم دیگر اتاق  دو ها،پله کنار پایین

  قرار حمام  و بهداشتیسرویس  هااتاق یهمه در. کرد انتخاب را هاهمان  از یکی

 . داشت

  دیواری کاغذ با اتاقی وسط را مهسا و رفتم هااتاق سمت به بهادر همراه به

.  آویختمی لباسیچوب  به را هایشلباس که دیدم  پروانه از طرحی با صورتی

...  سفید کمد و خواب سرویس و سفیدصورتی هایده*پر و روتختی

 :گفتم بهادر به رو  دونفره، تخت  دیدن با! بود دخترانهخیلی

 . ممنون خوبه جااین  -
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 ببینی؟  رو من اتاق خواینمی... آ -

 ! نداره  دیدن دیگه، اتاقه!  نه وا -

  من با وقتی. کردمی  مجذوب را آدم  نگاهش بگیرم، فاصله او از خواستمی دلم

  وادار را آدم  ناخوداگاه. داشت غالبی شخصیت. کشیدم می خجالت زد،می حرف

 هایشچشم به. بود سختی کار بسیار  برابرش در مقاوت و کردمی اطاعت به

  مخالفتم از کمی! بود  نهفته هایشچشم سیاهی در عجیبی برق! کردم نمی نگاه

 : گفتم که شد ناراحت

 .دیدم  و اومدم   بعدا شاید -

  داشت، قرار راهروته که اتاقش سمت به آرام  هاییقدم  با و زد من به چشمکی

  وانیک. داشت بزرگی نسبتا فضای که شدم، حمام  وارد کاری هر از قبل. رفت

  به را خودم  و برداشتم را ام حوله. بود گرفته قرار دیوار کنار هم بزرگ و زیبا

  از را منفی افکار تمام  انگار کرد،می سرحال را من آبگرمای. سپردم  آبگرمای

  گرم آب  دوشیک  ناراحت، یا بودم  حوصلهبی که زمانی همیشه. شستمی ذهنم

 برق کردم، نگاه صورتم به گرفتهبخار یآینه توی. آوردمی جا را حالم
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 با. گشتممی شاهرخ دنبال هایم،چشم ایقهوه در. بود شده کدر هایمچشم

  این. بود اشک از لبریز هایمچشم. زدم  کنار رو آینه بخارهای خیسم، دست

 هاراحتی این به... هستم مارال من! باشد من مال توانستنمی غمگین، صورت

  من نه؟ من چرا بگذارد، کنار را من راحتی این  به توانست او وقتی. شکنمنمی

 خیلی... بود تنگ  دلم. کنم  کنترل را  احساسم توانممی ولی!  توانمنمی  من... نه

 و شستم را خودم  سریع. کرد آرامم آب قطرات رفتم، گرم  آب دوش زیر! تنگ

 اسلششلوار  و شرتسویی یک. پیچیدم  خودم  دور را سفیدم  یحوله

  مرطوب دادم، اجازه و کردم  خشک له*حو با  را موهایم. پوشیدم  سفیدمشکی

  از. انداختم سرم  روی هم سفید شالیک و کردم  رها ام شانه  روی باز، و بماند

  مشکی، اسلش شلوار و سفید تیشرت با هم بهادر زمانهم که رفتم، بیرون اتاق

 :گفت بهادر و  افتاد بهم نگاهمان. آمد بیرون اتاقش از

 .عزیزم  میاد بهت سفید چقدر -

 :گفت که کشیدم، خجالت اشخیره  نگاه و  تعریف از

 خورده؟  موش زبونت؟ اون کو پس بلدی؟ هم خجالت نازی آخی -
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 : گفتم و کردم  نگاهش چپیچپ! داد   باال را ابرویش تاییک

 . زارینمی خودت باشم، خوبی دختر خوام می هی من! سرجاشه نخیر -

. برداشت قدم   کنارم  آرام  افتادم، راه به هاپله   پایین سمت به  او، از  جلوتر

 و مادر که  رفتیم، آشپزخانه سمت به . بود زده هم بوییخوش  خیلی عطرتلخ

 خانمطلعت  تعارف با. بودند نشسته پذیرایی راحتی مبل روی هم، مهسا و پدر

 : گفت که

 . آمادست ناهار سرمیز، بیارین تشریف -

.  بود پخته ایخوشمزه  محلی غذاهای خانمطلعت.  نشستیم میزپشت همگی

.  بود سبزیقرمه  اصلی غذای و پرشکم ماهی بادمجان، کشک میرزاقاسمی،

 برایم کمی کدام  هر از و برداشت کوچکیبشقاب. بود نشسته من کنار بهادر

 . کشید

 . کشممی خودم  ممنون -

 :گفت و زد مهربانی لبخند

 .مامان پختدست مثل نداره، حرف خانمطلعت پختدست -
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  قربان و کوبید اشسینه  به دستی شعف،ینشانه   به مادر! بود من مادر منظورش

 چنگال و قاشق خوردن صدای جز و شدیم ناهار خوردن مشغول. رفت ایصدقه

  چندانی اشتهای که من. رسیدنمی گوش به دیگری صدای ها،بشقاب  بر

  به حواسش انگار که بهادر کردم،می ورآن وراین  را غذایم چنگال با  نداشتم،

 :گفت بود من

 عزیزم؟  نداری دوست -

 مصمّمش صورت به  ایملتمسانه نگاه کرد،  پر سبزیقرمه  از را دیگری بشقاب و

 : گفت گوشم دم  آرام ! بخورم  توانمنمی یعنی که انداختم

 !مارال شدی الغر خیلی! خوریمی رو همش -

 :گفتم دلم توی

 ... اه توچه؟ به آخه -

 که فکرایی چه خودش پیش حاال. کردمی نگاه را ما رضایت، لبخند با پدر

 ! هه کرد، می تصور بهادر دست در دست عروسلباس  توی را من حتما کرد،نمی
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. کردم  تشکر و خوردم  را غذایم سریع  نکند، پیله من به کسی دیگر کهاین   برای

 . شدم  حیاط وارد تند، هاییقدم  با و گذشتم پذیرایی از

 مهتاب به که باری آخرین از. گرفتم  دست در را گوشی داشت، سوز کمی هوا

  به چیزایی شاهرخ و خودم  راجب سربسته. گذشتمی هامدت  بودم، زده زنگ

 : برداشت را گوشی طوالنی، انتظاری از بعد گرفتم، را اششماره. بودم  گفته او

 خوبی؟ مهتابی سالم  -

 !کردی خوشحالم خیلی خواهری؟ خوبی! مارال وای -

 هستی؟  راضی زندگیت از خوبه؟ چیز همه تو؟  از خبر چه خوبن، همه -

 چیزی تنها فقط خوبه، خیلی رادوین! کنم صحبت خوب رو زبان تونممی تازه -

 .شماست از دوری کنهمی اذیتم که

 .عزیزم  شدی خوشبخت که خداروشکر -

 : گفتم و کردم  مکث کمی

 نیومده؟  جااون ... شاهرخ -
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 . بیرون رفتن رادوین با جاست،این  اتفاقا چرا -

 خوبه؟ حالش... حا -

 قهرکردین؟ نکنه چیه؟ هاسوال  این -

 . بگیرم  را هایماشک  جلوی توانستمنمی  دیگر

 تنها  رو من! برنگردم  شاید! میرم  دارم  گفت و زد زنگ یهویی! مهتاب -

 !خیلی... معرفته بی خیلی! گذاشت

 کنم؟  صحبت باهاش  من خوایمی -

 :گفتم سریع

 خوبی؟  خودت کن، ولش! رادوین به حتی زنینمی حرفی هیچ!  اصال نه نه -

 : گفت و کرد قشنگی یخنده مهتاب

 ! دارم  خوب خبرهای -

 :گفتم باهیجان و کردم  پاک را هایماشک

 چی؟  -
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 !میشی خاله داری -

 :گفتم تعجب با

 !مهتابی خوشحالمخیلی  من؟ زودی؟ این به -

 : گفت خوشحالی با

 . هستیم منتظرش صبرانهبی  رادوین و من. برم  قربونش ماهشهسه -

 . بگم بقیه به برم  باید خوشحالمخیلی ! بود  ایکنندهشکه خبر واقعا -

 .خدافظ برگشت رادوین کنم قطع باید مارالی خب -

 . عزیزم  دیدار امید به -

 . رفتم فرو فکر توی و کردم  قطع را گوشی

 **** 

 دنیا جای هیچ با  رو ایران گفتنمی چی؟مگه  برای!  اتریش؟ رفته شاهرخ پس

 باهامه؟ آخرش تا نگفت مگه کنه؟نمی عوض
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  به چشمم که زدم  دور را ساختمان. کردم می فکر و زدم می قدم  طورهمین

 هایدمپایی نشست؛ هایملب روی ذوق سر از  ایخنده! افتاد دریاآبی

 و زدم می جیغ. دویدم  دریا طرف به سرعت با و درآوردم  را الانگشتیم

  ابری آسمون بودم،  من فقط شد، فراموشم چیزهمه لحظهیک. خندیدم می

  با را ساحل هایشن  توی پاهایم رفتن فرو. رویمروبه  آبیدریای  و سرم  باالی

. شد خیس پاهایم و آمد طرفم به کوچک موجیک. کردم می حس لــذت

 به شروع  باران نمنم گرفتم، آسمان به رو را سرم  کردم، باز هم از را هایمدست

  دلم توی دنیا آرامش تمام  که کشیدم   عمیقینفس . کرد هایمگونه  نوازش

! کردم  غرق درونش را هایمغصه یهمه دریاعظمت کنار من. شد سرازیر

  دیدن ولی نشست تنم به لرز و شد سردم کمی نشستم، هاشن  روی جا،همان

 .کردمی آرام  را من دریا

  کسی حضور که کردم می نگاه آمدندمی ساحل سمت به که هاییموج  به خیره

 !کردم  حس  کنارم  را

  کرده سکوت دو هر. نشست کنارم  فاصله با که زدم  لبخندی بهادر  دیدن با

 :گفت ایگرفته صدای با  بهادر که کردیممی تماشا را دریا  و بودیم
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 ! میندازه مادرم  یاد رو من جااین  -

  جذابش رخنیم  به نگاهی شدم، سراپاگوش ! کند درددل من با خواستمی

 خاطراتش غرق بود معلوم . گرفتمی بازی به را لختش موهای باد که انداختم

 : داد ادامه. دوختم دریا به و گرفتم او از را نگاهم هم من! است شده

 خودش کردم، تموم  رو دانشگاهم تازه وقتی بود؛ مادرم  هدیه ویال این -

 !بودم  خوشحال چقدر دونینمی. بود کرده طراحی

 ... کرد مکثی

 یروحیه ولی بود گذشته ازش سالی و سن کهاین  با بودم، مادرم  عاشق من -

  سرم  نشستیم،می شنا روی هم کنار جا،این  میومدیم وقت هر.  داشت جوونی

 ... . کردمی نوازش رو موهام  زاشتممی  پاهاش روی رو

 صدای با شدم، متاثرخیلی  و دادم  فرو سختی به را بغضم!  شد پر هایشچشم

 :پرسیدم  آرامی

 افتاد؟  براش اتفاقی چه -
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 هایگونه  روی اششده سرخ هایچشم از اشکییقطره و کشید دلته از آهی

 : گفت و شد خیره من هایچشم به. لغزید فرمشخوش  و استخوانی

 ذرهذره قشنگم مامان! بودن  عاجز درمانش از دکترا. گرفت سخت بیمارییک -

 جااین  اومدیم آخرا این! اومدنمی بر دستم از کاری و میشد آب داشت

  عملش نداد اجازه بودیم، عاشقش بابا  و من. نذاشتیم تنهاش هم لحظهیک

 .گذاشت تنهامون همیشه برای  پدرم  ـوش*آغـ توی شبیک. کنن

 را بزرگی این به غم بهادر کردم نمی فکر. فشرد هایشدست  با محکم را سرش

 حال به تا داشت؛ محکمی و تودار شخصیت! باشد  داشته اشســینه توی

  شده خیس اشک از صورتم دیدم  و آمدم  خودم  به! بودمش  ندیده معصوم  انقدر

 :گفتم فینفین با و کردم  دراز را پاهایم است،

 رو داشتی مادرت به نسبت که احساسی نتونم شاید  بزار، پام  روی رو سرت -

 . بشی آروم  امیدوارم  اما کنم، زنده

  روی را سرش. کرد پاک صورتش  از را هایشاشک شستشانگشت  با بهادر

 را موهایش که کردم  دراز را دستم. بست را هایشچشم و گذاشت پاهایم
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 پیش وقتیک گفتم! شدم  پشیمان و شد مشت دستم بارهیک  به کنم نوازش

  خواستممی دوست،یک  عنوان به االن!  دادم  مثبت جواب نکند، فکر خودش

  کمی باران. ماندم  حرکتبی و گذاشتم بازویش روی را، دستم. باشم کنارش

 . کرد باریدن  به شروع  تندتر

 نگاه زد،می برق چشمانشسیاهی کهحالیدر کرد باز را هایشچشم بهادر

 : گفت و انداخت من به تشکرآمیزی

 !مارال داشتمت همیشه برای کاش -

 : گفتم  کنم عوض را بحث کهاین   برای. شد خیره هایمچشم  توی و

 ... . تو بریم... بهتره -

  دست با را هایشلباس روی چسبیده هایشن  هم بهادر. شدم  بلند سریع و

 : گفتم. شد قدم هم من با و زد کنار

 کجان؟ بقیه -

 زدن حرف سرگرم  خانمطلعت و مریم مامان بخوابه، رفت بود، خسته بابا -

 ! زده چنبره من تابب*ل روی هم مهسا هستن،
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  بود نزدیک و کرد  گیر سنگیتکه  به پایم ناگهان که افتادیم  خنده به دو هر

  برای هم من انداخت، کمرم  دور را دستش سریع بهادر که شوم  زمین بر نقش

 دو هر بارهیک به که فشردم  دست در را بازویش بشود، حفظ تعادلم کهاین 

 !افتادیم

  فرو را دهانمآب . است زده زل من به ای خیره نگاه با بهادر دیدم  که  گفتم آخی

 :گفتم و دادم 

 شم؟ بلند بگیری رو دستم میشه... می -

.  کرد بلند زمین روی از را، من حرکتیک  با و شد خارج حالتش آن از سریع

 : گفت  عصبیحالت با و افتاد  ابروهایش  بین اخمی بود، شده سرخ هایشچشم

 ! باش مراقب بیشتر -

 طرف به و کشیدم  راحتی از عمیقینفس  هم من. گرفت فاصله من از سریع و

.  بکشم خونه توی سرکییک گرفتم تصمیم و زدم  شارژ به را گوشیم. رفتم ویال

 :گفتم خودم  پیش و رفتم بهادراتاق نزدیک

 !ببینم برم  نیست، که حاال
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  و سفید دیوارهای با اتاق توی. رفتم اتاق داخل به و بازکردم  را در آرام 

  تکیه اتاقیگوشه تحریر، میز کنار  گیتاریک  بود، کوسن از پر که سفیدتخت

 قدیی آینه. بود  دوستانش و بهادر هایعکس  از  پر دیوارها روی بود، زده

 سقف از هم قرمزمشکی بوکسکیسه یک. داشت قرار دیوار یگوشه هم زیبایی

 .بود آویزان

 :پرسیدم می خودم  از داشتم. گرفت  درد دستم که زدم  آن به مشتی

 ؟ !بده  نشون بهم  خواستمی که بود جذاب اتاق این چی -

  دست دو هر با رفتم، اتاق یساده سفیدکتان هایپرده سمت به آرام آرام  که

  ام سینه  توی نفس رویمروبه  یمنظره زیباییشدت از که زدم   کنار را هاپرده 

 ! شد حبس

  گرفته قرار پایت زیر دریاکل انگار بود،  شده طراحی طوری اتاق هایپنجره

 بود شده ساخته شیشه از تماماً که پنجره از نشستیمی که اتاق  هرجای! است

 باز بهداشتیسرویس  در ناگهان! ببینی را دریاعظمت و زیبایی توانستیمی و

 یک فقط که برهنه یباالتنه  با چکید،می  موهایش از آب کهحالیدر  بهادر و شد
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  و شد شکه اتاقش وسط  من دیدن با بود، شده بسته رش*کم دور سفید یحوله

 !ایستاد حرکتبی

 !بهادر متعجب صورت به زدم  زل و بودم  شده خشک اتاق  وسط هم من

 ***** 

  و انداخت باال آمیزیشیطنت حالت با را ابرویش تاییک  آمد، خودش به بهادر

  سرخ خجالت شدت از. ایستاد رویمروبه  حالت، تریننزدیک  در! آمد طرفم به

 را بازویم که بروم  خواستممی! کنم نگاه هایشچشم در توانستمنمی شدم،

 :گفت آرامیصدای با و گرفت

 برین؟ می تشریف کجا -

 :گفتم و انداختم پایین را سرم 

 ! خوام می  معذرت... تو میومدم  نباید -

 : گفت و گرفت باال را سرم  و گذاشت ام زیرچانه  را دستش

 عزیزم؟  کنینمی نگاهم چرا حاال -
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 آن از شیطنت برق که هایشچشم در! نشست لبانشکنج  کجی لبخند و

 :گفتم ایملتمسانه نگاه با و شدم  خیره بارید،می

 ! برم  بذار -

  و برگرداند من از را رویش و کشید پس را دستش رفت، هم توی هایشاخم

 :گفت

 ! برو -

  پایین را در یدستگیره کردم، برخورد در به حکم*م که  رفتم عقبعقب  سریع

 . شدم  خارج اتاق از سرعت با و دادم 

 : گفتم خودم  با

.  کنهمی  فکری چه خودش پیش االن!  رفت آبروت مارال، کنن برسرت خاک -

! گرفتم آرامشحس  چقدر! بود خوب  بغلش چقدر ولی فضولی؟ انقدر چی برای

 ! جذابهخیلی خدایی

 : گفتم و زدم  خودم  به گردنیپس  یک

 !شدی عسل مثل که هم تو -
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 : گفت که رسید گوشم به مهسا صدای

 داری؟  خوددرگیری -

 :گفتم شده هول

 جایی؟این کی از -

 ! سرت تو زدی که جاییاون  از -

 :گفت و  داد تکان را سرش متاسفی حالت با بعد

 ! کال میری دست از داری تو نه -

 رویم. نیامدم   بیرون اتاق از شام، وقت تا. رفت و بست را اتاقدرب  سپس

  در من و بود گذشته شب۹ از ساعت! کنم نگاه بهادر هایچشم توی نمیشد

 شنیدم، هاپله  پایین از را مادر صدای  که کردم،می  مقاومت رفتن، پایین مقابل

 .زدمی صدایم که

 نگاه بهادر هایچشم توی کشیدم می خجالت طرفی از! کنم چکار بودم  مانده

  گرفتم تصمیم! بودم  نخورده هم ناهار و شدم  گرسنه  حسابی هم  طرفی از کنم،

 :گفت  مادر که رفتم پایین هاپله  از سریع. نکنم عصبانی را مادر
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 !کردم  صدات بس از شد پاره حنجرم  بودی؟ قبرستونی کدوم  -

 :گفتم و شدم  آویزان مادرردن *گ از

 .مامان ببخشید -

 :گفت که بوسیدمش

 .منتظرن همه شام  بریم بدو دختر کردی خفم اه، -

 :گفت پدر که شدم  آشپزخانه وارد مادر سرپشت

 دخترم؟ خوبه حالت -

 :گفتم آرامی صدای با

 . باباجون خوبم -

 بهادر به صندلی دورترین که نشستم و کشیدم  بیرون را مهسا کنار صندلی

 : گفت ایموزیانه  یخنده  با بهادر. بود

 !خانوم مارال سالم علیک -

 : گفتم که زد من به ایسقلمه مهسا
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 هوم؟-

  به سریعینگاه . افتادند خنده به همگی گرفتم، خودم  به که ایبامزه یقیافه از

  کشیدن ازخجالت انگار!  است شده خیره من به عشق با دیدم  که انداختم بهادر

 :گفتم خودم  به و کشیدم  عمیقنفس  یک. بردمی ـذت*لـ من

 ! شده پررو چه ببین دربیاری، بازیمظلوم  نداری  حق بعد به  این از -

 از هامعلم یهمه که  باشم همیشگی حاضرجواب مارال همان گرفتم تصمیم

 ! بودند  شاکی دستش

  نگاه بهادر  به هم دیگر. خوردم  بود، آلو و مرغ خورش  که را غذایم اشتها با

.  بردمی رفتارهایش این با را بستیم باهم که شرطی داشت دستیدستی. نکردم 

 یکاناپهیک  روی. شدم  بلند سرمیز از همه از زودتر و کردم تشکر شام بابت 

 خواستمی دلم. درآوردم  جیبم از را گوشیم و نشستم تلویزیون  جلوی راحت

 را اششماره و زدم  دریا به را دل بودم، دلتنگش خیلی. بزنم حرف شاهرخ با

 :گفتم باهیجان  برداشت، را گوشی بوق، دومین با. گرفتم

 ... سالم ! شاهرخ... الو -
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 :پیچید گوشم در انگلیسی یلهجه با دخترجوانی صدای

 شما؟  -

 :گفتم خودم  با شده شوکه

 کنه؟ می چیکار دستش شاهرخ گوشی کیه؟ این -

 :گفت دوباره دخترک گرفت، را گلویم بغض

 دارید؟ چکار شاهرخ با هستید؟ کی شما -

 منفی فکرهای جور هزار. بکشم نفس توانستمنمی! کردم  قطع را گوشی سریع

  دیگر دختریک بخاطر پس فهمیدم،نمی را خودم  حال! خوردمی چرخ سرم  توی

  گلویم روی را دستم... شاهرخ  تو به لعنت... تو به لعنت! کرد؟ رها را من

 خواستمنمی . شدم  بلند کاناپه روی از کشیدم،می  نفس سختی به و گذاشتم

 :گفت و دید را من بهادر دویدم، هاپله  سمت به! ببرند  خرابم حال به پی بقیه

 خوبی؟ جان مارال -

 : گفتم  و کردم  صاف را صدایم ایستادم   او به پشت هاپله  روی
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 . بخوابم میرم  خوبه، حالم -

  سمت به! کردمی تماشا را من رفتن متفکریحالت با و ایستاد هاپله  پایین بهادر

 . کنم فراموشش باید. انداختم تخت روی را خودم  و رفتم اتاق

  به بستم دل حسابی وقتی! کردی خودت یوابسته را من! شاهرخ پستیخیلی

 ... تو به لعنت! کردی ترکم دیگر دختریک خاطر

 !ریختم اشک صبح خود تا و کردم  فرو بالش توی را سرم 

* 

 نگاهش تا. دیدم  شدن آماده حال در را مهسا. شدم  بیدار بدی سردرد با صبح

 : گفت افتاد، من به

 بیدارشدی؟  عه -

 ! خوابم  نه -

 هم ناهار. بگردیم  بیرون بریم خوایممی شو حاضر پاشو! بامزه... هه هه هه -

 .منتظرن پایین بابا مامان. خوریممی  جنگل توی
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 ؟ !میگی من به  داری االن چرا -

 زود و گرفتم ایدقیقه ۵ دوشیک  رفتم، حمام  طرف به و شدم  بلند عجله با

  توی کج را موهایم. پوشیدم  را ستش وشلوار ارتشی مانتوسبز. آمدم  بیرون

 روی را عطر. زدم  کالباسی رژلب و ریملیک. بافتم سرم پشت و ریختم صورتم

 : گفتم و انداختم خودم  به نگاهی آینه توی و کردم  خالی خودم 

!  بدبخت بگذرون خوش هم تو! بزنی زار دوریش از بشینی نباید... آینه -

 میشه پشیمون کارش این از رسهمی روزییک

  هایکفش. برگرداندم   حدودی تا را ام رفته دست از بنفس اعتماد هاحرف  این با

 .شدم  سرازیر هاپله  از پایین طرف به و کردم  پا به هم را مشکیم اسپرت

  از رنگشمشکی یسانتافه با بهادر. برویم ماشینیک  با همگی شد، قرار

 مادر و مهسا و من. نشست بهادر کنار و شد سوار پدر. شد خارج پارکینگ

 . نشستیم عقب

  و ایسورمه  شلوارجین با  بود پوشیده قرمز بلندآستین تیشرتیک هم بهادر

 .بود بسته اسبیدم  سرشپشت را موهایش
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 **** 

. کردمی ترشجذاب  که بود، گذاشته هایشچشم روی  هم بزرگی آفتابیعینک

  پرسه خود عوالم در انگار سکوت،  در همگی و میشد پخش مالیمیموزیک

 کامال داشتم دوست نبودم، عالقمند غیرایرانی موسیقی به خیلی من. زدندمی

 . کنم حسش را کلماتش تکتک و بفهمم را شعر معنی

 : پرسید بهادر به  رو و داد تابی را سبیلش یگوشه  و خورد تکانی جایش در پدر

 ببری؟ رو ما خوایمی کجا بهادرجان خب -

 :  گفت نشاند، ب*ل بر مرموزی لبخند که درحالی و انداخت ما به نگاهی بهادر

 ! ببینید خودتون بهتره! سورپرایزه -

 : گفت و زد کجی  لبخند مهسا

 بلدی؟  هم کارها این از! عه -

 : گفت و انداخت نگاهی آینه توی از بهادر

 ! نداری توخبر بلدم، هم دیگه کارهایخیلی -
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 :گفتم پدر به رو من

 !دارم  دوست خیلی من بندی؟می تاب رفتیم جنگل اگه بابایی -

 دیگه؟ دخترم، چشم -

 :گفت و رفت من به ایغرهچشم مادر

 !کنه بازیتاب  خوادمی گنده دختر-

 : گفت مادر به رو بهادر! برگرداندم  مادر از  را رویم و شد آویزان هایمب*ل

 ! شم سوار تاب خوام می منم خود اصال! شناسهنمی سال و سن که تاب -

 .بردم  ـذت*لـ حسابی طرفداریش این از دلم در

 انگار و  بود دستش در گوشی یصفحه به خیره که پیش یلحظه چند تا مهسا

 :گفت جوید،می دهان در آدامسی که درحالی کرد،می تایپ چیزهایی

 ! واال! ببینیم رو هم بشینیم هاپیرپاتال مثل وگرنه تابشه به حالش تمام  مامان -

 : گفت و گرداند دوریک  را چشمانش و داد باال را ابرویش تاییک مادر

 !خفه لطفا شما -
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  هایمانخنده  صدای و شدیم سرخ خندهشدت  از بهادر و من ناگهان

 :گفت پدر به رو آمیزیاعتراض و گریه  حالت با مهسا! کرد پر را ماشینفضای

 ! بابا-

 زنی؟می بچه ذوق تو میاری کم چرا خانم -

 ! افتادیم خنده به همگی که گفت ایشی مادر

  بلند و سبز هایدرخت از کمکم هاتپه کردیم،می  نگاه  را بیرون پنجره از

  چه هر رسید،می گوش به هاپرنده  صدای میشد، ترباریک  جاده میشد، پوشیده

.  بود زیبایی خیلی یمنظره . شدندمی پیچیدتر درهم هادرخت رفتیممی  جلوتر

 : گفتم آهسته

 !قشنگهخیلی عالیه، جااین -

 :گفت و کشید  عمیقینفس  داد، پایین را شیشه مادر

 ! هوایی عجب -

 دریا جاده انتهای رفتیم، پایین که تپهیک از! کشید خوشحالی از جیغی  مهسا

 ! بود
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 :گفت و  آورد پایین را سرعتش بهادر

 ! سورپرایز از هم این -

  دریا سمت به و شدیم پیاده سرعت با مهسا و من. داشت نگه کناری را ماشین

  که پاشیدم   صورتش توی آب مشتیک  بودیم،  شاد و خندیدیممی. دویدیم

 و خط هی مهسا . گرفتم پناه پدر، سر پشت و کردم  فرار سریع! کرد دنبالم

 برگشت پدر طرف به مادر! آوردم درمی شکلک برایش هم من کشید،می نشان

 :گفت و

 !سالشونه دو قشنگ! کردم  بزرگ دختر -

 :گفت و زد  لبخندی ما دیدن با و داد تکان سری پدر

 ! باشن خوش بزار خانوم، نگیر سخت -

  زیبا و قطور درختیک کنار و درآورد ماشین از زیراندازی کنانخنده بهادر

  کرد، باز مادر برای هم تاشو صندلییک  درآورد، را هاخوراکی سبد. کرد پهن

 چای همه  برای و برداشت را چایفالکس پدر. رفت اشصدقهقربان کلی مادر که

 بهادر. گذاشت مصرفباریک  یسفره روی هم، را گردو و پنیر و نان. ریخت
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 واقعا. شدیم صبحانه خوردن مشغول. بود گرفته هم پرتغالآب پاکتیک

 تو به که آرامشی و زیبا هایدرخت کنار در بودن کهاین  تصور بود، رویاییخیلی

 چند! است گرفته قرار رویت به رو که آرامی آبی دریای و دهدمی  هدیه

  طرف به و شد بلند بهادر. بودند  نشسته ما از فاصله با هم دیگر یخانواده 

 مزهمزه را دارچینیمچای آرام،آرام  و بودم  اطرافم زیباییغرق من. رفت ماشین

 : گفت که رسید گوش به مهسا صدای دفعهیک کردم،می

 ! بهادر هستی عالی تو... وای -

  از! است بسته تاب قطور یشاخهیک به بهادر دیدم، و برگشتم طرفشان به

 .دویدم  طرفشان به ذوقشدت 

 : گفت ایکودکانه شعف و ذوق با مهسا

 ! من اول... من اول -

 :گفت و داد تکان تاسفی نشانه  به سری بهادر

 !گیرهمی  هم نوبت! میگه  راست مریم مامان! ایبچهقشنگ -
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 هم من که نشست، بش*ل بر مهسا خوردن حرص از زیبایییخنده  بعد

  از هم او  داد،می هولش هم بهادر  شد، تاب سوار مهسا. گرفت ام خنده

 ! خندیدمی بلند و زدمی جیغ هیجانشدت 

 : گفت بهادر که کردم می نگاهشان داشتم آویزان هایب*ل با

 ! ماراله  نوبت کوچولو، پایین بیا بسه -

  تاب از و شد راضی من مظلوم  یقیافه دیدن با ولی کرد،  اعتراض کلی مهسا

 : گفت و فرستاد بهادر  برای  هوا  توی  ایوسه *ب. آمد پایین

 بیمارستان تو کنم فکر! شدیمی خودم  واقعی داداش باید  تو! داداش  قربون -

 ! شدی عوض

 :گفت و کرد ریز را چشمانش بهادر

 ! کوچولو بریز شکر کم -

  را ذوقم خودم، به بهادر جذابنگاه دیدن با نشستم، تاب روی و رفتم سریع

 :گفتم و فروخوردم 

 ! بدین  هل یواش لطفا -
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 : گفت گوشم زیر آرام 

 ! منبانوی  چشم به ای -

 و ریختمی صورتم توی هی موهایم. خوردم می تاب آرام  و بستم را هایمچشم

 زیبایینگاه  با داشتم، نگه را تاب و گذاشتم زمین روی را، پاهایم دادمی  قلقلکم

 :گفتم بهادر به رو

 .ممنون -

  با و انداختم  پایین را سرم ! لرزید دلمته که زد، من به چشمکی هم بهادر

 : گفتم و افتادم  مهتاب یاد تازه. رفتم پدر و مادر پیش تند هایقدم 

 ! بدم   بهتون خوب  خبریک خوام می که شین جمع همگی-

 : گفت من به رو منتظر و گداشت زمین بر را چایش لیوان پدر

 ! باباجون  باشی خبرخوش -

 :گفت شوق و شور با مادر

 خوبت؟  خبر این چیه دخترم  بگو -
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 : گفتم و کرد  گل شیطنتم

 !مشتولوق اول -

 و نارضایتی ینشانه  به را ابرویم.  داد من به تومانی هزار پنجاه  اسکناسیک پدر

 :گفت و کرد نگاهم چپیچپ مادر که انداختم، باال نبودن کافی 

 ! خوریمی  لگد و مشت مشتلوق، بجای وگرنه بگو خوشزبون  با! گلم دختر -

 با  و شد آویزان هایمب*ل! کرد پر را فضا   مهسا و بهادر ناگهانی یخنده  صدای

 : گفتم آمیزیاعتراض حالت

 ! بابا -

 : گفت بود، گرفته اشخنده که هم بابا

 !بود باحال گرم دمت خانم ولی! کرد نمیشه کاریش! دیگه مامانته -

 .خندیدیم بلندصدای  با دوباره همگی که

 : گفت، و گرفت باال را سرش  و کشید بش*لی گوشه به دستی بهادر

 !ناهار بعد خانم مارال مشتولوق -
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 :گفتم و انداختم او به تشکرآمیزی نگاه  شد، نمایان چشمانم برق که درحالی

 !میشی بزرگمامان  داری خانم مامان اینه، خوبم خبر حاال. ممنون -

 : گفت و شد سرخ صورتش

 !حیابی  دختره... تو! کردی؟ چیکار تو چی؟-

 : گفتم سریع پرید، مادر تصور از رنگم

 بود کجا شوهرم  من خرابه چقدر من راجب ذهنیتت توروخدا! نه  من مامان نه-

 !باشم حامله که

 و کردمی پاک شستش انگشت با را هایشچشم اشک خنده، شدت از بهادر که

 :گفت اخم با بابا! بود شده خم شکمش رو

 !زد ناقص سکته دخترم !  بزن حرف  بعد کن فکر یکم قبلش توروخدا خانم -

 ! سحامله  مهتاب باباجون -

 : گفت و کشید خوشحالی از جیغی  مهسا

 !شدم  خاله جونآخ -
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 . کردیم زدن دست به شروع  همگی

 :کرد زمزمه و گرفت آسمان به رو دستی زدهحیرت مادر

 !میشم دارنوه  دارم  من. شد خوشبخت دخترم  شکرت، خدایا-

 :گفت و کشید ش*آغو در را من و آمد طرفم به پدر

 . کردی شاد رو دلم خبرت این با داری، من پیش خوب کادویی جانمارال -

 : گفت آمیزیشیطنت لحن با مهسا

 ! کرده رادوین رو  اصلی کار البته -

 ! شدیم بود*ک خندهشدت از همگی که کرد، اشحواله  زهرماری مادر

 . بزند زنگ مهتاب به که رفت مادر. بود ظهریازده  نزدیک ساعت

 ***** 

 صحبت خانواده جدید عضو راجب مفصل و بزند زنگ مهتاب به رفت مادر

 . کنند

 :گفت  رفت می ماشین طرف به کهدرحالی بهادر
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 کمک؟  میای جان؟ مارال -

  و داد دستم به را شده دارمزه  جوجه. رفتم همراهش و گذاشتم کنار  را گوشیم

 :گفت

 عزیزم؟  کنی سیخ رو هااین  تونیمی -

 .حتما بله -

.  شد آتش کردن درست مشغول و برداشت را تاشوباربیکیوی  هم خودش

 پسر چقدر کردم،می فکر داشتم زدم،می سیخ به را هاجوجه که طورهمین

 که مهسا! زد شادیرنگ من یخونواده به حضورش با  چقدر است، مهربانی

! کردمی  شوخی و خندیدمی  آزادانه افسرده،  و بود خودش عوالم در همیشه

  بود، آرزویش همیشه است، خوشحال بهادر حضور از چقدر دانستممی

 . باشد داشته او مثل بزرگتر  برادریک

 بهادر که کاری از بعد.  بود شده ترسرحال چقدر که انداختم؛ پدر به نگاهی

  به ورشکستگی از  بعد را، اشرفته  دست از اعتمادبنفس کرد، فراهم برایش

  و بود اشک پر هایشچشم همیشه که افتاد،  مادر به نگاهم. آورد دست
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  به  شدت به  حاال و دهد،می آزارش  دارد پسریک  داشتن حسرت دانستممی

 ! است  کرده پر را اشنداشته پسر جای و است شده وابسته بهادر

  گم  هاسال که پازل تکهیک  مثل! بود شده حل ماخونواده  توی پسر این چقدر

  کرده  کامل را چیزهمه و گرفته قرار خودش درست جای در حاال و  بود شده

 ! بود

 گذاشت آتش کنار را آماده برنج هم مادر. گذاشتم کنار را زده سیخ هایجوجه

 ساالد مشغول پدر همراه زد،نمی سفید  و سیاه به دست که مهسا. بشود گرم که

  آزارم  کنارم، شاهرخ نبود فقط نشست، چشمم به شوقاشک.  بود کردن درست

  توی. بودم  دنیا دختر ترینخوشبخت من نبود، معرفتبی  انقدر اگر. دادمی

 :زدم  نهیب خودم  به ذهنم

 فکر طرفهیک عشق این به هااحمق مثل خوایمی کی تا! کن بس...  بسه -

 ! کن تمومش باش، خودت فکر به کنی؟

 :گفت و کرد تشکر که دادم  بهادر  دست به را هاجوجه

 ! نداره حرف کارت -
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 : گفتم  و زدم  چشمکی

 ! دیگه اینیم ما-

 :گفت و شد گرد هایشچشم نداشت،  من از را حرکت این انتظار که بهادر

  بازی این مارال! من با رو کاراین  نکن، عزیزم  چشمکت فدای به  من ای -

 !هانیست منصفانه کثیفیه،

 : گفت که کردم  بلندی یخنده

 ! بتازون هی حساسه، روت من قلب دونیمی  اذیت؟  دور رو افتادی بدجنسای  -

 : گفت بدجنسی لحن با که  گرفتم، او   از را نگاهم غرور با و دادم  باال را ابرویم

 !( کرد اشاره  بغلش به) باشی؟ اینجا دیروز مثل خوادمی دلت نکنه -

 :گفتم سریع! شدم  گچ رنگهم خجالت از شده هول

 ! کنم سیخ رو هاگوجه برم  من -

 :گفت و کرد بلندی یخنده من العملعکس  این از بهادر

 ! من  نفع به یکی خانوم  مارال -



www.taakroman.ir  

 
  

334 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 نشونت حاال کنی؟می اذیت رو من! گیرم می رو حالت بهادرخان  برات دارم 

 !کیه مارال دم می

 : گفت بدجنسی لحن با بهادر  زدم؛می سیخ به را هاگوجه حرص با

 ! بزن  درمیون یکی... بزن هم فلفل -

 را مصرف باریک سفره! بخندم  یا بخورم  حرص دانستمنمی ! خندیدمی هی و

  را برنجدیس  مادر. چیدیم سفره روی را هاگوجه  و آماده هایجوجه  کردیم، پهن

 : گفت و گذاشت هاجوجه کنار را ساالد ظرف هم مهسا گذاشت، سفرهوسط 

 ! اومد ساالرتون که کنار بکشید هاجوجه -

 :گفت و کشید را مهسالپ  کرد، ایخنده پدر

 .بابایی دختر -

 :گفتم و کردم  آویزان را هایمب*ل هم من

 چی؟  من پس... هوم  -

 ! دارم  دوست اندازهیک  رو همتون من -
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 :گفتم اعتراض با

 !کلیشه همش -

 : گفت جدیلحن با بهادر

 ! عزیزین  همه برای شما خانممارال -

 !زد چشمکی بقیه چشم از دور و

 ! نشده سرد تا  بخورین -

 !هاچکهمی اخالقت از محبت یعنی مامان -

 :گفت ناراحتیلحن با هم مادر

 ! هی!  زیادمه محبت همین دست از کشممی چی  هر کنم؟ چه -

 :گفتم و کردم  نگاهش شده گرد هایچشم با

 !هانداختم می تیکه داشتم االن من مامان-

 !سفیدیچش فهمیدم  هات،چشم اون با اومدی دنیا به که اول همون از -

 :گفتم گریه و تعجبحالت و اعتراض با
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 ! مامان-

 :گفت و زد رنگیکم لبخند مادر

 ! کردم  شوخی -

  کمی رفتم ناهار، صرف از بعد. خوردیم را غذایمان شوخی و خنده با همگی و

 و انداختم ناشناس یشماره به نگاهی مردد! خورد زنگ گوشیم که بزنم، قدم 

 :گفت که دادم  جواب

 ! باش  خودت مواظبخیلی مارال؟ -

 : گفتم تردید با! بود آشنا برایم صدا

 خودتی؟  شاهرخ -

  عنوان هیچ به نشو خارج خونه  از باشه؟ باش مواظب! بده گوش مارال -

 فهمیدی؟

  فرو فکر به عمیقخیلی ! بود  خاموش گرفتم، را اششماره چه هر! کرد قطع و

 یعنی هابازیموشک  قایم این کرد؟می تهدید را من چیزیچه چه؟ یعنی. رفتم

 !چه؟
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  به اضطراب و ترس. ندیدم  مشکوکی مورد هیچ انداختم، برم   و دور به نگاهی

  که شنیدم  سرم پشت از را بهادرصدای ! بکنم باید چکار دانستمنمی! افتاد دلم

 :گفت

 افتاده؟ اتفاقی -

 : گفتم و برگشتم شده هول و سریع

 اتفاقی؟ چه نه نه -

 شده؟ گرفته باهات که تماسی به مربوط! دونمنمی -

 ! دونمنمی یعنی نه، هوم؟ -

 :گفت درهم هایاخم  و جدی صورت با و گرفت قرار رویمروبه  بهادر

 خب؟ کن، حساب من روی مارال داری کمک به احتیاج اگه -

 ! باشه یعنی ممنون، نیست چیزی نه -

 :گفت و آمد ترنزدیک  بود؛ پیدا حاالتش در نگرانی و اضطراب کهدرحالی بهادر

 . پریده رنگتم خوبه؟ حالت مارال، -
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 !نیست چیزی که گفتم -

 : گفت و کشید آهی

 ! دارم  سورپرایزیک  برات کنم، صدات که اومدم  -

 مهسا همراه و درآورد ماشین از  گیتاری که افتادم   راه به دنبالش حرفبی

  روی بهادر بودند، زدن گپ و چای خوردن مشغول پدر و مادر. رفتیم کناردریا

 روی کنارش هم ما. گذاشت پایش روی را، گیتار  و نشست سنگتختهیک

 . نشستیم هاشن 

 و زد کنار را بود ریخته صورتش در باد مالیم وزش اثر در که را موهایش مهسا

 :گفت

 ! بلدی چی ببینیم بزن -

 :گفت خودش غرورخاص با و زد کجی لبخند بهادر

 ... .کن گوش و بشین -

 ... کرد مافی بابک از هم اون شاید آهنگ نواختن به شروع  بعد
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 و نشست ابروهایش بین ظریفیاخم کرد،می نگاه من به خواندن حین

 توی که مبهمی  احساس و افتادم  شاهرخ یاد. داشت خاصیبرق هایشچشم

 بودم، گیج ریخت؟ بهم ناگهان چیزهمه چرا آمد؟می پیش چه یعنی! دارم  دلم

  هستم کی من مگر باشم؟ خودم  مواظب باید چرا کنم؟ باید چکار دانستم،نمی

  چرا شاهرخ چرا؟ و  برساند آسیب من به بود قرار کی باشم؟ داشته دشمن که

  کمکم خدایا کنم؟ چکار دارد، من به نسبت بهادر که ایعالقه  این با رفت؟

 .نشست هایمچشم توی اشک هم باز... کن

 ***** 

 که عشقی همه این الیق من. بود احساس از پر که داشت، جذابی و بمصدای 

  خواهمنمی نیستم، عاشقش من که زیرا نبودم، داشت من به نسبت بهادر

 فکرش در و دلش در کسی که شود منی یدلبسته او خواهمنمی!  بدهم فریبش

 ! دارد حضور

 :دادم می گوش بهادر  صدای به خود سروتهبی افکار در غرق و بسته چشمانی با

 ... دارم  حسی چه دونیمی  بگو
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 نیارم؟ روت به میشه جوری چه

 !نمیشم؟ خسته من عشقت، از چرا

 ... نمیشم دلبسته تو؛ جز کسیهیچ به

 !نمیشم... نمیشم

 ... ترینه عاشق برات که هماون  شاید

 .... بهترینه  تو برای که

 دونه؟می کی

 بهترینی،  تو براش که هماون  شاید

 دونه؟ می کی ترینی،مهم براش که

 ... ترینه عاشق برات که هماون  شاید

 بهترینه،   تو برای که

 دونه؟می کی دونه؟می کی

 ریشه مثل جونم توی رفته تو عشق که حاال
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 شیشه روی هام نفس  با نویسممی

 همیشه تا مونممی تو کنار که همونم من

 :گفتم بغض با شد، تمام  آهنگش کهاین  از بعد

 !خیلی... بود قشنگخیلی-

 گریه. شدم  دور هاآن  از تند هاییقدم  با و شدم  بلند جایم از عجله با سپس

 نشستم، دریا رویروبه  بزرگ ی صخرهیک کنار زدم،می قدم  و کردم می

  بدی بالتکلیفی یک در! داشتم خفگی حس داد،می فشار را گلویم بدیبغض

 !زدم می پا و دست

 از کرد،می فرار من از و خواستنمی را من و خواستممی را شاهرخ که منی

 !خواستمنمی  را او  من و خواستمی را من که بهادری طرفی

  تمامش باید من!  خواهمنمی نخواهد، را من که را کسی کنم، فراموشش باید

  و شد نزدیک من به بهادر بارهیک به! بجنگم بالتکلیفی  حس این با باید. کنم

 :گفت و  داد تکیه سنگیتخته به را گیتارش نشست، کنارم 

 کنیم؟  صحبت خوایمی -
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 : گفتم سر دادن تکان با

 ! نه -

  گرپرسش  چشمانمعمق  در که درحالی  و کشید عمیقینفس  بست، را چشمانش

 :گفت کرد،می نگاه

 درمیونه؟  ای دیگه  کس پای! چته زد حدس میشه -

  او به اشکیم هایچشم با زده بهت. کرد یخ تنمتمام  کردم، نگاهش شده شوکه

 : داد ادامه که شدم، خیره

  انتخاب  رو من بودم  امیدوار( کشید آهی) ولی درمیونه کسی پای دونستممی -

 ! کنی

 :گفتم لرزانی صدای با گرفتم، دهانم جلوی را دستم

 ! نیست دیگه بود، کسی-

  دستانش در را بازوهایم ایستاد، رویمروبه  و پرید صخره روی از

  و درهم ابروهای با و دوخت هایمچشم در را مشکیش جذاب هایفشرد،چشم

 :گفت جدی صورتی
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 خوایش؟ نمی دیگه یعنی-

 : گفتم شنیدم  زور به هم خودم  که آرامیصدای  با و انداختم زیر به را سرم 

 !رفت ولی خواستم،می -

 :گفت و کشید موهایش در دستی کالفه

 !دارم؟ بهت حسی چه من دونیمی مارال؟ چیه تصمیمت -

 : گفتم بغض با

 ! دونمنمی -

  نظر از حریصانه را صورتماجزای تمام  کرد، نگاه عمیق هایمچشم مردمک در

 : گفت و گذراند

 گرفت؟ نظر در شانس یه میشه رو تردیدت  این... این -

 آورد باال را  سرم  و گرفت ام زیرچانه  را  دستش انداختم، پایین را سرم  دستپاچه

 :گفت آرامی و دارخشلحن  با و

 کنم؟  کمکت خوایمی -
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 :یعنی دادم  نشان سر، دادن تکان با

 !آره -

 ! بده حالم ... خوام می چی دونمنمی گیجم االن  من بده، وقت بهم -

 .کرد موهایم نوازش به شروع  و کشید ـوش*آغـ در را من

 . بگیر تصمیم بعد!  توعه  حق این بدونی، باید تو بگم، دروغ  بهت خوام نمی من -

  دستی عصبی کردم، تعریف برایش را بود شاهرخ و من بین که چیزهایی تمام 

  از ایدورگه صدای با!  کرد سکوت و گرفت فاصله چندقدم  کشید، موهایش در

 :گفت ناراحتی،شدت 

 ! بگیری باید خودت که تصمیمیه این مارال؟ -

  و بست طاقتبی  را هایشچشم که کردم، نگاهش اشکی هایچشم با

 . کشید عمیقینفس 

  خشکم سرجایم حرفبی  و شده شوکه.  بود باور غیرقابل افتاد اتفاق که ایبوسه 

 :زد لب  آرام ! ریختمی  اشک داشت بهادر. زد
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 ! خوام می معذرت -

 نقیض و ضد هایحس  کلی و ماندم  من. شد دور و رفت تند هایقدم  با سریع و

  عمیقنفس  چند و کشیدم  هایمب*ل  روی را دستم. بود عجیبی حس ! قلبمتوی 

 بود، نشسته تنها مهسا. افتادم  راه به و کردم  پاک را هایماشک! کشیدم 

 :گفت بود شده خیره دریاآبی به که درحالی

 ! نده دستش از  داره، دوست خیلی -

 ! دونممی -

 داری؟  دوسش چی؟ تو -

 !نیستم عاشقش -

 داری؟  دوسش -

 ! نداشت؟  دوسش میشه مگه -

  مامان و من ببین، رو بابا!  نباش خودخواه مارال، کافیه شروع  برای همین -

  خوشبخت همه میشی، خوشبخت باهاش داریم، دوست رو بهادر همگی

 گذره؟می خودش از برات کی ببین  باش، فکرخودت به! عاشقته اون میشیم،
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  تهش تا نگفت مگه مارال؟ کجاس شاهرخ همراهته؟ کی  ذاره؟نمی تنهات کی

  روشن خودت با  رو تکلیفت نیاد؟ ممکنه گفت چرا ؟!بود  همین تهش باهاته؟

 !کنننمی صبر ابد تا هاآدم  مارال، کن

  ساعتینیم  حدود! شناختنمی منطق و دلیل دل ولی بود، منطقی هایشحرف

 برگشتم، بقیه پیش. میشد تاریک  داشت هوا کردم؛ فکر و نشستم جاهمان

 درختیک  به را اشتکیه  مهسا بودند، وسایل کردن جمع حال در پدر و مادر

  ساحل طرف از که  گشتم بهادر دنبال چشم با رفت،می ور گوشیش با  و بود داده

  نداشته دوستم دیگر نکند لرزید، دلم ته! آمدمی داشت گرفته و زیرسربه 

 :گفتم خودم  به باشد؟

  توی رو عشقبرق همیشه  خواد،می دلم من آره کنه؟می هم فرقی مگه -

 : گفت درونم در صدایی!میده عذابم گرفتش یقیافه این. ببینم هاشچشم

 چی؟ شاهرخ پس -

 : گفتم کالفه

 ! داد جواب رو گوشیش که دخترس باهمون حتما! بسه دیگه، بسه اه -
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. رفت مادر و پدر کمک به و  انداخت من  به نگاهینیم شد، رد من کنار از بهادر

 چکار! بودم  خودخواه چقدر! باشم رانده خودم  از را بهادر ترسیدم ! گرفت دلم

 ! بودم  گرفته بدی سردرد نیست، خوب حالم اصال خدایا؟ کنم

  شدت از دادم، تکیه شیشه به را سرم . شدیم ماشین سوار همگی

  و خورد ماشین که شدیدی تکان با ناگهان! برد خوابم ذهنیخستگی

  نگاه را اطراف زدهوحشت! پریدم  خواب از مادر رضایامام  یا و جیغصدای 

  محکم بزرگی سیاهماشین که است وقوع  حال در اتفاقی چه بفهمم تا کردم می

  به شروع  بدنم و گرفت را وجودم  تمام  ترس! کوبید ما ماشین به را خودش

 شدم، خیره مشکیون  به زدهبهت ! افتادم  شاهرخ هایحرف  یاد. کرد لرزیدن

 همگی! زد سیاه ماشین به ایضربه  محکم و چرخاند را فرمان بهادر

  و کردم  بغــل را سرش. کردمی گریه  بلندصدای  با مهسا بودیم، ترسیدهخیلی

 به امیدی  نور دیدنش با. آمد راهپلیسماشین  آژیر صدای دور از سیدم،*بو

 با! شد  دور و کرد زیاد را سرعتش  پلیس دیدن با سیاه ماشین! تابید دلمان

 .رفت پایین عجله با و داشت  نگه را ماشین بهادر پلیس، عالمت

 . شد ماشین سوار و داد دست او با افسرپلیس با کوتاهیصحبت از بعد
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 :گفت نگرانی لحن با پدر

 گفت؟  چی پلیس  بودن؟ کی هااین پسرم؟ شد چی -

 :گفت ایکالفه لحن با بهادر

 اما  دنبالشونه پلیس! خواستنمی چی ما جون از و بودن کی دونمنمی منم -

 ! بودن  پوشونده هم ماشینپالک 

 : گفت ناراحتی با مادر

 .وایمیستاد داشت قلبم! بود بالیی  چه این خدایا! میشن گیردست  انشاهلل -

 .داشت نگه فروشیآبمیوه یک کنار بهادر

  ولی آمد، جا حالمان کمی. گرفت آناناسآب  همه برای و رفت پایین سریع پدر

  همگی بود، خاموش باز که  گرفتم را شاهرخ  یشماره. نداشتم خوشی حال من

  اتاقش، طرف به بود شده شروع  سردردش که مادر! ویال به برگشتیم خسته

.  بگیرد گرم آب  دوشیک تا رفت حمام   سمت به هم پدر! کند استراحت تا رفت

 کمدی فیلمیک  تا نشست تلویزیون  جلوی و داد لم کاناپه روی خیالبی مهسا

 :گفت و! ببیند
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 ! رو استرس همه این ببره بشوره فیلمه این شاید -

 :گفتم و بوسیدم  رو سرش

 !قشنگم خواهر برم  قربونت -

 ***** 

. کردمی غنچه من برای را هایشب *ل و زد پلک تندتند ایبامزه حالت با

 یشماره  سریع افتادم، راه به اتاق سمت  به و زدم  بانمکش صورت به لبخندی

 رفته اتریش از دیشب گفت  که گرفتم؛ او از را شاهرخ سراغ  و گرفتم را مهتاب

  از بعد  و نگفتم مهتاب به ماجرا آن راجب چیزی! کجا نگفت ولی است؛

 بین را سرم  سردرگم و خسته.  کردم  قطع را تماس کوتاهی خداحافظی

 : گفتم خودم  با کالفه و گرفتم هایمدست

 دونه؟ می چی شاهرخ چیه؟ جریان -

  و کردم  پر گرم آب  از را وان رفتم،  حمام سمت به بیاید جا حالم کهاین   برای

  چرت حالهمان در. کردمی آرامم  که سپردم  گرمیآب یمعجزه  به را خودم 

 نگاهی. گرفتم سریعی دوش و پریدم  خواب از بارهیک  به زدم، ایساعتهنیم
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 خواهمنمی! گویممی بهادر به را تصمیمم امشب انداختم، خودم  به  آینه توی

  که  درحالی کردم، خشک را خودم  رنگمسرخ  یحوله با! کنم فکر خودم  به فقط

 از پر دامن با پرنسسی لباسیک کشو  توی از. کردمی  چکه موهایم از آب هنوز

 هاآستین  داشت، زیبایی و جذب یباالتنه که پوشیدم  قرمزرنگ  به کوتاهچین

 باز را دارم نم  موهای مشکی، شلواریجوراب  یک با. بود دارطرح حریر از هم

 . رفتم پایین هاپله از آرام  هاییقدم  با ریختم، دورم 

  سردردش خاطر به مادر. شدیم جمع سرمیزشام  همگی بود، شب۹ ساعت

 .نکنیم  بیدارش شام  برای بود گفته و بود خواب

 و گفت بخیریشب و کرد اظهارخستگی هم  پدر. خوردیم سکوت در را شام 

 با  را قاشقش. دزدیدیممی  هم از را نگاهمان، بهادر و من. بوسید  را موهایم روی

 نگاه مهسا. رفت بیرون خانه از و گفت آرامی بخیرشب  انداخت، بشقاب در صدا

 : گفت و انداخت من به معناداری

 کردی؟  رو فکرهات -

 : گفتم پیچاندم می انگشتم  دور را موهایم از ایتره که درحالی
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 ! مهسا سالمه۱۸ تازه من نیستم، مطمئن ولی آره -

 کاری هم سال و سن به! مارال زنهمی رو آدم خونه در باریک  فقط شانس -

 پس نیستی، هم شاهرخ عاشق  پس ایبچه هنوز کنیمی فکر اگه!  نداره

 وابستگی با رو عشق ای،بچه کنی می فکر اگه چیه؟ داشتن دوست دونینمی

  دیگران عالقه به! شو بزرگ یکم.  کن عوض رو راهت مارال! گرفتی اشتباه

  پابند رو بقیه کنی، روشن خودت با  رو دلت تکلیف تونینمی اگه!  بزار احترام 

 ! نکن خودت

 که است منی از ترفهمیده خیلی کمش، سن این با مهسا  کردم می فکر داشتم

 : گفتم و کردم  بغلش حکم*م  و شدم  بلند! بودم  بزرگتر او از سنی نظر از

  باز حقیقت روی به رو من هایچشم هاتحرف با عزیزم  مهسای ممنون -

 کردم؟ می چیکار نداشتم رو تو اگه. کردی

 .میاد خوابم کن ولم هم  االن. کن گوش داری که حاال -

 : گفتم و زدم  اشگونه  به ایـه..وسـ..بـ

 . خواهری بخیر شب -



www.taakroman.ir  

 
  

352 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  خواست دلم آن، یک در کردم،می فکر و بودم  نشسته کاناپه روی بعد، دقایقی

  از موجی کردم، باز که را در. پوشیدم  را شرتمسویی. بروم  دریا کنار به

  نشوند، بیدار اهالی سروصدا از تا بستم را در آرام . دربرگرفت را من خنکهوای 

 که بود کامل آسمان توی ماهقرص و بود صاف آسمان زدم، دور را ساختمان

 و درآوردم  را هایم کفش. رسیدمی نظر به رویاییخیلی  آب توی انعکاسش

 هایموج. رفتممی راه دریا طرف به جیب در دست و آرام  هاشن  روی پابرهنه

 سرازیر دلم به را عجیبیآرامش همگی مهتاب، نور... شبسکوت ... آبآرام 

 .شدم  خیره هاستاره به و کشیدم  دراز هاشن  روی. کردند

 کدومه؟  من بخت یستاره یعنی

  من یستاره اما باشند، پررنگ یستاره آن صاحب دارند دوست هاآدم  یهمه

! بقیه  از دورافتاده و تنهاست من، کوچولویستاره ! دورخیلی بود، دورخیلی

 لبخندی. گرفتم قاب را کوچکم یستاره هایمانگشت با و کردم  بلند را دستم

 . گذاشتم سرم  زیر را دستم و زدم 

 ! آرومیهشب -
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 . کشیدم  راحتی از نفسی بهادر  دیدن با که پریدم؛ جایم از زدهجن

 ! بترسونمت خواستمنمی ببخشید -

 ! نداشتم رو انتظارش فقط نترسیدم  -

  تردید با و کردم  نگاهش برگشتم. شد  خیره رخمنیم به نشست، کنارم  حرفبی

 : گفتم

 داری؟  دوست رو من... رو من هم هنوز -

 : گفت و کرد نگاهم ایپرسشگرانه  حالت با و رفت درهم هایشاخم

 !دارم  پرسی؟می چرا-

 :گفت و کرد مکثی

  جز رو کسی کهاین ... این کنم تحمل تونمنمی کشم،می عذاب دارم  من مارال -

 ! داری  دوست من

 . کرد نگاه اضطراب با هایمچشم به خیره و گرفت دستش توی حکم*م  را بازویم

 :گفتم جدیت با و کردم  نگاه خیره رنگششبچشمان عمق در
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 !کنم ازدواج باهات خوام می من -

 : گفت و کشید لختشموهای  تو دستی. شد خیره صورتم به حرکت،بی چندثانیه

 این  نگران منی، پیش وقتی ندارم   دوست! خوام می عشق من مارال ببین -

  مردن از مردیک  برای این فهمیمی! کنی فکر من جز ایدیگه  کس به که باشم

 ! بدتره 

  من شناخته، روی از! موندگارتره!  ترهقوی عشق از  داشتن دوست ولی -

  برای باشه قرار وقتی! باشم داشته دوست تونممی  اما باشم، عاشقت تونمنمی

  عشق بهادر. کنی کمکم باید فقط! بندم می تو جز همه روی رو چشمم باشم تو

 فروکش روزییک  ولی میده عذاب  رو آدم  گیره،می  رو آدم  وجود افیون مثل

 !کنهمی

 ...درخشیدمی اشک از هایشچشم بهادر

 خوادمی دلم مارال، کنممی صبر ابد تا من بشی، من مال تو باشه قرار اگه -

 !باشم من فقط قلبت صاحب
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. گرفت را وجودم  تمام  آرامشحس و کردم  حلقه دورش را هایمدست  هم من

  ایشعضله و محکم هایســینه روی را سرم  زد، پیشانیم  به ایـه..وسـ..بـ

 :گفت  که بستم را هایمچشم. گذاشت

 جدیه؟ تصمیمت عزیزم؟ مطمئنی -

 .شدم  خیره چشماش در و کردم  بلند را سرم 

 ! دونمنمی -

 : گفت و کشید عمیقینفس  برداشت، دریا طرف به چندقدم  شد، بلند کالفه

  من داره تو دودلی این. عاشقتم ابد تا کنی، بیرونش دلت از کامل تونستی اگه -

 مارال؟ا فهمیمی  میده، عذابم رو

 : گفت و گرفت قاب هایشدست با را صورتم نشست، رویمروبه 

 منم باید ولی. توعه مال قلبم مارال، دارم  دوست من بدون هرشرایطی تحت -

 ! خوایمی رو من فقط هم تو که بشم مطمئن
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. نداشتم گفتن برای حرفی بستم، را  هایمچشم زد، پیشانیم  به ایـه..وسـ..بـ

 باصدای! خواهممی  چه بدانم باید باشم، صادق خودم  با  باید بود، بهادر با حق

 :گفت آرامی

  و میریم پدرم  ویالی به همگی فردا خونش، کرده دعوت رو ما پدرم  -

 . گذرونیممی هم کنار رو تحویلسال

 : گفتم آرامیصدای  با و دادم  تکان را سرم 

 ! شد تموم  سال زود چه. عالیه -

 . کشید ام گونه  روی نوازشحالت به  را انگشتش و زد لبخندجذابی بهادر

 ***** 

 : گفت من به رو ای خیره  نگاه با  و کرد بلند را سرش بهادر

 ! شدم  عاشقت انقدر که میده حق من به دیدنت با پدرم  مطمئنم -

 روی عرق هایدانه که حالآن در انداختم، پایین خجالتشدت  از را سرم 

 : گفت و شد بلند نشست، پیشانیم
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 .بخوابیم بریم پاشو، عزیزم  وقته دیر -

 : گفتم و زدم   کنار را پیشانیم به چسبیدهموهای   لرزان،دستان با

 . کنم خلوت خودم  با دارم  احتیاج میام، بعد مونممی دقیقه چند منم برو تو -

 . عزیزم  بخوای تو هرطور -

 عکس به کشیدم، بیرون جیبم از را گوشیم. برداشت قدم  ویال طرف به آرام  و

 بست  نقش ذهنم در  جواببی هزارسوال. شدم  خیره شاهرخ و خودم  یدونفره 

  فراموش توانایی کنم ادعا توانممی هم باز ببینم را او دوباره اگر کهاین  و

  گرفتم؛ را اششماره کالفه. افتاد دلم به بدی دلتنگی دوباره دارم؟ را کردنش

!  افتاد تپش  به قلبم! داد جواب  آلودیخواب  صدای با  بوق تا چند از بعد

 شده دورگه گریه  از که صدایی با توانستم فقط. کرد لرزیدن به شروع  هام دست

 : بزنم ب*ل بود

 !شاهرخ -

 :گفت و کرد صاف آرامی،ی سرفه با  را صدایش

 بیداری؟  چرا مارالم؟ تویی -
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 بغض با. گرفت دلم زد،می موج صدایش و لحن در که  خیالیبی حجم این از

 : گفتم

 میای؟  کی شاهرخ؟ کجایی-

 : گفت و کشید عمیقی نفس کرد، مکثی

 خوبی؟ -

 : گفتم لرزید،می گریه از که هاییب*ل با

 خیلی! شاهرخ  معرفتی بی خیلی! نیستم  خوب اصال نه-

 : گفت ای،گرفته صدای با

 ! مارال خودته نفع به جدایی این -

 :زدم  داد تعجب و کالفگی با

  تورو هایحرف که احمقمیک من کنم؟  دق دلتنگی از کهاین ! لعنتی نفعی چه -

 !کردم  باور

 :زد ب*ل
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  بزار ولی بدونی خواستمنمی! نیست کنیمی فکر تو که طوریاون  مارال -

 .بدم  توضیح

 : گفتم  عصبی

 کارت! دونممی رو بگی خوایمی که چیزی هان؟ بگی؟ خوایمی رو چی -

 برام؟ فرستیمی هم دعوت

 :زد داد متعجب

 ! عزیزم  بدم  توضیح بزار سرت؟ به زده میگی؟ داری چی -

 زندگیم و دلم از شاهرخ، مارالم من! بسه بشنوم  خوام نمی دیگه بسه -

 ! بیرون ندازمتمی

 : گفتم فکر بدون

 !کنممی ازدواج دارم  من -

 : گفتم  و زدم  عصبی لبخند

 کنی؟ نمی خوشبختی آرزوی برام  -
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 در را خشمش تمام  خواستمی که انگار کشید،می نفس خشم با شاهرخ

 : زد داد بریزد، صدایش

 آره؟ کنی، اذیت خوایمی  دلخوری، من از!  بسوزونی  رو من خوایمی ! چرنده -

 دور رو من تونهنمی کسی تهرانی، شاهرخ آقای کن فکر داری دوست هرجور -

 ! بزنه

 ! بکنی ایاضافه لط*غ  هیچ  نداری حق مارال، میام  فردا همین -

 : زد داد

 فهمیدی؟ -

  عصبانیش حد از بیش که،این  از پشیمان و لرزیددلم کشید که  فریادعصبی از

 : گفت که! کردم 

 ! بزنیم حرف باید میام، فردا! لعنتی خودت پای عواقبش فقط -

 :گفتم لرزیدمی خشم از صدایم  که حالی در

 ! باش خوش هستی جا هر! نمونده  حرفی دیگه -
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 هایمگونه  تمام  اشک! کردم  پرتش دریاتوی  توانم تمام  با و کردم  قطع را گوشی

  شدم، خیره آسمان به و کشیدم  دراز کشیده، ته و حالبی . بود کرده خیس را

.  لغزید و کرد پیدا موهایم الیبه ال  به را خود راه چشمانم یگوشه  از اشکیقطره

  گند  چیزهمه به همیشه لعنتی من! زدم می شاهرخ به را هاحرف  آن نباید

  حال در غصه از قلبم. کردم می گریه و زدم می جیغ ایخفه  صدای با! زنممی

 ضعیف خیلی! نیستم من این نه! شناختمنمی را خودم  دیگر. بود شدن متالشی

 ! دادمی آزار را من حساسروح  شدت به این و بودم  شده ارادهبی و

 (کن کمک خودت خدایا)

 به سست، هاییقدم  با. گرفتم بدی سردرد زیاد یگریه و خیال و فکر شدت از

 وارد. رفتم باال هاپله  از صدابی و کردم  باز را در آرام  شدم، سرازیر ویال طرف

 چه حاال. شدم  خیره سقف به و خزیدم   پتو زیر. بود خوابغرق مهسا شدم، اتاق

 کردم؟ می جمعش  باید چطور زدم  که را گندی این شود؟می

  فرو خواب به خراباعصابی با خودم، با زیاد هایرفتن کلنجار از بعد سپس

 . رفتم
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* 

  روی حرکتبی ساعتینیم! کردم نمی خوشحالیحس  من ولی بود، عید امروز

  بود؛ یازده نزدیک ساعت. نرفتم پایین هم صبحانه برای کشیدم، دراز تخت

  همان با و کردم  باز را شیرآب. رفتم حمام  طرف به و برداشتم را ام له*حو

 !نشستم زمین روی آرام  و  شد تا زانوهایم. رفتم دوش زیر ها،لباس

  هایلباس شدم، آرام  که  کمی. آمیختند هم در هایماشک  و آب هایقطره

 . آمدم  بیرون حمام  از و گرفتم سرسریدوش  و آوردم  بیرون تنم از را خیسم

  ایبسته ییقه  و بود ایحلقه آستین که پوشیدم  مشکیماکسی لباسیک

 را مشکیم سانتیده پاشنه هایکفش  داشت؛ ران روی تا هم چاکیک  داشت،

  کشیدم   هام لب روی هم قرمز رژیک و زدم  ریمل را هایممژه. کردم  پا به هم

 سرازیر هاپله  از و برداشتم را حریرم شال و مانتو کردم، رها دورم  باز را موهایم

  پدر. کردندمی صحبت و بودند نشسته آماده همگی مهسا و پدر و مادر. شدم 

  دامن و کت  مادر. بود  پوشیده روشنآبیپیراهن  با مشکی شلوار و کتیک

 بود، کرده شینیون سرشپشت را موهایش و بود کرده تن بر کاربنیآبی

  با کوتاهیلباس مهسا. کردمی زیباترش خیلی که داشت هم مالیمیآرایش 
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.  بود کرده پا به هم نازکی شلواریجوراب و  بود پوشیده صورتی دارچین  دامن

 هاششانه  روی را هایشگیس  و بود زده سریکف  بافت وسط، فرق را موهایش

 . بود ریخته

  بلندباالیی سالم  همگی به بهادر و  شد باز در که  گشتم بهادر دنبال چشم با

 کوتاه شیکیخیلی  مدل را موهایش! برگشتیم طرفش به خیره همگی. کرد

 فرمیخوش  حالت به موهایش باالی بود، زده را موهایش دورتادور بود، کرده

 بیشتر را دارشزاویه  فک که بود  ریخته پیشانیش روی تکهتکه  و بود بلند

 : گفت و کشید سوتی مهسا. بود بش*ل روی کجی لبخند. دادمی نشان

 ! روت اومد دوهزار بهادر،  شدی عوض خیلی! شدی چیزی عجب -

 : گفت و کرد ایخندهتک بهادر

 ! نشدی  بدک هم تو -

  شده جذاب واقعا. بست نقش لبانم بر جانیبی لبخند که! زد من به چشمکی و

 دادمی  نشان خوبی به رو عضالتش که  بود پوشیده سفیدجذب  تیشرتیک  بود،
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  روی هم بندچرمی اسپرتساعت. کردمی  خودنمایی اشبرنزه ست *پو و

 . داشت تن  بر سفید اسپرتکفش با مشکی شلوارجین. بود بسته دستشمچ

  دور، چند برگشت،  اسفند با بعد دقایقی و رفت آشپزخانه طرف به سریع مادر

 : گفت و چرخاند بهادر سر دور

 ! شدی  برازندهخیلی پسرم  ماشاهلل -

  پارکینگ طرف به  و شدیم بلند همگی.  چرخاند را اسفند هم ما سر دور نوبتی و

 : گفت گوشم  توی آرام  و آمد من طرف به بهادر. رفتیم

  اتفاقی نمیدم  قول! نباش چشمم جلو زیاد... مارال شدی خواستنی خیلی -

 ! نیوفته

 . شد رد کنارم  از و زد بدجنسی لبخند

 ***** 

  رسوخ وجودم ته تا که زد ریزیچشمک کردم، نگاهش شده گرد هایچشم ا

 با  انداختم؛ پایین خجالت، شدت از  را سرم  و گرفتم گاز را لبمی گوشه کرد،

 : گفتم آرامیصدای 
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 . شدی جذابخیلی هم تو -

 ماشین سوار همگی. رفتم بیرون خانه از و کردم  تند را هایمقدم  عجله با

  متوجه تازه که نشست فرمانپشت خودش همیشگی ژست با بهادر. شدیم

 و زیباخیلی باز، هایبال  با بود عقابیک  شدم،طرح ردنش*گپشت خالکوبی

 !بود طبیعی

 با دیشب جروبحث یاد. برگرداندم  شیشه طرف به را رویم و گفتم یاستغفراهلل 

  عواقبش از منظورش! بیاید جااین  به گفت که چیزی طبق نکند! افتادم  شاهرخ

 :گفتم دلم توی بود؟ چه است،  خودت پای

 چطوری خوادمی رو جااین  هم بعدش! گفت چیزییک بود عصبانی بابا نه -

 ! کنه؟ پیدا

 هایمنظره  و گذاشتم گوشم توی را مهسا هندزفری کشیدم، عمیقینفس 

 . کردم  تماشا  را بیرون
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 و هاشکوفه . تاباندمی  زمین روی را نورمالیمش  آفتاب بود، خنک حسابی هوا

 دلته  از آهی! بود زدهخزان  هنوز من دل اما  بودند؛ شده زیبا حسابی هادرخت

 : گفت زیرگوشم مهسا که  کشیدم 

 ! نامش  یا میاد خودش یا نترس -

  را ماشین بهادر،.  برگرداند من از را رویش سریع که کردم  نگاهش چپیچپ

. کرد باز را در پیریباغبان و زد بوقی داشت، نگه مشکی،بزرگ  دریک  جلوی

 استخریک . شدیم ویال پردرخت و بزرگحیاط وارد  و داد تکان برایش دستی

  کنارش، گیرآفتاب و نفره۴ صندلی و میزیک و بود حیاط چپسمت  بزرگ

 هایپنجره که داشت قرار  حیاط مرکز در سفیدنمای با طبقه دو ساختمانیک

  هایپله  از بهادرهمراه  و شدیم پیاده همگی. دادمی تشکیل  را آن نمای زیادی

 . کرد پارک پارکینگ توی را ماشین هم باغبان. رفتیم باال ساختمانجلوی 

  آمدگویی، خوش و سالم  از بعد. آمد جلو جوان خدمتکاریک  و شد باز در

 خانهنشیمن سمت به بهادر تعارف با کند، آویزان  که گرفت را مانپالتوهای 

  و کشیدم  موهایم به دستی. نشستیم سفیداستیل مبل دستیک روی رفتیم؛

 از حریری سفیدکرم  هایپرده . انداختم  اطراف به نگاهی کردم، مرتبشان
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  شده نصب دیوارها روی زیادی نقاشی تابلوهای  و بود شده آویزون هاپنجره

 بود نشسته کهدرحالی زیبا زنیک از  تصویری که تابلوها از یکی سمت به. بود

 رسمی هایلباس با که مردی و بود گرفته آغــوش در را پسربچهیک و

 و آمد کنارم  بهادر. بود لبشان روی لبخند همگی. رفتم بود، ایستاده کنارشان

 :گفت

 ! مادرمه  این -

 : گفتم و زدم  لبخندی

 . بودن زیبا واقعا -

 : گفت و شد وارد شربتسینی با خدمتکار

 .کنید میل بفرمایید  میارن، تشریف آقا االن -

  صحبت  مشغول بهادر و بابا. نشستیم و رفتیم هامبل سمت به بهادر همراه

  بود، ابهتی با و اافتاده ج مرد. شد وارد دست در عصایی با بهادر پدر که شدند

 با هم او کردیم، سالم  پارسا جناب به یکییکی . ایستادیم  احترامش به همگی
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  بهادر به نگاهی گرفت، قرار من رویروبه. کرد استقبال ما از گشاده روی

 : گفت من به رو و انداخت

 ! جوان خانم خوشحالم دیدنتون از -

 : گفتم و انداختم پایین را سرم  معمول،طبق هم من

 .پارساآقای افتخاره باعث -

 : گفت و زد مهسا به لبخندی و داد تکان رضایت از سری

 ! میاره وجد به رو من سرزندگیت حس دخترم، اومدی خوش -

 : گفت و زد رنگیکم لبخند هم مهسا

 .شماست لطف نهایت -

 او به رو. نشست پدر کنار  و کرد پرسیاحوال  هم مادر با برداشت قدم  آرام آرام 

 :گفت

  که بینممی دارم  چشم به و صالحیجناب شنیدم  زیاد بهادر از رو شما تعریف -

 . بوده بهادر با حق کامال
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 :گفت پارساآقای  به رو مادر که کرد؛ تشکری پدر

 . پارساجناب میگم تبریک بهتون دارین، باکماالتی پسر واقعا -

 : گفت رنگیکم لبخند با و فشرد دستش در را عصا و  داد  تکان سری

 . دارین ایبرازنده دخترهای هم شما ممنونم، شما از -

 پارساآقای را مجلسسکوت  شد، سپری  تمجدیدتعریف  و تعارف به لحظاتی

 : گفت پدر به رو و شکست

 هستید؟ شطرنج اهل -

 . کنممی بازی گاهی -

 : گفت و شد بلند پارساآقای

 تا مونده ساعتی چند کنیم، بازی هم با دستیک  و  بدین افتخار پس -

 . سالتحویل 
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 مشغول و نشستند میزشطرنج پشت دو هر بعد لحظاتی شد، بلند جایش از پدر

  سر به خودمانعوالم  در سکوت در هم ما کشید، طول ساعتینیم.  شدند بازی

 : گفت و شد وارد خدمتکار که بردیممی

 . بیارین تشریف حاضره، ناهار -

  بریان، مر  بود، شده تزئین زیبایی به میز. رفتیم ناهارخوری میز سمت به همگی

  بیرون را صندلی! زیتون و شیرازی ساالد سبزی، قرمه و فسنجان خورشت

 :گفت و  داد نشان رو خودش کنار  صندلی پارساآقای که  کشیدم 

 .بشین جااین  بیا جانمارال -

 را من کنار صندلی هم بهادر دیدم  بارهیک به. نشستم کنارش و گفتم  چشمی

  نگاه که انداختم مهسا به زارینگاه  و شدم  جاجابه  جایم در معذب! کرد انتخاب

  بود، نشسته لبانش بر لبخندریزی که درحالی انداخت،  من به آمیزیشیطنت

 بهادر. شدند ناهار صرف مشغول همگی پارساآقای  تعارف با! بگذرد  خوش یعنی

 :گفت و  برداشت را من بشقاب

 عزیزم؟  داری دوست چی -
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 کشم می خودم  ممنون -

 : گفت آرامیصدای با و آورد گوشمنزدیک  را سرش

 !خانم بشی  خانواده این عروس قراره تو -

 : داد ادامه و زد ریزیچشمک

 ! باش  راحت پس -

 پاک رو صورتم سریع دستمال با نشست، صورتم روی عرقدرشت  هایدانه 

 : گفتم و کردم 

 .فسنجون یکم -

 :گفت ایبامزه  بالحن بهادر

 ! جون -

 : گفتم ب*ل زیر خوردم،می حرص شدت به که درحالی

 ! پررو بچه -
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 با همه دیدم  که کردم  بلند را سرم . کرد پر غذا از را بشقابم و کرد آرامیی خنده

 مشغول را خودم  و دادم  فرو را دهانمآب! کنندمی  نگاه ما به دارند لبخند

 دستیدستی نکند گفتم شد، درگیر دوباره ذهنم. دادم  نشان شام خوردن 

  برای اما کشید ته اشتهایم! دربرگرفت را وجودم  سراسر  استرس! بشوم  عروس

 .دادم می فرو نجوییده را هالقمه اجبار به ظاهرحفظ

  به و گفتم ایاجازه با من و رفتیم نشیمن به دوباره همگی غذا، خوردن از بعد

  را جمع در ماندن یحوصله کنم، فکر و باشم تنها کمی  که رفتم حیاط طرف

 لبخند با  دونفرهتاب   دیدن با. را هاآن  معنادار هاینگاه  تحمل و نداشتم

  خنکینسیم. نشستم حیاط رنگآبی تاب روی و رفتم طرفش به نماییدندان 

  به و کشیدم  ام برهنه  بازوهای به دستی گرفت، بازی  به را موهایم که وزیدمی

  گوشیم یاد کنم، دردودل عسل با خواستمی دلم شدیداً. شدم  خیره اینقطه 

 .انداختمش دریا توی که افتادم 

 ****** 

 آسیب اموالم به عصبانیت هنگام  گرفتم  تصمیم و کشیدم حسرت از هی

 :گفت و آمد طرفم به مهسا! نرسانم
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 .میشه تحویل داره سال تو، بیا -

  چیده رویش سینهفت  یسفره که دورمیزی  شدیم، ویال وارد مهسا همراه به

.  بود  شده داده زینت زیبایی به رنگطالیی دیزاین با که نشستیم بود؛ شده

  بدهد  نشان من به را درستراه  خواستم خدا از. کردم  دعا و بستم را هایمچشم

 .دهد نجات سردرگمی از و

 دربرگرفت را ویال سراسر شادی و خنده صدای و سررسید سال تحویل یلحظه

 کادوها گرفتن نوبت هم، به عید تبریک از  بعد. شد داغ  تبریک، و بازاربوسه و

 با. بود زیبا بسیار که داد هدیه  من  به طال سرویسیک پارساآقای. رسید

  دست به شروع  همگی و آویخت گردنم به را گردنبند بهادر پارسا،آقای یاشاره

 را کادو وقتی  داد، من به قرمزبراق کاغذکادوی با  ایجعبه هم بهادر. کردند زدن

  با! شدم  شوکه مدل، جدیدترین و  قیمتگران گوشییک  دیدن با کردم  باز

 :گفت و زد چشمکی که کردم  نگاش شده گرد هایچشم

 !هست چیز همه  به حواسم من -
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. شدم  خیره دستم توی جذابگوشی به دوباره و انداختم  او به  تشکرآمیزی نگاه

 گرفته برایش جدید هدفونیک هم  پدر داد،  هدیه پدآی یک مهسا به بهادر

  تاپلپیک پدرم   و بود دوخته زیباییمجلسی لباس مهسا و من برای مادر. بود

 جذابی کادوهای به خوشحالی با و کردم  تشکر  همه از. داد کادو من به اینقره 

 طالسفید انگشتریک  بهادر، به پدر و مادر کادوی.شدم  خیره بود، دستم در که

 . بود چرم  دستبندیک و

 : گفت پدر به رو  پارساآقای  میوه و شیرینی خوردن از بعد

 هم مارال تا بگیریم،  براشون کوچیک عقدیک  تابستون  بدین اجازه اگه -

 چطوره؟  باشه، شده تموم  امتحاناش

 :گفت و کرد من به نگاهی پدر

 !چیه مارال خود نظر ببینیم تا ولی ندارم  حرفی من -

 :گفتم آرامیلحن  با و انداختم پایین را سرم 

 !کنم فکر بیشتر من بدین اجازه اگه -

 دخترم؟ نکردی پیدا بهادر از کافی شناخت مدت این تو یعنی -
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 ... .من ولی چرا -

 :گفتم و انداختم بابا  و مامان به نگاهییک

 ! ندارم  رو آمادگیش من راستش -

 : گفت و داد تکان سری پارساآقای

 که داره دوست انقدر بهادر مطمئنم  کنیم،می صبر ما. دخترم  نداره اشکالی -

 !بشه نهاییت تصمیم منتظر

 فرو فکر توی گاهی. بود نشسته ساکت و زیر به  سر مدت این تمام  بهادر

. دادمی گوش  هاصحبت به هم گاهی.  کشیدمی هم در را هایشاخم و رفتمی

  عجیبی یدلشورهیک!  است شده جمع دلم توی دنیاغم تمام  کردم می احساس

 :گفتم مادر به رو داشتم

 !نیست خوب حالم من بریم؟ میشه -

 ! باشی باید زشته -

 :گفت شد من بد حال متوجه که بهادر
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 خوبی؟ جانمارال -

 .  کنهمی درد سرم  بده حالم... آ -

 :گفت و آمد سمتم به نگران بهادر

 کنی؟ استراحت  باال یطبقه نمیری چرا -

 : گفت و شد بلند نگرانی با بالفاصله

 . بیا دنبالم -

  سمتش به اتاق  وسط بزرگتخت دیدن با رفتم، باالطبقه  به بهادر همراه

 مردد بهادر. دادم  تکیه تختتاج به را سرم  و نشستم . کردم  تند را هایمقدم 

 :گفت که بودیم،  کرده سکوت دو هر بود، ایستاده در کنار

 شده؟ چیزی مارال -

 ! همین  است، ساده سردردیک فقط نه -

 !نیستی خوب کشید، پیش رو ما موضوع  بابا، وقتی از -

 : گفتم و کردم  قطع را حرفش
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 دونمنمی ! بهادر نیست روشن خودم  با  تکلیفم فقط من نیست، طوراین  نه -

 همش بهادر. ترسممی  آینده از  ازدواج، از ترسممی من... من! درسته کار کدوم 

  جواب نتونم اینم فکر تو همش  نکنم، انتخاب درست کنم، اشتباه نگرانم

  حالم ست،خسته ذهنم بهادر؟ برزخیم چه تو فهمیمی بدم، رو تو هایمحبت

 ترینمهم امسال رومه، فشار  کلی! میشم افسرده دارم  کنم فکر. بده

 .زیادهخیلی  من برای هااین ! نباید که  شدم  چیزی درگیر تحصیلیمه،سال

  تختلبه کنارم  بهادر. شد بیشتر سردردم  دادم، فشار و گرفتم سرم  به را دستم

 : گفت من به رو نشست،

 کسهیچ  به تو. داری نگه راضی ازخودت رو همه نیستی مجبور تو مارال؟ -

 باش عاشق بخون، درس. بده انجام   داری دوست که رو کاری! نیستی بدهکار

... من پیشنهاد جواب اگه حتی! باشی هستی که چیزی خالف نکن سعی ولی

 من به حسی ترینکوچک اگر نیستم  خودخواه من مارال! باشه  بزرگ نه یک

 من با ناراضی خوام نمی چون زنمنمی ازدواج از حرفیهیچ  دیگه من نداری،

 . بده استراحت ذهنت به. نکن فکر هیچی به دیگه مارال؟ فهمیمی باشی،

 :گفتم و انداختم  او به  ایقدرشناسانه نگاه
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! کنهمی بدهکارت رو آدم  که خوبته اخالق  همین بهادر، خوبیخیلی تو -

 ! کنیمی درکم که ممنون

 : گفت و  نشاند موهایم روی ایـه..وسـ..بـ و گرفت ـوش*آغـ در را سرم 

 . عزیزم  کن استراحت خوب -

 : گفتم و زدم  رضایت از لبخندی

 . خوابممی منم پایین  برو تو -

 : گفت و گرداند اضطراب با صورتم توی را رنگششب هایچشم

 بمونم؟ خواینمی مطمئنی؟ -

 .بهتره باشی پیششون کنن، غریبیاحساس هااین  بابا ممکنه برو... نه -

 .بخوابی  خوب بیارن، قرص برات میگم -

  مهسا که کشیدم  کالفگی از نفسی. شد خارج اتاق از و کرد حرکت در سمت به

 : گفت و گرفت طرفم به را گوشی! شد اتاق وارد دست به گوشی

 ! خطه پشت کی بگم اگه کنینمی باور -
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 خارج اتاق از و گذاشت دستم توی را  گوشی که کردم  نگاهش متعجب حالت با

 :دادم  جواب مردد. شد

 ! الو... ا -

 !پشت میام دارم  مارالم؟ -

 :  گفتم تعجب با

 کردی؟ پیدا کجا از رو  مهساشماره کجایی؟... ک شاهرخ؟ -

 : گفت و کرد ایخندهتک شاهرخ

 تازه!  بود خاموش گوشیت که تو گرفتم، مهتاب از خب! باهوشیخیلی مارال؟ -

 . منتظرم  زود، در دم  بیا گرفتم، هم آدرس

 هایسوال عالمت و افکارغرق و چسباندم  لبم به را گوشی. کرد قطع را تماس و

  انداختم بالکن به نگاهی و پوشیدم  شبملباس روی را بلندم مانتوی . شدم  ذهنم

.  نشست هایملب روی رضایتلبخند حیاط به منتهی فلزی هایپله  دیدن از و

 کردنمی رهایم لحظهیک نگرانیاحساس! تپیدمی تند  اضطراب شدت از قلبم

 تا حیاط طول و رفتم پایین هاپله  از آرام ! بشود غیبتم متوجه کسی مبادا که
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 با هاییچراغ  با که را تاریکخیابان. دویدم  شبتاریکی  توی   را در جلوی

  ولی گذراندم، نظر از دقت با را بود؛  شده روشنکمی هم از منظمیفاصله

  و کشیدم  ایخفه  جیغ! آمد  بیرون درخت پشت از بارهیک که ندیدم  را شاهرخ

  رویمروبه . دادم   تکان سری و گذاشتم هم  روی را هایمچشم غافلگیری شدت از

  خیلی و بود کشیده پایین ابروهایش  روی تا را سیاهشسویشرت  کاله ایستاد،

 : گفت و انداخت نگاهی مضطربم هایچشم تو خیره. کردمی رفتار محتاطانه

 . بیا دنبالم -

 .خونه  برم  باید! ندارم  اجازه من ببخشید -

 :گفت  عصبی لحن با

 .بزنیم حرف باید مهمه! نیست لجبازی وقت االن مارال؟ -

 :  گفتم و کردم  مکث کمی

 . برگردم  باید زود فقط -

 سریع و کرد باز را مشکی ۲۰۶ یک درب. افتادم   راه به دنبالش و گفت ایباشه

 .کرد نگاه ترس با را جاهمه شدن سوار موقع نشستم، جلو صندلی روی
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 ترسی؟می  خودتم سایه از چرا شاهرخ؟ چته -

 !بشین حکم*م ! دنبالمونن  عده یه -

  ترس زیاد، سرعت از. درآورد حرکت به  مهارت با و کرد روشن را ماشین سریع

 :گفتم و افتاد دلم به

 ! ترآروم  توروخدا -

 :گفتم و انداختم  جاده به نگاهی ماشینآینه از

 !که نیست دنبالمون کسی  -

 :گفت و انداخت سرپشت  به نگاهی آینه از شاهرخ

 !برگشتم؟ من فهمیدن کجا  از هالعنتی کردن، گممون کنم فک -

 :پرسیدم  دلهره با

 باشن؟  دنبالت باید چرا اصال کیا؟ -

 :گفت و بست درد با را هایشچشم شاهرخ

 . امن جاییک  بریم باید بشین فت*س! ما دنبال نه، من دنبال -
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  سکوت نگرانم وقتی که همیشه  معمول طبق و نشست چشمانم به اشک

 . نزدم  حرفی مقصد خود تا کنممی

  خارج شهر از کمکم. گذشتیم جاده از مهارت با البته و آوریسرسام  سرعت با

  سکوت. شد تداعی نظرم  در پیچیده، درهم  هایدرخت سیاهیسایه  و شدیممی

  آبی هایچشم و بود همیشه از ترجدی  که شاهرخ به رو و ندانستم جایز را

 :گفتم بود، شده طوفانی رنگش

 !ترسممی من شاهرخ؟ میریم داریم کجا -

 از که داغانی و چاله از پر یجاده  از گذشتن از بعد  و گذاشت جواببی  را سوالم

 جنگلوسط کلبهیک  به!  داد دست من  به تهوع حالت ماشین هایتکان  شدت

  من و شکستمی را شبسکوت  هاجیرجیرک و هاگرگی زوزه  صدای! رسیدیم

 .گرفت فرا را وجودم  ترس زمانی هر از بیشتر

 ****** 
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 را کلبهداخل  هایچراغ . شد پیاده  عجله با و داشت نگه کلبه کنار را ماشین

 انداختم شاهرخ به نگاهی. شد کمتر من اضطراب و ترس از کمی که کرد روشن

 :گفتم و

 افتاده؟ اتفاقی چه بگی خواینمی -

  به را رنگشبی لب یگوشه  کهدرحالی و فشرد هم روی محکم را چشمانش

 : گفت گرفت،دندان 

 ! دونمنمی درست خودمم -

 و انداختم نگاهی طرفآن و طرفاین  به عصبی و  بازمانده تعجب از دهانی با

 : گفتم

  یا دنبالته؟ کی دونینمی  و درآوردی بازی  گریز و تعقیب همه این چی؟ یعنی -

 داره؟ ارتباطی چه من به اصال شاهرخ؟ کردی چیکار! دنبالمونه بگم بهتر

 را مانبین  سکوت زمین بر کفشش شدن کوبیده صدای کرد، مکث کمی

 :گفت بود، شده خیره نامعلومی نقطه به کهدرحالی و شکستمی
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  ببین! نکردنی باور و سخته کمی توضیحش مارال، پیچیدست کمی موضوع  -

  پایین گلوم  از خوشآب ذارهنمی گفتمی! مارال داشتم تهدیدآمیز تلفنیک

  مدتیک  از بعد ولی نگرفتم جدی اولش! بکشم زجر خودش مثل باید منم و بره

 ! شدن  ناپدید یکییکی  داشتم، باهاشون نزدیکی آشنایی که دخترهایی تمام 

 من و میشد خارج شاهرخدهان از که بودم  جمالتیحالجی حال در ذهنم درون

  ب*ل شاهرخ به خیره بودم،  دادن گوش حال در زدن پلک بدون و حرفبی

 :زدم 

 ! وحشتناکه -

 ! کرد پیدا درهته از پلیس رو یکیشون جنازه پیش روز دو -

 ! من خدای وای... نمیشه باورم  -

  به فقط و رسونهنمی من به آسیبی که اینه عجیبه، وسط این که چیزی -

 ! زنهمی صدمه من اطراف دخترهای
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  را هایمچشم. افتاد  جانم به بدی سرمای و افتاد رعشه به ترس از تنم تمام 

  به  را سرش شاهرخ! باشم مسلط خودم  به بتونم تا کشیدم  عمیقینفس  و بستم

 :گفت و کرد نزدیک صورتم

 رفتم؟  چرا فهمیدی حاال -

 زاری حالت با  و بود شده ،قرمز عصبی حالتی و اضطراب شدت از چشمانش

 :گفت

 ! بیوفته  برات اتفاقی خوام نمی من مارال -

 :گفتم بود، افتاده رعشه به تنم و لرزیدمی هام ب*ل  کهدرحالی

 گرفتی؟ تماس هم پلیس با -

  بالی بیاد،  وسط پلیسپای که کرد تهدیدم  عوضی اون اما رسید، فکرم  به -

 هم خودم  سایه از داره آدم  هم کلی  روانیه،یک  یارو! میاره تو سر وحشتناکی

 ! فهمی؟می مارال ترسم،می

 :گفت و داد فشار دستانش با را سرش

 !مارال  میرم می  من بیوفته تو برای اتفاقی اگر -
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  بود، شده خیره نامعلومی ینقطه  به که درحالی و شد طوفانی آبیش هایچشم

 :گفت

 !کشمشمی خودم  کنم پیداش اگه -

 در را من شاهرخ که  کشیدم  ترس سر از  بلندیجیغ ! شد کوبیده محکم در

 : گفت آرام  و فشرد آغوش

 !عزیزم  کوبید رو در باد!  نترس نیست، چیزی -

  ایجاد خوفناکیفضای. گذاشتم هم روی را هایمچشم و کشیدم  راحتینفس 

 جانم به  بدی  ترس!  بکشند را من خواهندمی همه کردم می فکر دائم بود، شده

 !شد خالی دلمته بارهیک که  افتادم   ایزنجیره هایقتل یاد  بود، افتاده

 : زدم  ب*ل  بیچارگی سر از زاریحال با

 !ترسممی کنیم؟من چیکار باید حاال شاهرخ -

 : گفت داریخش و آرام صدای  با و شد قرمز هایرگه از پر هایشچشم

  در هم تو وگرنه مارال، نشی من نزدیک باید! کنی فراموش رو من باید -

 ! خطری
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 : زدم  ب*ل

 ... .شاهرخ -

 : گفت و داد فشار حکم*م  را هایمدست

 ! بریم جااین  از باید مارال پاشو! باشن نکرده پیدامون االن تا نیست بعید -

 .کشید صورتش توی را سویشرتش کاله

 بکنی؟  خوایمی چیکار چی؟ تو اما -

  من! بود کرده آب زیر رو سرم  حاال تا  وگرنه رسونه،نمی آسیبی من به نظر به -

 ! مارال توعم نگران

 :گفتم آرام  بودم، انداخته پایین را  سرم  کهحالیدر و کردم  مکثی

 ! بزنه صدمه من به خواست می دوبار بزرگسیاه ماشینیک -

 : گفت و کرد نگاهم ناباور و شده خشک

 رو مهمی این به موضوع  مارال بگم بهت  باید چی دونمنمی! من  خدای وای! نه -

 ! وای !  وای من خدای بگی؟ باید  االن
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  که زدمی قدم  را کلبهعرض و طول قراربی  و  تند جوید،می را بش*ل  کهدرحالی

 :گفت

 ! کن دعا فقط باشن، نزده رو ردمون کن دعا فقط جا،این   میومدیم نباید -

  کنترل و لرزیدمی هایمب*ل  کهدرحالی بغض از پر صدای با گرفت، ام گریه

 :گفتم بود، شده خارج دستم از هایماشک

 ! خدایا دارن؟ تو با مشکلی چه میاد؟ سرمون داره بالییه چه این! شاهرخ؟ -

 :گفت و کشید آغــوش در محکم را من

  آسیبی بهت ذارم نمی ام زنده  تا! راحته خیالم منم خوبه، حالت بدونم وقتی تا -

 . مارال برسونن

 :  گفت و داد تکان را هایمشانه و شد خیره هایمچشم در

 ! باید  باشی، قوی باید باشی، خودت مواظب بده قول بهم مارال؟ -

 . گذاشتم هم روی را اشکم از خیس هایچشم تاییدنشانه  به
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  برق و رعد صدای با بارید؛می هم ریزی باران نمنم  و بود  تاریک شدت  به هوا

 .کرد رخنه وجودم  در ترس بیشتر

 بعد دقیقه چند کند، بررسی خوب را جاهمه تا شد خارج کلبه از شاهرخ

 :گفت و برگشت

 ! شو سوار زود بریم،  باید مارال بدو -

 گرفته را وجودم  تمام  ترس. درآورد  حرکت به را ماشین اضطراب، و سرعت با

 . بودم  شده مشکوک هم خودم  سایه به  بود،

  باز و گرفتم را در یدستگیره  آنی، تصمیمیک  در! نداشتم را تحملش دیگر

  ریخت، صورتم روی موهایم و گرفت وزیدن ماشیندرون  به بادسردی کردم؛

 شده شوکه شاهرخ که  تمام  و کنم پرت بیرون به ماشین از را خودم  شدم  آماده

 :زد فریاد

 کنی؟ می داری لطی*غ  چه -

!  فشرد دست در حکم*م  را فرمان دستیک با و کشید سرپشت از را لباسم

 رد که طوری به بود خود دور به چرخشحال در و خورد بدی  تکان ماشین
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!  کرد ایجاد را خراشیگوش  صدای و ماند برجای جادهکف در هاالستیک

 سرعت با شاهرخ که شدند رد کنارمان از اعتراض ینشانه  به زنانبوق  هاماشین

  بودیم زدن نفس نفس  مشغول دو هر لحظاتی . کرد متوقف را ماشین کنارجاده،

 . بودیم شده خیره روروبه  به آلودبغض  و ناباورانه و

  ایزده خجالت نگاه سپس و بستم را هایمچشم درد با. افتاد بینمان  بدیسکوت 

  میشد دیده چشمانش در اشکبرق فقط شبتاریکی در که شاهرخصورت به

  و آلودبغض صدای و کردم  حس ام گونه چپطرف را محکمیضربه که انداختم

 :گفت که شاهرخ دردمند

  رو خودت تهش که نکشیدم  بدبختی همهاین  کردی؟می داشتی لطی*غ  چه -

 لعنتی؟  تونستی چطور هان؟  بده، جواب مارال تونستی؟ چطور! احمق بکشی

 :گفت و گرفت  ـوش*آغـ در رو سرم  حریصانه

 فهمیدی؟ مواظبتم، خودم  بترسی، نداری حق چیزی از هستم من تا -
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  که طوری به کوبیدمی شدت به قلبم دادم، تکان تایید ینشانه به آرام  را سرم 

  عمیقینفس  و کرد پاک را هایشاشک بزند، بیرون ام سینه  از خواهدمی گویی

 .افتاد  راه به دوباره سپس کشید،

 حریرم شال کردم، پرت  بیرون به شاهرخماشین  از را خودم  تقریبا  ویالجلوی 

 را در سراسیمه مهسا. باریدمی بیشتریشدت  با داشت باران. بود شده خیس

  فشردمش ش*آغو در محکم! بودند داده من به را دنیا انگار دیدنش با کرد، باز

 : گفت که

  رو خبرت زد، سر چندبار بهادر بودی؟ کجا لرزی،می  انقدر چرا تو؟ خوبی -

 داشت؟  چیکار باهات شاهرخ خوابی، که پیچوندمش بگیره

 . کنممی تعریف برات بعد! میشه نگران  مهسا، نگی بهش چیزی توروخدا -

 : گفت و کرد نگاهم مرموز

 . خوریمی  سرما تو بریم ،باشه راحت خیالت -

 سمت به مستقیم رفتم، باال سروصدابی هاپله  از بود، رفته یادم  از سردردم 

  اشهمه چند هر کرد،  بهتر را حالم کمی گرم .آب دوشیک کردم، حرکت حمام 
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!  کند خفه وان توی  را من و برسد سر یکی آن هر ترسیدم می  و بود در به نگاهم

 : گفتم زاریحال با

 .کن کمکم خدایا -

 ****** 

  فکر چیزی به خواستمنمی دیگر بودم، خستهخیلی. کشیدم  دراز تخت روی

  خواست،می دلم. بود کرده خسته  را من حد از بیش هم مسافرت این کنم،

 روز دو کم دست و  بود شده شروع  تعطیالت تازه نمیشد، اما برگردیم زودتر

 . کردم می سرگرم  را خودم  طورییک  باید پس. ماندیممی جااین  در باید دیگر

 از آهی بروم، کناردریا به تاریکی این در ،توانستمنمی هم همیشه عادت طبق

 :گفت  و کشید دراز کنارم  مهسا. کشیدم  دلته

 ! نیستی خوب شده؟ چیزی -

 گذشت؟ خوش مهمونی نیست، مشکلی نه -
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 عوض را بحث  همین برای بود، من مشکل  این کنم، نگران را او نداشتم قصد

 مهسا. ندادم  بروز بود، گرفته را گریبانم  که عجیبی مشکالت  از چیزی و کردم 

 :گفت

 فیلدماغ  از انگار داشتن، خفنی  هایفامیل و فک چه ببینی نبودی اوف -

 ! ایش افتادن،

 : گفتم و خندیدم 

 ! شده گرفته حالت حسابی معلومه -

  و گرفتمی تحویلخیلی باباشم نشد، دور  کنارمون از بهادر گذشت، خوش نه -

 . بگذره بد ذاشتننمی

 : گفتم و زدم  اشگونه  به ایـه..وسـ..بـ

 .عزیزم مهسای بخیرشب -

  کنار به آرامهاییقدم  با. کشید سرش روی را، پتو و کشید ایخمیازه هم او

 به را سرم . کردم  نگاه بود،  پوشانده را جاهمه که شبتاریکی به و رفتم پنجره

  که عجزیاحساس و افتادم  شاهرخ طوفانی هایچشم یاد. دادم  تکیه شیشه
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  دیدنش با  بود، جاری پیم و رگ در  ون*خ مانند شاهرخ. بود کرده اشکالفه

  چیزی شاید بودم  شاهرخعاشق من. کرد می  تپیدن  به شروع  دوباره قلبم انگار

  رفتارم  و خودم  از افتادم زدم  بهادر به که یادحرفی به وقتی! عشق از فراتر

 ! بودم  احمق چقدر من کشیدم، خجالت

 هم  شاید یا است بچگی  روی از من تصمیم که بود شده متوجه گویا هم بهادر

 !خودم  با یا شاهرخ با لجبازی

 توانستممی هم من کاش کردم؛می فکر که بود چیزی از ترعاقلخیلی بهادر

  العادهفوق شخصیت. بگیرم  تصمیم احساس از جدا عقل مبنای بر کمی

 همهدل خواستممی همیشه. بود بسته زندگی در را پایم و دست من احساسی

  من باشند،  داشته دوست مرا یا کنند  توجه من به همه کهاین  بیاورم، بدست را

 توانمنمی حاال. کردمی فرق زندگیم قبل هایسال با جااین  ولی کرد،می راراضی

 ! باشم داشته  را دونفر عالقه زمانهم

  ناراحت خودم  از باید ناچار  به را نفریک  باالخره میشد، شکسته دلش نفریک

 . کردم می
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 : گفتم و کشیدم  آهی

 کاری چه چطوری؟ ولی! داره احتیاج من به شاهرخ کنم، کمک بهش  باید من -

!  میوفته؟ خطر به منم جون بهش شدن نزدیک با که درحالی برمیاد، دستم از

 .بیاد سرم  بالیی ممکنه هم حاال که هرچند

  او با را مشکل این راحت  خیال با که دیدم نمی برم  و دور را کسی کشیدم  آهی

 و بودم  نشسته ساحل هایشن  روی خواستمی دلم خیلی. بگذارم  درمیان

 در ترس ولی کرد،می آرام  را دلم هاستاره  سوسوی و دریا مالیمامواج  صدای

 .بردارم  قدم  جلو به که میشد این  مانع و بود کرده رخنه وجودم 

 ماندن زیاد اثر در که مانندآبی ،داشتمی نگه راکت را آدم   که لعنتیترس   این

  و گیردمی آدم  از را جسارت که ترسی این! شودمی  تبدیل لجن به و گنددمی

  مانند تو و گذردمی عمرت از زیادی  هایسال بینیمی میایی خودت به وقتی

  ترقوی عشقنیروی  ولی! کردیمی کوک  را زندگیت روزمرگی کوکیساعت یک

 به را کارهایی جسارت! داردمی وا حرکت به را زندگیت یهمه  است، ترس از

  عشق! بکنی هم را فکرش حتی توانینمی عادیحالت در که دهدمی آدمی،

 . است ترس  مقابل نقطه
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 رها را زندگیشان امننقطه  ترسو هایآدم  شود،نمی عاشق وقتهیچ  ترسویک

  خودشان حق را هابهترین  و دهندنمی  بخودشان را خواستن جسارت! کنندنمی

 ! دانندنمی

  برای حاضری عشق؟ یا ترسی طرف مارال؟ هستی زندگیت کجای تو حاال

  این جواب وقت هر کنی؟ گذشتگی خود از کنی؟  خطر کنی؟ جسارت عشق

 ! عاشقی تو  بود بله هاسوال 

* 

  پدر که نشستم سرجایم شده هول شدم؛ بیدار  خواب از  پدر هاینوازش با صبح

 . برد باال تسلیمنشانه  به  را هایشدست

 ترسیدم  ببخشید بابا؛ سالم  -

 :گفت هایشب*ل یگوشه  لبخندمحوی با پدر

 ! ترسیدم  منم واال تخت، تو نشستی و  پریدی ازخواب تو که طوریاین  -

 : گفت که کردم  خواهیمعذرت  دوباره

 بابا؟ خوبی -



www.taakroman.ir  

 
  

397 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 مگه؟  چطور بله، -

  زدی جیغ خواب تو هم چندبار دیدی، کابوس همش گفتمی دیشب مهسا -

  دخترم، شدیم نگرانتخیلی همگی کنیم، بیدارت نخواستیم شنیدیم هم ما که

 !تختتی تو هنوز تو و گذشته ۱۲ از ساعت که هم االن

 :گفت که انداختم پدر به نگاهی شرمنده

 بذاری؟   درمیون من با  خوایمی کنه،می اذیتت که هست چیزی اگه -

 :گفتم شده  هول و کردم  حلقه انگشتم دور را موهایم

 که خوام می معذرت ببینه، کابوس که بیاد پیش هرکسی  برای ممکنه نه -

 . بابا کردم  نگرانتون

 بابا؟ آره مهتاب؟ پیش مدتیک  اتریش بفرستمت خوایمی -

 . دارم  کنکور امسال  نه بابایی، ممنون -

 : گفت و کشید آهی بابا

 ! میاره هامونبچه  سر بالیی چه استرس همهاین  ببین  کنکور، این به لعنت -
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 :گفتم و خندیدم 

 .قبولم امسال انشاهلل بابایی، ام آماده که من -

 :گفت و نشاند موهایم روی ایـه..وسـ..بـ پدر

 چیزهمه از تو سالمتی نیست، مهم هیچ نشدی قبول هم درصدیک اگه حتی -

 خشکشاخالق   این به. نخوابید  و بود  فکرت تو صبح تا دیشب مادرت! ترهمهم

 . داره دوستتونخیلی فرشتست،یک  مادرتون باباجان،  نکنین نگاه

  و کشیدم  ـوش*آغـ در را او شد، شادیغرق دلم پدر هایحرف  شنیدن از

 : گفت آرام  و کشید نامرتبم موهای بر دستی. بستم را هایمچشم لحظاتی

 ! نکرده  مجبورت کسی بابا، بگو نیست بهادر با دلت اگه -

 : گفتم خجالت با

 بینمنمی درخودم   من نیستم، اون مناسب من فقط پسرخوبیه، هم خیلی نه -

 !گونستبچه روحیاتم بابا کنم جمع رو زندگییک

  نظرت که همین! دخترم  کنهمی بالغ رو آدم  عشق اس،دوطرفه عالقه مهم -

 . اسامیدوارکننده خوبهراجبش 
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 ****** 

  نکن فکر هم هیچی به باشی، شاد  فقط سفر این تو خوادمی دلم بابا پاشو -

 هوم؟  خالت، پیش شیراز بریم نیستی راحت جااین  هم اگه. میشه درست

 لبخندی پدر به خیره نشست، چشمانم در شوقاشک  و پیچید درهم ابروهایم

 : گفتم و زدم 

 ! خوبیخیلی تو بابایی، ممنون -

 . ناهار بریم پاشو نخوردی، که صبحانه -

 . اومدم  کنم، مرتب رو وضعم و سر منم پایین، برید شما تا -

 : گفت و گذاشت زانوانش بر دستی پدر

 .بابا منتظرتیم -

.  گرفتم ایدقیقه ۵ دوشیک و شدم  حمام  وارد عجله با. شد خارج اتاق از و

  مشکیشال  پوشیدم، شلوارجین و سفید تیشرت با  همراه مشکی مانتوییک

  همگی. رفتم پایین هاپله  از عجله با  سپس. انداختم موهایمروی  هم ایساده
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 جواب مهربانی با همه که  کردم  سالمی بودند؛ نشسته ناهارخوری میز دور

 : گفت و داد نشان صندلییک خودش کنار مادر. دادند

  سرت باال  باید خودم ! استخون .ست*پو شدی جون،مامان بشین جااین  بیا -

 ! غذاخوردن موقع باشم

  متوجه. نشستم کنارش و گفتم  چشمی گرفت، ام خنده مادرعالقه ابراز این از

. بود نشسته ساکت و متفکرخیلی  که شدم  خودم  به بهادر عجیب هاینگاه 

 یا کرده تعقیب را من دیروز نکند گفتم. گذاشتمی مهسا سرسربه هم گاهی

 : گفتم و انداختم باال را هایمشانه ! باشد؟ فهمیده چیزی

 رو غذام  بهتره االن. نامحسوسخیلی  پرسممی ازش بعداً خیال،بی فعال -

  ضعف دلم حسابی هیچی؛ که هم صبحونه نخوردم  شام  که دیشب بخورم،

 . رفتمی

 غذا خودم  برای عجله با زد، برقی هایمچشم سرمیز سبزیقرمه  دیدن با

  بعدی،قاشق و جویدم می را هایملقمه تندتند. کردم  خوردن به شروع  و کشیدم 
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  سرم  پر، دهان با! کنندمی  نگاه را من تعجب با همه دیدم  که کردم  بلند را سرم 

 : گفتم و دادم  تکان را

 هوم؟ -

 :گفت و کرد ایخندهتک مهسا

 !نشی خفه -

 با را ام لقمه و کردم  نگاهی مظلوم، ایقیافه با. افتادند خنده به همه ناگهان

 . دادم  قورت نوشابه

 ! نخوردم  غذا روزه دو چیه؟ خب -

 :گفت لبخندمحوی با و کرد  نازک چشمیپشت مادر

 ! دهنش بزارم  قاشق خواستممی خودم  باش منو -

 :گفت لبخند با و زد کنار را هایشسبیل همیشه عادت به پدر

 .دخترم  جونتنوش ! کن ول خانم -

 : گفت و گرفت طرفم به را زیادسس  با ساالد بشقابیک بهادر
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 . جونت نوش بخور -

. شدند ناهار خوردنمشغول همگی. ممنون گفتم و گرفتم دستش از را بشقاب

 : گفتم شد، تمام  که غذایم

 !شدم  سیر آخیش -

 : گفت  لبخندکجی با مهسا

 ! خداروشکر میگن مواقع جوراین در کنم فکر -

  خندیدن به شروع  بلندصدای  با و کند کنترل را اشخنده  نتوانست دیگر بهادر

 نگاهشان چپیچپ هم من! کوبیدند هم به را هایشاندست مهسا با سپس کرد

 : گفتم و کردم 

 ! آقابهادر دارم  هم شما  برای! میگم دلم تو همیشه من رو اون -

  و گفتندمی همچنان هاآن. رفتم بیرون  آشپزخانه از  و شدم  بلند سرمیز از

 . خندیدندمی

* 
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 وقت هر. گذراندیم گردش و گذار و گشت به مدت، این روالطبق را چندروزی

  نگاه را برم  و دور مدام . میشدم  شدیدیاسترس  دچار شدیممی خارج ویال از

 .بودم  خبربی  او از کامال چندروز این  تمام . بودم  شاهرختماس منتظر کردم،می

! دیدم  کرد،می حرکت ما از فاصله با که را ماشینش برگشتن، موقع دیشب تنها

 . است  من مواظب  و  بود من به حواسش که شد قرص دلمته

 راجبش کسی با تواندنمی و دارد دلش توی را بزرگیحرف که زمانی آدم 

  دوست! من روزهای این مانند درست.  شودمی ترمنزوی  و تنهاتر کند، صحبت

.  کنم سرگرم  هایمکتاب و درس با را خودم  و برگردم  خودمان خانه به داشتم

 در خواستممی کنم، فرار زندگی وحشتناک هایواقعیت  از خواستمی دلم

 هم من اگر میشد چه. شوم  غرق بودم  ساخته خودم  برای که کوچیکیدنیای 

 ؟ !داشتم  آرامش بقیه مانند

 من و برگردیم تهران به همگی گرفت تصمیم پدر خواب،قبل شب. کشیدم  آهی

 .بودم  خوشحال بسیار او تصمیم این از
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  برای حتی. بود  شده تنگ بود، کاغذ و کتاب از پر همیشه که تختم برای دلم

 . بود من با همیشه و بودم  داشته نگهش بچگی از که ایمقهوه خرسیعروسک

  اطرافم فضای! داشتم بدی احساس بود، گرفته خیلی دلم آخرشب

 تختمروی . بود شده سخت برایم کشیدن نفس و بود گیردل  و سنگینخیلی

 .بخوابم کردم   سعی و کشیدم  دراز

 ! پریدم  خواب از کشیدم که جیغی صدای با شبنصف

  من کریح هایصورت  با پوشسیاه چندمرد دیدم  خواب! بود وحشتناکیکابوس

  کردم می سعی چه هر. بودند بسته را  پایم و دست  کردند، جدا ام خونواده  از را

 با هم هاآن. کردندمی زخم را پایم و دست هاطناب بدهم، نجات را خودم  تا

 ! زدندمی وحشتناکی یقهقهه  من تقالی  دیدن

 : زدم می فریاد چه هر

 مهسا؟ بابا؟ مامان؟ -

  گریه با! کردندمی نگاه را من روحبی هایصورت  با و  بودند ایستاده دور از

 ! برگرداندند من  از را هایشانصورت  ولی کردم  التماس
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 ! پریدم  خواب از ناگهان که زدندمی قهقهه همچنان پوشسیاه مردهای 

 ساعت! بود؟  کابوسی چه این  بود، کرده خیس را صورتم عرقدرشت  هایدانه 

 بازنیمه  دهان با خواب در مهسا. خواب و  سکوتغرق خانه و بود شب.نصفه۳

  بر پنجرهالی از نورکمی تنها  و بود شده ریخته صورتش در موهایش کهدرحالی

 اما حضورش وجود با بارهیک. زدم  کنار صورتش از را موهاش. تابیدمی صورتش

  روی و زد غلتی نشاندم، اشگونه روی  ایـه..وسـ..بـ شد، تنگ برایش دلم

 . خوابید پهلویش

 در را  مهسا هایدست کهدرحالی بستم، را هایمچشم دوباره و کشیدم  آهی

 .رفتم خواب به کردم می نوازش و فشردم می دستم

* 

 با را هاچمدان  پدر. کردیم رفتن عزم  و شده بیدار همگی ،۶ساعت صبح

 حالم بودم، دیده که کابوسی تاثیرتحت هنوز. گذاشت ماشینداخل بهادرکمک

 .بود گرفته حسابی
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  و خیسهایشن  بوی و کشیدم   عمیقنفس  چند رفتم، دریا کنار به سریع

 !کرد بهتر را حالم دریامتالطم هایآب

 باباماشین  در همگی. دویدم  ماشینطرف به سریع مهساصدای  شنیدن با

 . کرد حرکت ما سرپشت خودشماشین با هم بهادر و نشستیم

 بر دستی. زدمی  چرت دائم هم مادر  رفت، خواب به سوارشدن محض به مهسا

 : گفتم و کشیدم  مادر یشانه

 . هست بابا به حواسم بیدارم  من بخواب بگیر عقب بیا شما مامان؟ -

  با را جاهایمان مادر و من داشت، نگه جاده کنار پدر بودیم، شهر داخل هنوز

 :گفت پدر کردیم، عوض هم

 ! گیرهمی خوابش آدم  یجوریه هوا المصب -

 :گفتم و خندیدم 

 ! بابا هست حواسم من بخواب شما -

 ***** 
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 :وگفت کشید را ام گونه آرام  بود، جاده به توجهش کهدرحالی پدر

 ! بپره  سرم  از خواب بریز  من برای چایییک  حاال بریز، نمک کم شیطونای  -

 ! بخوری چایی تونینمی که فرمونپشت بابا عه -

 : گفتم بدجنسی لبخند با بعد و

 ! تونممی من اما -

  برای که برداشتم  را فالکس! انداخت  من به نگاهی شده گرد هایچشم با پدر

 : گفتم و شد آویزان هایمب*ل! است خالی شدم  متوجه که بریزم  چایی خودم 

 !که  خالیه عه؟ -

 : گفت و زد ایقهقهه پدر

  فالکس راهمون سر  نداره اشکال کنه، پر رفته یادش مامانت! خورتک حقته -

 . کنیممی پر رو

  ما از کمیفاصله با که دیدم  را بهادر ماشین و انداختم جاده به نگاهی آینه از

 :گفت پدر که کنم روشن را ضبط تا بردم  پیش را دست. کردمی حرکت
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  دوقرنه انگار رفتن، خوابیم چه خوابن؟  بینینمی بابا، کن کم رو صداش -

 ! نخوابیدن

 . کشید بلند خمیازهیک و داد تکان را سرش کرد، ایخندهتک

 ! نداریم  که ایعجله کنار، بزن میاد؟ خوابت بابا -

 ... . هست حواسم بابایی نه -

 عمیقیخواب  در و گذاشته مادرپای روی را سرش که دیدم  را مهسا برگشتم

 خوابغرق و صندلیپشتی  به بود داده تکیه را سرش هم مادر بود، رفته فرو

 . بود

 ! خوابگاست قشنگ! مسافرت اومدیم کیا با -

  بود، داده هدیه بهادر که جدیدم گوشی با کمی بود، رفته سر حسابی ام حوصله

  فروشیسوغاتی مغازهیک  دور از! کشدمی خمیازه باز پدر دیدم  که کردم  بازی

 کنارش پدر میشد بلند آن از بخار که  بود مغازه جلوی سماوربزرگیک   دیدیم،

 :گفت و داشت نگه

 .بگیر هم خوراکی یکم کن پر رو فالکس این برو زنم،می چرتیک  من تا بابا -
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  یمنظره که بود، شده ساخته درّهیه یلبه مغازه. شدم  پیاده و گفتم  چشمی

  بود، زیبا و سبز هایدرخت از پوشیده بر و دور هایکوه. داشت گیریچشم

  فروشنده به را فالکس. بود شده چیده مغازهجلوی  زیباییچوبی  هاینیمکت

 . شدم  تخمه و چیپس برداشتن مشغول خودم  و دادم 

  برخورد و جادهروی  الستیک شدنکشیده وحشتناکصدای  شنیدن با ناگهان

 !افتاد زمین بر دستانم از خوراکی هایبسته  دوماشین

 : زد فریاد بلندیصدای  با  و کوبید برسر دستی شده هول فروشنده

 !ابوالفضل یا -

 گویی انداخت، رعشه جانم بر نامحسوسلرزشی و کرد یخ تنمتمام  بارهیک  به

 زد،می  تندتند قلبم دویدم،  بیرون به مغازه  از توانتمام  با. دادمی بد گواهی دلم

  افتاد، شماره به هایمنفس !  شد دور زیادیسرعت با که دیدم  بزرگ سیا  ونیک

  سقوط حال در پدر ماشین! رفتم پرتگاه طرف به جانبی و خشک هایقدم  با

 !افتادم ... شد خم زانوهایم بود، درّه در
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  چشمانم! شنیدم نمی  دیگر را برم  و دور صداهای. افتاد ضربان از قلبم لحظهیک

! کردمی التماس اکسیژن ایذره  برای هایمریه  و  بود عاجز زدنپلک از گویی

  صدای انگار شدن،می  پرپر داشتند چشمم جلوی که عزیزانم ماشین به خیره

...  پدر ترسیده و مضطرب صورت زد،می چزخ سرم  توی مهسا هایجیغ

 ! خواستمی کمک خدا از که مادرم  فریادهای

ـ  در را من کسی   زبانم داشتم،نمی بر درّه از چشم شده  شوکه کشید، ـوش*آغ

 ! بود  شده قفل

.  زدمی  لب را من اسم اشکی و نشسته خون به هایچشم با که دیدم  را بهادر

 یکشیده زد،می فریاد سرم  بر گویی  که  درحالی بهادر رفتم،می حال از داشتم

  صدای و شد باز صداها روی به گوشم آن یک نشاند، صورتم بر محکمی

 شده جمع کنجکاوی از که مسافرینی هایگریه و  جیغ برم، و دور یهمههم

 :زدم  ریاد... ماشین شدن منفجر جهنمیصدای  و بودند

 ... .خدا -
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 درّهسمت به شده مسخ چرخید،می سرم  دور دنیا بکشم، نفس توانستمنمی

 کرد،می  گریه ایمردانه  و بلندصدای   با بهادر کنم، کمک  ام خانواده  به تا رفتم

 اشسینه به را سرم . کشید آغــوش در را من محکم و کشید را من دست

  هایمچشم فشارعصبی شدت از. زدمی نامفهوم  هاییحرف مدام  و چسباند

 .نفهمیدم  چیزی دیگر و رفت سیاهی

* 

  را دستم. زدمی را چشمم ایکنندهخیره نور کردم، باز آرامی به را هایمچشم

  انگار پاهایم سرم،باالی   سفید سقف به شدم  خیره و کردم  چشمانم بانسایه

 : زدم  فریاد. بود رفته خواب

 بابا؟  مهسا؟ -

 هایمگونه  روی را داغی هایاشک  ریزش کشیدم، بیرون دستم از را سرم  سوزن

 : زدم  فریاد کردم  حس

 مامان؟  کجایی؟ مامان -

 . شد وارد سراسیمه بهادر سرشانپشت. شدند اتاق وارد سرعت به دوپرستار
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  دیدن با. بود شده بلند حسابی هایشریش  و  بود افتاده گود هایشچشم زیر

 :زدم  فریاد شدم، دیوانه مشکیش هایلباس

 مهسا و  مامان برای دلم بیاد بگو کو؟ بابام  چیه؟ هااین  بهادر؟ تنت چیه هااین  -

 ! خدا تورو  بیان بگین... بیان بگو شده، تنگ

  تقال. کشید آغوش در محکم را من و آمد جلو ریخت،می اشک طورهمین بهادر

 :گفت پرستار بروم، که  کردم می

 .کنم تزریق بخشآرام  تخت رو بیارش -

 :زدم  داد

 !برم  خوام می من کنید، ولم -

 :گفتم بهادر به التماس با

 خوام،می بابامو کنممی دق دارم  من. باشم جااین  خوام نمی  ببر،  منو خدا تورو -

 ... . برم  خوام می  من بریم بهادر! خدا تورو  بیا مامان مامان؟ خواهری؛ بیا مهسا؟
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 روی سوزن سوزشاحساس  و  خواباندند تخت  روی را من نفریسه سختی به

 آرامی صدای با ریختم،می اشک و کردم می نگاه بهادر به حالیبی با! دستم

 :گفت

 .میریم شدی خوب وقت هر عزیزم، میریم -

 رها هوشیبی عالم در دوباره و بهادراشکی  و سرخ هایچشم به شدم  خیره

 .شدم 

* 

 . بود گذاشته تختلبه  روی را سرش بهادر. بود تاریک هوا آمدم، هوش به وقتی

 : گفتم جانیبی  صدای با.  پرید خواب از که گذاشتم دستش روی را دستم

 ! بخوابم خوام نمی  دیگه بهادر بریم -

  و زد هایمدست  بر ایـه..وسـ..بـ. نشست هایشچشم در اشکبرق  دوباره

 :گفت

 ! بگی تو وقت هر میریم عزیزم  باشه -
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 :گفتم مظلومیصدای  با

 پیششون؟  بریمی منو -

 : گفت و خورد سر اشگونه  روی اشکیقطره گذاشت، هم روی را هایشچشم

 . میریم حتما آره -

 :گفتم داریخش  صدای با. سوختمی گلویم

 . کنهمی درد جام  همه شده، خشک تنم تمام  -

 . بیهوشی ستهفته یک عزیزم  طبیعیه -

 : گفتم متعجب

 ! هفتهیک -

 داشت مصیبت این بار زیر کمرم  و کردمی سنگینی قلبم. داد تکان را سرش

  زنده هاآن  ندارد واقعیت نه گفتممی و  کردم می  انکارش دلم در دائم! میشد خم

 هایمب*ل جوشید، اشکم یچشمه دوباره! اند نمرده  من عزیزان! هستند

 : گفتم بغضی دارخش  صدای با لرزید،می
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 ! دونه؟ می کجاست؟ مهتاب -

 : گفت و دزدید  من از را نگاهش  انداخت،  پایین را سرش

 ! خوبه آره،... آ -

 .ببینمش خوام می -

 .فرداست مالقات ساعت عزیزم، نمیشه االن -

 : گفتم باعجز

 . ببینم رو مهتاب خوام می کنم،می دق دارم  نیست، خوب حالم من بهادر -

 نکنی؟ بیداد و داد دیمی قول -

 :گفتم لرزان هایب*ل با

 . میدم  قول -

 :گفت و کرد مکثی

  وارد بهش بدیشوک  خبر این شنیدن با! بیهوشه اما بیمارستانه، همین تو -

 .ستویژه  هایمراقبت  تو حاملگیش بخاطر خوبه دوتاشون حالِ ولی شده
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 : گفتم ناله با

 ! کن راحتم بکش منم خدایا! بود؟ مصیبتی چه این خدا -

 :گفت گریه با و کشید ـوش*آغـ در را سرم  بهادر

 ! بکشم عذاب حالت دیدن با نزار مارال، باش قوی -

... خواهرم  مادرم،... شدم  یتیم من کنهنمی درک کس هیچ کنی،نمی درک تو -

 ... . شممی خفه دارم  بهادر بریم! بمیرم  خوادمی دلم! کنم تحمل تونمنمی خدایا

 :گفت و زد ام گونه  روی ایـه..وسـ..بـ

 . کنممی چیکار ببینم برم  وایسا -

 . شد خارج اتاق از سنگین هاییقدم  با و

 **** 

 را خودم  رفت،می سیاهی هایمچشم بودم، شده ضعیف و حالبی  حدزیادی تا

 با پرستاری شدم، خارج اتاق از و کشیدم  پایین را در گیرهدست  رساندم، در به

 :گفت و  آمد جلو سریع من دیدن
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 . تختت توی برو افتادی؟ راه  کجا عزیزم  -

 : گفتم التماس و گریه با و فشردم  حکم*م  را دستش

 .دقیقه چند فقط ببینم رو خواهرم  بذار  توروخدا -

 نحیفمبازوی  دور به را دستش. کرد قبول سوخت، حالم به دلش که پرستار

  دیدم، را رادوین دور از. کرد هدایت مهتاباتاق  سمت به  را من و کرد حلقه

  دیدن با. بود نشسته انتظارصندلی روی و بود گرفته هایشدست   بین را سرش

 شدت از هاششانه  دادم، تکیه اششانه روی رو سرم  آمد، طرفم به  سریع من

 :گفت آلودیبغض و خستهصدای  با لرزید،می گریه

 مارال؟  اومد سرمون بالیی چه دیدی -

 که ایمردانه  گریه با. میشد ترفشرده قلبم  فقط نداشتم؛  ریختن اشکنای  دیگر

 :گفت بود، کرده معمول از تر بم  را صدایش

!  ترسخت  ماجرا این هضم سخته، باورش  عزیزم، بده صبر بهت خدا مارال -

...  سنگینیه مصیبت این  خدا، ای! بیمارستان؟ تخت روی افتاده عشقم بینیمی

 ! خدایا. سپردم  خودت به رو بچم و زن
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  دیدن با ایستادم، اتاق شیشهپشت آرام  و انداختم پایین دورش از را دستم

 ام خفه  داشت بغض... لرزید هایملب آمده باال  شکم و وضعیت آن توی مهتاب

  تمام  که نشکنم، که  نیوفتم، که گرفتم رادوینبازوی  به محکم را دستم. کردمی

 آرام  و دادم  تکیه شیشه به را سرم !  نبندد  را گلویم راه مصیبت این تا نشوم 

 : گفتم

 رو بابا دلم مهسا؟ چرا! من؟ یخانواده  چرا رادوین؟ شد طوریاین  چرا -

  همش که بگو  نمردن، که بگو رادوین! خوادمی  رو مامان دعواهای دلم خواد،می

 ! خدایا نمیشه، باورم  کابوسه،

  کبودش و شده سرخ صورت بر دستی ریخت،می اشک صدابی که رادوین

 :گفت و  نشاند موهایم روی ایوسه*ب کشید،

 .شدی ضعیفخیلی مارال، کنی استراحت  بری باید بسه -

 : گفت و گرفت را دستم پرستار

 .نیست خوب حالت تو عزیزم  بیا -
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  درآوردم  دستش از را دستم. شد محزون و گرفته ناراحتی شدت از صورتش و

 :گفتم و

 ! برم  خوام می کنید؟می مرخصم کی! خوبم خوبم -

 دیدن با و رسید راه از بهادر. کردم  زاری و گریه به شروع  و نشستم زمین رو بر

 :گفت اسفبارحالت آن در من

 . مرخصی بریم پاشو مارال؟ کنیمی چیکار جااین  -

* 

  به بهادر کمک با و کردم  تنم را بیرونیم هایلباس. بود صبح۴ حدود ساعت

!  گرفت بغضم تاریک و گرفته آسمان دیدن با. رفتیم ماشین سمت

 و عجزاحساس  آمد،نمی بر دستم از کاریهیچ کهاین  از کردم می پوچیاحساس

 . کردم می ناتوانی

  آرام  و نشست فرمانپشت هم بهادر نشستم، ماشینجلوی  صندلی روی صدابی

 به  نگاهم بود؛ گرفته شکل بینمان ایدهنده  آزار سکوت. کرد حرکت به شروع 
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  دادن فشار شدت از که هایشانگشت بندبند و افتاد بهادر درهم هایاخم

 . بود شده پریدهرنگ  و سفید فرمان،

 :گفت ایگرفته صدای با

 . پلیس  اداره بریم باید فردا -

 ...سکوت بازم   و انداختم رخشنیم  به نگاهی

 چیه موضوع  تحقیق، برای اومدن  چندبار بودی هوشبی که مدتی این تو -

  باشه یادت اگه.  خونوادت نه بودی تو هدفشون مطمعنا کین؟ هااین  مارال؟

...  بگو من به مارال؟ دونیمی چی! بگیرن زیر رو تو خواستنمی هم اومدن موقع

 ! دربرن قِصر هاحرومزاده  این بذاریم نباید

  یادآوری با نداشتم تحمل دیگر. بود شده ون*خ دوکاسه به تبدیل هایشچشم

  به تلخحقیقتی  و شد آوار سرم  بر آنی جنون جهنمی روز آن و رنگمشکی ون

  و گرفتم سرم  به را دستم! مردند من خاطر به هاآن زد،می سیلی صورتم

 : زدم  فریاد ارادهبی

 !کن تمومش... بشنوم  خوام نمی... بسه -
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  شده خراب سرم  بر دنیا ، کشیدم می نفس  تندتند فشارعصبی و خشمشدت  از

 :زدم  ب*ل مظلومانه لرزید،می  توامان خشم و اندوهشدت  از که صدایی با  بود،

! بود؟  بالیی چه این... بمیرم  بود  من حق! مردم می  باید من... منه تقصیر -

 !میرم؟نمی  من چرا خدایا،

 ... زدم  ام نه *سی به ایضربه محکم

 کنم؟نمی دق چرا تپه؟می هنوز قلبم چرا -

  شده هول بهادر. زدم  می خودم  صورت سرو بر دست با و زدم می زجه

 ماشین کند، آرام  مرا تا نزنم، آسیب خودم  به تا  بگیرد را من دست خواستمی

  نگه ایگوشه و چسبید دستی دو را فرمانسریع شد، منحرف جاده از کمی

 ! داشت

 بر دست با و کشیدم می جیغ مرتب بودم  خودم  درحال و دادم نمی اهمیتی ولی

  کنار از  خون و اشک و شد پاره لبم یگوشه کوبیدم،می خودم  صورت و سر

 : زد فریاد زدن، بوق با عقبی ماشین. شد سرازیر بم*ل

 کنی؟ می داری لطی*غ  چه یارو؟ -
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 :زد فریاد  و گرفت حکم*م  را هایمدست بهادر. شد رد کنارمان از سرعت با و

 ! باش آروم  بردی، بین از رو خودت! بسه مارال باش آروم  -

  است، افتاده بیرون آب از که داشتم را ماهی حس کشیدم،می  نفس تندتند

 را معدنیآب  بطری سریع بهادر  بودم، زدن بالبال و تقال درحال گویی

  و کرد آب از پر را دستش. بخورم  آب کمی کرد مجبورم  و گرفت دهانمجلوی 

 .زد آب را صورتم

.  ریختممی اشک صدابی و شدم  آرام   کمی شد، آب خیس شلوارم  و مانتو تمام 

 : گفت داریخش  صدای با بهادر

 مصیبت باشی، ناراحت چقدر هر  داری حق! نکن بیتابی انقدر بسه مارال -

  سرنخ. کنیم پیدا رو عوضیقاتل  اون باید . باش  مسلط خودت به عزیزم، بزرگیه

 برام  مارال ها؟ بشه، مال پای خونشون که خواینمی ! توعه دست... معما این

 .شد بهتر حالت وقت هر ولی دونیمی  چی هر کن تعریف

 :گفت و کشید ام ریخته بهم موهای روی نوازشیدست

 . عزیزم  کن استراحت نباش هیچی نگران  تهش، تا مارال باهاتم من -
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 حرکت و کشید من روی را شرتشسویی. کشیدم  دراز من و خواباند را صندلی

 : زدم  صدا. کرد

 بهادر؟ -

 جانم؟ -

 :گفتم کردم، حس را سوزشش و لغزید صورتم روی داغی هایاشک

 بود؟ کی  خاکسپاری -

 : گفت و کشید آهی

 انجام  رو کارهاش باید مهتاب و تو.  نداد اجازه هم پلیس. نشده انجام  فعال -

 فعال. نداشتیم اقوامتون از ایشماره هم ما بودین، بیمارستان تو که دادینمی

 ! دونهنمی کسی

 :گفتم زاری و لرزانصدای با کرد، لرزیدن به شروع  هایمب*ل

 از بیشتر نذار! کن بیدارم  بهادر باشه؟ وحشتناک کابوسیک  این میشه خدایا -

 ... .بمیرم  خوادمی دلم ندارم، رو توانش! بزنم پا و دست لجنفضای این  توی  این
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 :گفت و داد فشار را دستم بهادر

 !فهمیدی؟ بزنی،  مردن از حرفی نداری حق دیگه -

 ****** 

  خودش اتاقسمت به را من رفتیم، باال بهادرکمک با هاپله  از. رسیدیم ویال به

 و شد مانع بهادر که بروم  مهسا  با مشترکماتاق  به خواستمی دلم  کرد، هدایت

 :گفت

 !جااون  نری فعال بهتره -

  در کنار  دقایقی از بعد و رفت حمام سمت به نشستم، کنارتخت مبل روی

 :گفت و ایستاد

 ! میشی سرحال آلودست، بیمارستان فضای عزیزم، بگیری دوشیک بهتره -

 :گفت آرامی باصدای و کرد هدایت حمام  داخل به را من

 .کن صدام  خواستی چیزی -
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 تنگ دلم ریختم،می اشک صدابی و  نشستم گرم آب  دوش زیر ایدقیقه چند

 . بود کرده پر را جاهمه سنگینیفضای . بود شده

... مادر پوستی زیر هایمحبت مهسا،  هایشوخی افتادم، پدر هایخنده  یاد به

  چون تنم و افتاد شمارش به نفسم شد، فشرده قلبم دادم، دست از را تحملم

  درد سر از جیغی ارادهبی  بود، افتاده سوزیخانمان  لرزه به باددست  در بیدی

 ... کشیدم   کسیبی

 رو همشون چرا کردی؟ کسمبی چرا... خوام می  تو از رو خونوادم  من خدایا -

 ! خدایا گرفتی؟ ازم 

 نایی دیگر نشد، قلبم هایزخم بر التیامی هم حمام  گرم آب و زدم می زجه

  هایمچشم کردم،می کرختی  احساس ریخت،می صورتم و  سر بر آب. نداشتم

 بسیار نگرانی با را  اسمم که شنیدم می را بهادر صدای میوفتاد، هم  روی داشت

 !نداشتم  دادن جواب توان ولی کوبید؛می در به حکم*م  و زدمی صدا



www.taakroman.ir  

 
  

426 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  با دوید، طرفم به مضطرب بهادر و شد  کوبیده دیوار  به بدیصدای  با در بارهیک

 گرد رنگشسرخ هایچشم نامناسب، وضعیت آن و روز و حال آن با من دیدن

 ! شد

  و برگرداند  را رویش برگشت، سفید له* حویک با و شد خارج حمام  از سراسیمه

 :گفت گریه با

 !خودت با کنیمی چیکار ببین -

 : گفتم عجز با

 ! نزن  دست من به بیرون، برو -

  هایشگریه. کردمی گریه من با همراه هم او پیچید، دورم  را له*حو صدابی

 :گفت اشگرفته و  مردانهصدای  با  بود، دردناک بسیار برایم

  بود کم مردن مارال، شدم  نگرانتخیلی ندادی جواب و کردم  صدات وقتی -

 ! حالم برای

 : گفتم جانیبیصدای  با

 .میام  منم بیرون  برو خوام،می معذرت -
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 ! درم  پشت من ذارم،می باز رو در پس -

 آب و گرفتم سرسری دوشیک. رفت بیرون  حمام  از و نشاند  وانلبه را من آرام 

 رو حوله و کردم  خشک را خودم  داد، دستم به  را دیگری تمیزحوله. بستم را

 .نیست اتاق در بهادر دیدم  که شدم  خارج حمام  از پیچیدم، خودم  دور

.  بود گذاشته لباس برایم که افتاد  تخت روی به نگاهم. کشیدم  راحتینفس 

 .بود ام اندازه  کامال که پوشیدم  و برداشتم را هالباس سریع

  از را نگاهش. شد  وارد غذا و آبمیوه از پر سینی با بهادر و  خورد در به تقه چند

 :گفت مالیمی صدای با. نمیشد باز  ابروانش گره. دزدیدمی من

 . دلم عزیز بخوری غذا باید -

 : گفتم و کنارپنجره رفتم

 .نمیره پایین گلوم  از بخورم، چیزی تونمنمی -

 :گفت و نشست رویمروبه  هم خودش نشاند، تخت روی و کشید را دستم

 .خوریممی  هم با اصال بخوری، باید -
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  با هم من گرفت، دهانمجلوی  و برداشت برنج و جوجه هایتکه  از پر قاشقی

  زور به. خورد خودش و پرکرد دیگری قاشق. جویدم  آرام  را لقمه میلیبی

 . بود ترمیلبی من  از او که انگار  داد،می پایین را اشلقمه

 :گفتم حالیبی  صدای با قاشق، دو یکی از بعد

 . بخوابم خوام می بسه -

  نکنم فکر کردم می سعی هرچقدر. رفت بیرون اتاق از  و کرد مرتب رویم را پتو

 دیگر کردم، گریه صدابی و گرفتم دهانم  جلوی را مشتم بود، معلق ذهنم اما

 آهسته، هایقدم  با لرزید،می فشارعصبی شدت از تنمتمام . بود نمانده اشکی

  خانه رفتم، پایین آرام  هاپله  از شدم؛ خارج اتاق  از سرگردان،روح مثل

 . بود تاریکیغرق

  به و بود گذشته شبنیمه از ساعت. رفتم ساحل سمت به و کردم  باز را در

.  رفتمی فرو هاشن  توی ام برهنه  پاهای. بود تاریک هوا اما و میشد صبح زودی

 برایشان دلم افتادم، داشتم خانوادم  با که خوبی روزهای تمام  یاد دریا  دیدن با
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  بود، ایستاده پدر و مهسا کنار آب روی که دیدم  را مادر یسایه  بود، شده تنگ

 : زدم  ب*ل... کرد دراز طرفم به را دستش

 مامان؟ -

 : زدم  صدا و برداشتم قدم  سمتشان به آرام آرام ! کردمی نگاه حرفبی  فقط او

 ! نذارین تنهام ... ببرید منم... کن صبر مهسا -

 و دویدم  طرفشان به سراسیمه برگرداندند، من از را غمگینشان هایچهره

 :زدم  فریاد

 ! نذار تنها  منو بابا! وایسین  توروخدا... نرید-

  تررنگکم و تررنگکم تصویرشان دویدم،می طورهمین ... شد خیس پاهایم

 : زدم  فریاد گریه با میشد

 ... .بابا ببر منم! نه -

. رفتم فرو آب داخل به و شد خالی پایم زیر بارهیک  به... آمد باال دنم*گر تا آب

 ! بیایم باال توانستمنمی زدم،می پا و دست هرچی
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  گرفته را دستم که دیدم  را مهسا  زدم،می پا و دست کهدرحالی آب زیر در

  جدی اون صورت اما زدم  معصومشچشمان به لبخندی نکردم،  تقال  دیگر. است

 ! بود

 را هایمچشم هایمپلک پشت از ایکنندهخیره  نور افتاد، هم روی هایمپلک 

!  نداشت   اثر رویم بر آبقدرت  دیگر چسبیدم، را مهسادست فت*س زد،می

 ! نبود مهم برایم چیزی دیگر. کردم می سبکیاحساس پر، مثل

  به داشتم. کرد جدا مهسا از را من دست و شد حلقه دورم  دستی دفعهیک

 :گفتم و دادم  تکان را  سرم  شدم می کشیده باال سمت

 ! نه -

  نفس توانستمنمی رسیدم  آبسطح به کرد،می  نگاه را من فقط  حرکتبی مهسا

 روی حال بی کردم،می خفگیاحساس. بود شده پر آب از وجودم  تمام  بکشم،

  فشار را شکمم و خواباند ساحل هایشن  روی را من بهادر. افتادم  بهادر یشانه

  تندتند و کردم  شدیدی هایسرفه میشد، خارج شدت به دهانم از  آب داد،می

 . برسانم هایمریه به اکسیژن کمی تا کشیدممی  نفس
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  به و  داشت بدی سوزش که گذاشتم گلویم روی را دستم و زدم  چنگ را هاشن 

 .کردمی اذیتم شدت

 خود هایچشم با را مرگ. افتادم  پشت به بکشم، نفس ترراحت توانستم کم کم

 :گفت ایگرفته صدای با بهادر. کردمی طلوع  داشت خورشید! دیدم 

  مریممامان  چقدر بود، عزیز برام  مهسا چقدر بودم، خانوادت از جزئی منم -

  کاری ضربه مارال! بودم  صمیمی باباسعید  با چقدر بود، کرده پر رو مادرم  جای

 رو انتقامشون خوام می لعنتی باشم قوی خوام می . هنوز نکردم  راست کمر. بود

  خودکشی  با کردی فکر... خیلی مارال احمقیخیلی نکن، داغونم مارال! بگیرم 

 میدی؟  عذابم منو چرا میشه؟ درست

 : گفت و داد تکانم شدت به و فشرد دست در را هایمشانه

 آره؟  ضعیفی؟ انقدر تو یعنی -

  از ضعیفیصدای با کردم،می  نگاه هاشچشم به فقط حسیبی و ناتوانیاوج  در

 : زدم  ب*ل کردمی دردخیلی که گلویمته

 !کنم خودکشی خواستمنمی -
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 . بود ام جمله  ادامه منتظر و کردمی نگاه هایمچشم به خیره

 ... .پیششون برم  خواستم. بودن وایساده دیدمشون، -

 .شد اشک از پر هایمچشم

 درست بهادر  برگردوندن، ازم  رو روشون بودم، گرفته رو مهسا هایدست -

 ! خوابم مثل

  لرزید،می گریه شدت از هایششانه  کشید، آغوش در را من حرکتیک با بهادر

 ماشینجلوی  صندلی روی و کرد بلند زمین از را من زیرپاهام، انداخت دست

  هایشاشک. نشست فرمانپشت خیس هایلباس همان با هم خودش و نشاند

 سرخ هایرگه و  بود خون یدوکاسه هایشچشم کرد، پاک دستشکف با را

 . بود کرده محاصره را هایشچشم سیاهی زیادی

 پیشانیش روی از و کشید خیسش موهای به دستی نمیشد، باز ابروهایش گره

  اورژانس بخش به را من. کرد حرکت درمانگاه  اولین طرف به سرعت با زد، کنار

  شد،  تزریق هایمرگ به دوباره که سرمی و پرستاران رسیدگی از  بعد رساند،

 .کردم  پیدا بهتری حس



www.taakroman.ir  

 
  

433 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  محل کالنتری وارد بعد  و بودیم نشسته  ماشین توی دو هر بعد چندساعت

 دانستممی که جایی تا هم من کرد،می سوال من از مدام  افسرپلیس. شدیم

 .دادم  جواب

  را سرش شاهرخ! خوردیم  یکه یکدیگر  دیدن با شد،  کالنتری وارد هم شاهرخ

 :گفت زاریحالت با و  انداخت پایین

 !مارال متاسفم -

 :گفتم ایخفه  صدای با

 ! شدم نمی آشنا باهات وقتهیچ کاش-

  که گفت افسرپلیس به شاهرخ. کشید  خودش سمت به و گرفت را بازویم بهادر

  نیستش به سر ببینند  برش و دور  را خانومی اگر و  بود  شده تهدید بار چند

 من گناهبی  خانواده قلب در خنجرش و رفت خطا تیرشان من مورد در. کنندمی

 !رفت فرو

 :گفت پلیس افسر
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  برای ما! کنه تموم  رو تمومشنیمه کار  تا میاد، شما سروقت دوباره احتماال -

 . کنیممی گیرشدست  انشاهلل شناسایی محض به ذاریم،می محافظ تا دو شما

.  برساند را خودش خواستم ازش و گرفتم عموسامان با تماسی کالنتریتلفن  از

 داشتم تربزرگیک کمک به احتیاج. نگفتم عزیزانم مرگ از چیزی تلفنپشت

 .باشد خودم  ون*خهم که

 :گفت و کرد مرخص هم را شاهرخ پلیس،

 بود مشکوکی مورد اگه. کنید همکاری پلیس با لطفا و نشین شهرخارج از -

 . بدین اطالع 

 با شاهرخ. رفتیممی  راه آرام  دو هر و بود گرفته را من نحیف و الغر بازوی بهادر

 :گفت و رساند ما به  را خودش تند هایقدم 

 دونی؟نمی مقصر منو که تو وایسا، مارال -

 :گفتم و انداختم چشمانش به خشکی نگاه

 ! منم اصلی مقصر نه،-

 : گفت و انداخت  پایین را سرش
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 ... .متاسف واقعا من -

 : گفتم و پریدم  حرفشوسط 

  شاهرخ، گردونهنمی بر بهم  منو خونواده! کنهنمی  درست رو کاری تو تاسف -

 ! خواد؟می چی روانی این کردی؟ توچیکار

 : گفت و گرفت را دستم شاهرخ

 !بکشمش سگ مثل و کنم پیداش میدم  قول مارال بیا من با -

 : گفت و زد پس را دستش حکم*م  بود، کرده سکوت لحظه آن تا که بهادر

 ! بردار سرش از  دست بدی؟ کشتن  به مارالم خوایمی عوضی گمشو -

 : گفت عصبانیت با شاهرخ

 مربوطه؟ چه تو به هستی؟ چیکارش تو اصال -

 :گفت و گرفت را اشیقه  بهادر

 فهمیدی؟ نامزدشم -
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  به دو، آن به توجهبدون  و شده مسخ افتد،می اتفاقی  چه دیگر  نبود مهم برایم

 . رفتم روپیاده سمت به و افتادم  راه

 : گفت و آمد دنبالم بهادر،!  من هایچشم مانند درست. بود ابری حسابی هوا

 . شو سوار بیا -

 : گفتم آرامیصدای  با

 .مهتاب پیش ببر منو لطفا -

 بستم آرامی به را ماشیندرب و نشستم کنارش گذاشت، هم روی را هایشپلک 

 . کردیم حرکت بیمارستان سمت به و

 بود کسی تنها. تابید دلم در امیدی نور   بود،  آمده هوش به که مهتاب دیدن با

 آغوش در محکم را زندگیمآدم  ترینباارزش و دویدم  طرفش به مانده، برایم که

 :گفتمی و زدمی زجه گرفت، شدت اشگریه  من دیدن با. فشردم 

 !نمیشه باورم  مارال! کابوسهیک  دروغه، همش هااین  بگو مارال-

 : گفت آرام  بهادر ریختیم، اشک هم ش*آغو در دقایقی
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 ! اومدن  اقوامتون -

  طرفش به مهتاب دیدن با. شدند وارد اتاق به عموزن  و عموسامان و شد باز در

 : گفت و نشاند مهتاب یگونه روی آرامی ی وسه*ب عموزن  کردند، تند قدم 

 کنی؟ می چه جااین  دختر، نده بد خدا -

 :گفت و پرسیاحوال  به کرد شروع  هم عمو

 کجان؟  داداشزن و سعید -

 :گفت و گرفت را عمو دست رادوین شد،  تازه دلمان اغ *د دوباره مهتاب و من

 . میدم  توضیح  براتون  من بیرون بفرمایید -

 راه به دنبالش گرپرسش  و درهم ایقیافه با عمو. انداخت ما به انگیزیغم نگاه و

 :شد شنیده عمو زاری و نالهصدای  لحظه چند از بعد. افتاد

 کردی  کسمبی مهسا، بشه فدات عمو وای ای ! کردی سرم  به خاکی چه داداش -

 ! بده طاقت خدایا بده صبر خدایا داداش زن  مریم، شکوندی رو کمرم ! خدایا
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 هایگریه  صدای شنیدن با کرد،می تابیبی و زدمی خودش صورت و سر بر

 :گفت حیرت با عموزن  افتادیم، گریه به هم ما عمو،

 ... . جعفر بن یاموسی -

 سوزناکیصدای با و کشید جیغی خبر شنیدن با  هم او دوید، اتاق از  بیرون به

 :زدن حرف مادر با کرد شروع 

  وایای  گذاشتی؟ تنها چرا رو گلتدسته دختر دوتا این معرفت؟ بی رفتی کجا -

  خونواده این سر بود مصیبتی چه این! خداای ... سعید برای  وایای ... مهسا برای

 ! اومد؟ 

 افتاد، زمین رو حالبی عمو. کردم می نگاه گریه با و بودم  ایستاده در جلوی

 اتاقی به  و کردند بلندش سریع زد، صدا را پرستار و گرفت را زیربغلش رادوین

 پرستار. رفت هوش از تابیبی شدت از هم عموزن . بردند  راهرو انتهای در

 : گفت ایدلسوزانه  بالحن

 ! افتادن روزی چه به خدا  بندگان ببین بده، صبر خدا انشاهلل -
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 را اجساد  تحویل اجازه پلیس شدند، جمع جاآن  نزدیک اقوام  تمام  شب تا

 . کرد صادر

 بود، خشکیده اشکم یچشمه. کردیم حرکت تهرانسمت به همگی صبح

 .شد انجام  سرعت به خاکسپاریمراسم 

  را خرابمحال نزدیک،اقوام  ناله و شیون صدای و هم کنار سرد قبرسه به خیره

 .کرد ترخراب 

 ***** 

 زنده تا که انگار کرد،می گریه و انداختمی  قبرها روی را خودش چنان عموزن

  کسی هستی تا است همین زندگی! زدنمی کنایه و کردنمی اذیتشان بودند

 عزیز همه  برای انداخت، سایه زندگیت بر مرگ وقتی اما  داندنمی را قدرت

 ! داشتند را شکستت آرزوی که کسانی حتی شوی،می

  به مراسم در حضور برای  خواست و کرد تشکر همه از جانیبی صدای با عمو

 آرامیصدای  با شوم، بلند جایم از تا گرفت را بازویم عموزن  بروند، شانخانه

 : گفتم
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 .باشم تنها باهاشون خوام می... مونممی من -

 همگی نشاند، موهایم روی ایوسه *ب. کرد درک را حالم و  نکرد اصرار زیاد

 : گفت و نشست کنارم  بهادر. رفتند

 مارال؟ -

 .باشم تنها خوام می برو، هم تو بهادر، برو -

 . بیای تا مونممی -

 : زدم  ب*ل

 .خونه گردم برمی خودم  بزنم، قدم  خوادمی دلم نیست، نیازی -

 :گفت فقط. نزد حرفی هیچ دیگر و کشید کالفگی از نفسی

 . باش خونه لطفا زنممی زنگ بهت دیگه ساعتیک -

 :گفت و کرد مکثی

 ... .مارال کن درک نگرانتم -
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 خدا دنبال ابرها بین آسمانسقف  زیر کشیدم، دراز مادرم  و پدر قبر بین

 !گشتممی

 ! مونده برام   خواهریک فقط  دیگه االن... مارال منم بینی؟می خدایا -

 از هایماشک  و دادم  فرو سختی به  را کردمی ام خفه داشت که سنگینیبغض

  ابرها، از باالتر آسمان،عمق در شدم  خیره. شد  سرازیر موهایمالی چشمم، کنار

 ! خداآغوش بزرگی  به بودم  آغوشیک دنبال

 : زدم  ب*ل

 سخته؟  انقدر  کردن زندگی چرا. خستهخیلی خستم، -

 :گفتم و پدر مزار مرطوبخاک روی کشیدم، دراز پهلو به

 دخترت بابا، معرفتیبی  خیلی! بودم  مرده منم کاش بابا، بودم  خواب منم کاش -

 من بکنم؟ باید چیکار من حاال! تنها  و تک! عذابدنیای  این تو کردی ول رو

 ... . خوابیدی جااین  راحت خودت ترسم؛می تنهایی از بابایی، ترسممی

 :نالیدم  بغض با گرفت، شدت ام گریه

 ! بخوابید  ابد تا راحت دیگه بخوابید، -



www.taakroman.ir  

 
  

442 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  ساعتینیم  سوخت،می اشکداغی از هایمپلک  گذاشتم، هم روی را هایمچشم

 از  پلکایم. بود شده خاکی هایملباس تمام. کشیدم  دراز کنارشان صدابی

  انگار قبرستانتوی  افتادم، راه به سست هایقدم  با. بود شده متورم  زیادگریه

 تیر قلبم. بود نشسته قبریک سر پیرزنی دورتر، کمی  فقط. نبود کسیهیچ که

 . بود نشدنیوصف حالم  کشید،می

 کسبی خورده، زخم آدمیحال! است رسیده خطته  به که تنها، ناامید آدم یک

 .است شدنله حال در مشکالتالی که

  کردم می احساس. کنم فکر چیزی به کهاین  بدون رفتم،می راه طورهمین

 . افتادم  راه به خانهسمت  به هدفبی  معلقم،

  بروم، که کردم   کج را مسیرم  و ندادم  اهمیتی کرد، ترمز پایمجلوی  ماشینیک

 :گفت ناشناسی صدای

 خانوم؟مارال -

  روی حکم*م  را دستمالی و شد کشیده شدت به بازویم که کردم  بلند را سرم 

 !نفهمیدم  چیزی دیگر گرفت، قرار دهانم
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* 

 را هایمچشم روی محکم. ندیدم  چیزی جزتاریکی ولی  کردم  باز را هایمچشم

 و هایماستخوان  در خشکی. بود شده زده چسب هم دهانمروی  و  بودند بسته

 رویش که صندلی به هم پاهایم و دست کردم،می احساس بدنمتمام  در را د*در

 . بود شده بسته بودم، نشسته

 توانستمنمی هم تکانی  ترینکوچک  ولی کنم باز را هایمدست  کردم  تقال

  شنیدم، را در شدن باز صدای! زدن فریاد به کردم  شروع  بستهدهان  با! بخورم 

 .کرد  باز را بندم  چشم و آمد طرفم به کسی

  توانستمنمی که بود گذاشته ماسک صورتش  روی ولی  ورزیده اندام  با مردیک

 :گفت خنده با. ببینم را صورتش

 !صالحی مارال اومدی،  خوش من مهمونی به -

 : گفت که کردم  نگاه چشمانش به زده بهت و خیره

 !آوردم  گیرت باالخره ولی خوردیمی سر دستم از ماهی مثل -
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  تکان را سرم  شدتبه که گذاشت ام چانه  زیر را دستش. داد سر بلندیخنده و

 : گفت و کرد دراریحرص خنده دادم،

 ... . منیچنگ تو االن تو نکن تقال -

 : داد ادامه و کشید دهانم روی از وحشیانه را چسب

 !خوشحالی جایی،این کهاین  از و -

 : گفت که کردم  پرت صورتش توی قدرت با را دهانمآب کردم، نگاهش تنفر با

  لطی*غ  هر عمرته، روز آخرین! نداره اشکال! کوچولو ندازیمی جفتکخیلی -

 ! بکن خوادمی دلت

 : زدم  فریاد! قرمزخشم از صورتم و بود شده منقبض  عصبانیت از وجودم  تمام 

  خوادمی دلم آشغالی، روانیِیک تو لعنتی. گرفتی ازم  رو خونوادم  عوضیقاتل -

 ! ثافت*ک کنم اتخفه  خودم  هایدست با

 :گفت و گذاشت ام شانه  روی را آرنجش آمدطرفم به

 ! گذاشتن کم انگار تربیتت تو  باباتمامان! هادهنی بد خیلی خانم هیهیهی -
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 : گفت و کرد ایخنده

 ! اومد پیش کوچولواشتباه یک  وسط این  فقط بمیرن، هااون  خواستمنمی من -

  با بود، زده بیرون چشمانم در خشم رنگسرخ  هایرگه رسیدم، مرزجنون به

 : زدم  فریاد توانتمام 

 ... .روانی کشمتمی خودم  عوضی کن باز رو هام دست ! حیوون -

 : گفت و شد خیره صورتم توی

 ! دارم  سورپرایزیک  برات باش، آروم ! میشی ترجذاب میشی عصبانی -

 :گفت جدی لحن با و گرفت را ایشماره  برداشت، را تلفنش

 .بیارینش -

  دو همراهبه  شکستهپای  و دست و زخمی صورت  و سر با شاهرخ و شد باز در

  روی شدت به را شاهرخ! شد  وارد کشیدند،می  را او زمین روی که مردقوی

  که قراربی چشمانی با زده بهت! کشید درد از  فریادی که کردند پرت زمین

 و کردم می تقال اکسیژن ایذره برای که  حالیدر  لرزید،می  هایشمردمک

 : زدم  جیغ کشیدم،می  نفس تندتند
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 شاهرخ؟ -

 : گفتم گریه با

 ها؟ثافت*ک آوردین سرش بالیی چه -

  سختی به که لرزانیصدای  با و کرد بلند را سرش شاهرخ من، صدای شنیدن با

 :زد ب*ل آمد، بیرون  گلویش از

 مارال؟ -

  زمین بر هربار که برساند من به را  خودش و شود بلند جایش از کرد سعی

 . بود گرفته شدت ام گریه. خوردمی

 ... . بیار طاقت عزیزم  شاهرخ. نکردیم کاری که ما خواین؟می ما جون از چی -

  صورتش به آبسطل  یک! ببندند صندلی به را هایشدست  تا کرد، اشاره

 : گفت پوشسیاه مرد پاشیدند،

 !ببینی باید حتما دارم  نمایشیک  برات دکتر! نیست خوابوقت  االن آ، آ -

 : گفت من به شد،خیره متوقف گوشش کنار و زد شاهرخ صندلی دور دور،یک
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 ! بدم  انجام  کوچولو جراحییک باراولین  برای خوام می -

 سینییک و تختیک  با دونفر، که داد تکان  را سرش! بود   من به  نگاهش و

 نه*صح این دیدن با! برگشتند دست، در قیچی و تیغ از پر ابزارجراحی

  توانش شاهرخ. ماندم  مبهوت صندلی  بر شده خشک و لرزید ترس از تنمتمام 

 :زد فریاد و کرد جمع را

  بخوره مارال به دستت ها؟ کنی؟ خوایمی لطی *غ   چه عوضی؟ هستی کی تو -

 ! کشمتمی خودم 

 تا کردمی  تالش  و کرد پرتاب بیرون را دهانش در شده جم ون*خ سپس

 چشمانی با برداشت،  صورتش از را ماسکش ناشناس، مرد. کند باز را دستانش

  باورش دید،می را او کسی هر داشت زیباییخیلی صورت. کردم  نگاه او به خیره

 ! باشد روانیقاتل آدم  همچین جذاب و معصوم  صورت این نمیشد

  گرد تعجب از شاهرخ هایچشم دیدنش با بارهیک  به برگشت، شاهرخ طرف به

 : گفت زبان لکنت با! شد

 تویی؟ ... ت... ت -
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 ****** 

 : گفت لرزیدمی خشم از که صدایی با و رفت هم در هایشاخم

  گرفتی، ازم  رو عشقم تو شناختی؟ حاال! سیاوش منم دکترتهرانی، آقای آره -

 ! بچشی رو کشیدم  من که بدبختیطعم من مثل هم  تو باید حاال

 از که صورتی با  و کرد تند را هایشقدم  نشسته، خون به چشمانی با سیاوش

  فریاد ناتوان  و مبهوت شاهرخ آمد،  من طرف به زد،می کبودی به خشمشدت 

 :زد

  کشمتمی خودم  بخوره بهش دستت ها؟ بکنی؟ خوایمی غلطی چه -

 ! ضی*عو

  خود کردن آزاد در سعی و پیچیدمی خود در زخمی،ماری چون که درحالی

 :نالید آمیزیالتماس لحن با  داشت،

 زنده اگه  حتی همسرت! کردم  رو تالشم همه که  بخورم  قسم کی به لعنتی -

 ! بود کرده پیشرفت مریضیش کرد،نمی عمر بیشتر ماه چند موند،می

 :زد فریاد بود،  شده پر سرخ هایرگه از هایشچشم که درحالی سیاوش
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  برای بود،  من عشق نازی! باشمش داشته بیشتر ماه چند تونستممی -

  عوضیتوی  ولی پرستیدمشمی من دادم،می جونمم داشتنش بیشتر لحظهیک

 ! گرفتی ازم   رو اون

 . کرد باز را پایم و  دست شدت به

 :زدم  جیغ ترس با

 بکنی؟ خوایمی چیکار کن، ولم  خدا تورو -

 : کردم  التماس بست، تخت به و کشید زمین روی بر وحشیانه را من

 ! خدایا بیماری، تو کن ولم -

  شدم  خیره کشید،می زبانه آنان از انتقام آتش گویی که هاییچشم  در مظلومانه

 :گفتم و

 ! بخشیدتنمی کردی  که کارهایی دیدن با بود زنده نازی اگه -

  هایشچشم در اشک  باشد، آمده رحم به دلش که انگار کرد، نگاهم متفکر

  پس  را هایشاشک دستپشت  با شد، عوض صورتشحالت بارهیک به. نشست

 ! پوشید را جراحیش سبزروپوش  سپس رفت، هم در هاشاخم  زد،
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 :زدم  فریاد

 ! خدا کن، کمکم خدایا -

  شد، جاری پیمم و رگ در خفیفیلرزش و شد سست بدنمتمام  ترس شدت از

 به چشمانی با شاهرخ ماند، خیره ثابت اینقطه  به ناامید و رمقبی چشمانم

 : زد فریاد بار،اشک و نشسته ون*خ

 ... .بکش منو بیا گناههبی  اون باش،  نداشته کاریش کنممی التماست -

  یگریه با و افتاد  زمین روی بر صورت  با کند، رها بند از را خودش کردمی  تقال

 : زد فریاد ایمردانه 

 مارال؟ -

  باصدای بود، کرده سرخ را زمین شاهرخ  از زیادیون*خ کردم  بلند را سرم 

 : گفتم جانیبی

 . ...بیار طاقت شاهرخ -

 : گفت و زد بدجنسی لبخند سیاوش
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 درست! عاشقشه  دکتر که هستی دختری  همون تو نکردم، اشتباه  پس خوبه -

 ! نازی به منعشق مثل

 : گفت شیطانیخنده  با سپس

 . کنیممی شروع  دکتر خب -

 گویی ناگهان برداشت، فلزیسینی روی از را جراحیتیغ  و برد  پیش را دستش

 :زدم  ب*ل حسبی  ریخت، فرو درونم در چیزی

 شومم؟  سرنوشت این سزاوار من واقعا؟ منو بینیمی  داری خدایا -

  آماده مرگ برای را خودم  ارادهبی و  گذاشتم هم روی را هایمچشم حرکتبی

 . کردم 

 ! بکش  منو  ندارم، دادن دست از  برای چیزی دیگه -

 ترضعیف و ضعیف که صدایی با شاهرخ بود، زدهیخ تنمتمام  زد، باال را لباسم

. زدم  فریاد درد شدت از! کشید شکمم روی را تیغ کرد،می التماس میشد

  شده ایجاد شکمم روی که  عمیقیزخم از را خودش راه سرعت  به زیادیون*خ

 . کرد پیدا زمین روی تا  بود،
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 :زد فریاد آمیزی،جنون  سرخ هایچشم با سیاوش

 دکتر؟ کردی عمل رو من زن طوریاین  -

 : زد فریاد بلندتر

 هستی؟  راضی کارم  از آره؟ -

 :نالید میشد، خارج اشحنجره ته از که داریخش صدای  با شاهرخ

 !کنممی  خواهش کن، باز رو دستم میره،  دست از االن مَرد، خدا خاطر به -

 : گفت و زد بلندی یقهقهه سیاوش

  تو! کشتیش اما بمیره نذاری خواستم ازت آره؟ کردم؟ التماست چقدر یادته -

 !کشتی رو اون

  رها بند از  را هایشدست  رساند، سیاوش به را، خودش توانشهمه با شاهرخ

 با را سیاوش پاهای بود، جاری زخمیش هایدست  مچ از  ون*خ بود، کرده

 به و شد گیر  غافل نیز او که کشید خود سمت به و فشرد دست در قدرت،

 .افتاد  زمین روی بر بارهیک
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  گردن دور بالفاصله را یک  بود، مانده بسته صندلی به هنوز شاهرخپاهای 

  از جلوگیری منظور به را دیگرشدست و داد فشار محکم و انداخت سیاوش

 .فشرد او دهان  بر فریادهایش

  ایضربه شاهرخپهلوی  به محکم آرنج با زد،می پا و دست سختی به سیاوش

  را دستش اما گزید، را لبش و شد جمع دردشدت  از شاهرخ صورت که کرد وارد

  که گذاشتنمی  سیاوش خرخر صدای.  نکرد رها ایلحظه  سیاوش دورگردن از

 . بخواهد کمک و بزند فریاد

  بود، دربرگرفته  رو وجودش سراسر توامان اضطراب و خشم کهدرحالی شاهرخ

 :گفت

 !کشمتمی سگیک مثل عوضی، کشمتمی -

  و کرختیاحساس کوتاهیزمان ظرف زد، می بیرون شکمم از غلیظیون*خ

 داشتم؛ فاصله مرگ تا قدم یک تنها گویی دربرگرفت، را وجودم  تمام حالیبی

 شاهرخ، که دیدم  چشم یگوشه از. دیدمی مبهم و تار را چیزهمه چشمانم
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 زمین روی حرکتبی  هم خودش و کرد پرت کناری به را سیاوش جانبی جسد

 !افتاد

 :زدم  فریاد بود، شده  چیره آن بر ناتوانی که صدایی و گریه با

 ؟ شاهرخ... پاشو عزیزم  شاهرخ -

  کابوسی  تنها کردم می دعا و چرخیدمی سرم  دور چیزهمه  نداد، جوابی

  و گذاشتم برهم سوخت،می اشکشدت از که را چشمانم باشد، وحشتناک

 :زدم  فریاد

  ای! شاهرخ؟  بمیری،  نداری حق شاهرخ! ندارم  رو طاقتش دیگه من خدایا -

 ! خدا

  دلم بر که زخمی جسم،زخم از بیشتر کردم،می حس وجودم  تمام  با را درد

  نبود در کردم، مرگتسلیم را خودم  کشید، جنون سرحد تا را من بود نشسته

!  بمیرم  خواستمی دلم و نداشتم ماندن زنده برای ایانگیزه  دیگر شاهرخ

. کشید تیر شدت به دستم و آزردمی را جانم قلبم در شدیدیدرد احساس

 . نفهمیدم  چیزی دیگر و رفتم ازهوش بعد لحظاتی
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* 

 کل  دانای

 با  شدند، وارد سرعت  و سروصدا با پلیس  نیروهای  شد، باز شدت به سوله، در

  دادند، برانکارد درخواست بود، افتاده ایگوشه در کدام  هر که جسدسه  دیدن

 . دویدند سوله  داخل به  برانکارد با اورژانس مامور چند

 وضعیت آن در مارال دیدن با رساند، تخت  به را خودش سریع هایقدم  با بهادر

  شاهرخ معاینه با دکتر زد، زانو کنارتخت ناتوان و حالبی  و آمد درد به قلبش

 : گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری الماسیسرهنگ  به رو

 !کرده تموم  -

!  بود شده سخت برایش کشیدن نفس افتاد،  زمین روی شده شوکه بهادر

 مرگ و مصیبت همه  این از بهادرتن  تمام . شد کشیده رویش سپیدییالفه*م 

 با کند، گرم  را خودش کرد،می  تالش و  داد  مالش دست با را بازوهاش کرد، یخ

 زاری و التماس میان در بماند، زنده مارال کردمی التماس  خدا به وجودش تمام 

 :زد فریاد دکتر گذشت،می چندقرن یاندازه بک  بهادر برای گویی که انتظار و
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 ! زندس -

  شدت از  و تابید بهادر دل به امیدی نور و برگشتند تخت طرف به همگی

 ! رفت حال از عصبیشک

 تریننزدیک  سمت به سرعت با  و کردند منتقل آمبوالنس به سرعت به را مارال

 !کردند حرکت بیمارستان

  شاهرخ و سیاوش یجنازه. شد برده اورژانس به  آمبوالنس همان با هم بهادر

  از نفردوسه . بود  شده پوشیده سپیدی یپارچه  با و بود افتاده زمین روی

 ... .شدند گیردست  هم سیاوش هایدستهم

* 

 ...بعد سال۶

 !خوابیمی چقدر دیگه پاشو خاله؟مارال -

 :گفتم و کردم   باز سختی به را چشمم گوشه

 من؟  سر باال  اومدی تو باز وروجک -



www.taakroman.ir  

 
  

457 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 :زدم  فریاد التماس با سپس

 !ببر  رو دخترت این بیا  توروخدا مهتاب؟ -

 :گفتم ناله با سپس

 ! بخوابم  خوام می بابا -

 :گفت دست به مالقه مهتاب

 !ظهرهلنگ  دیگه پاشو بچم، میگه راس -

 ***** 

 زیرلب و کشیدم  عقب به بود ریخته صورتم در که را موهایم کنان غرولند

 :نالیدم 

 اه کنما استراحت خواستم نداشتم  کالس رو امروز یه -

  کردم باز را گرم آب. افتادم  راهبه حمام سمت  به و انداختم شانه روی را ام له*حو

  روزهای آن یاد به شکمم روی بزرگیزخم دیدن با درآوردم، را هایملباس و
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  آدم  یک آمیز جنون عشق بخاطر که عزیزانیتمام  یاد! افتادم  زندگیمتلخ 

 ! شدند پرپر روانی،

 !عزیزم  گناهبی شاهرخ و مهسا پدر، مادرم، یاد

 ! کردمی کجیدهن  شدت به خالیشانجای هم هنوز هاسال از بعد

  سالیک . آمدم  اتریش به مهتاب،  و رادوین اصرار به اتفاق، آن از بعد دوماه

  حدود. شوم  خالص بود، گرفته را گریبانم که شدیدیافسردگی از تا کشید طول

  بهترین نظر تحت ماهشش ! بودم  نزده حرف هم کلمهیک حتی سالیک

  در و سرهمپشت که روحیسنگین  هایضربه  بودم، اتریشهایروانشناس 

 .کشید مرزجنون تا را من بود،  شده وارد من به کوتاهی، زمانمدت 

.  میشدم  عصبی و ریختم می بهم اتفاقی ترینکوچک  با بود، شده ضعیف اعصابم

  کمک با و کشیدند زیادی زحمات من، شدن خوب برای رادوین و مهتاب

 ! دادند سوق اجتماعیزندگی  سمت به را من حاذق، روانشناسی

 شرکت دانشگاه در مهتاب اصرار به است، شده بهتر حالم که شودمی سالی دو

 .هستم پزشکیرشته دانشجوی حاال و کردم 
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 به شروع  فشرده صورت به مهتاب و رادوین حالم،بهبودی  از پس سالیک

 .شوم  مسلط بتوانم تا کشید طولخیلی  کردند، من به زبان، دادن آموزش

  نیاز کردم،می احساس هاتازگی دادند، جا من به شانخانه  در مدت این تمام 

 . کردم می  بودن سربار احساس و شوم  مستقل دارم 

  خرج خواستممی را بود رسیده من به پدریخانه  فروش از که پولی همین  برای

  در مهتاب با را تصمیمم این هنوز.  کنم وجور جمع و نقلی یخانهیک  خرید

 . بودم  نگذاشته میان

  مهتاب به گاهی  که میشدم  متوجه اما نداشتم خبر بهادر از که بود زیادیزمان

 .پرسدمی  را من حال و زندمی تلفن

  خواستمی دلم فقط نداشتم؛ کسیهیچ  دیدن به ایعالقه  بیماریم، مدت آن در

. بودم  رفته فرو چیزهمه به نسبت مطلق حسیبی یک در که انگار باشم، تنها

  تا دادم   تکان شدت به را سرم  آورد، درد به را قلبم گذشتهخاطرات  یادآوری

 خودم  دور را  له*حو و گرفتم سریعیدوش . نکنم فکر چیزهیچ  به دیگر

 . پیچیدم 
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  قرار بودم،  شده آشنا او با دانشگاه در که ام صمیمی دوست پاتریشیا، با امروز

 با دختری کند، می  درک را من خوبخیلی که پرانرژی و دخترشادیک. دارم 

 .بلند و کشید  قامتی و  بور  موهای آبی،چشمانی سفید،ست*پو

  را موهایم پوشیدم، قرمزمشکی چهارخانه پیراهن و تیرهجین  شلواریک

  درحال مهتاب. شدم  آشپزخانه  وارد و برداشتم را ام کوله بستم، اسبیدم 

 . بود زده گند آشپزخانه به حسابی و بود کیکپختن

  را بود مانده دیروز از که شکالتیکیک تکهیک و درآوردم  یخچال از سیبی

 .گذاشتم دهان در و برداشتم

 :گفت مهتاب

 ! استخونست *پو شدی بخور، چیزی یه حسابیدرست بشین -

 :گفتم پر دهان با

 .بسه همین -

 : گفت و شد آویزان دنم*گر از ملودی

 !ببر منم -



www.taakroman.ir  

 
  

461 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 . بخوریم  پیتزا بریم دوتایی شب فردا میدم قول نمیرم، که پارک جونخاله -

 : گفت و کوبید بهم ذوق با  رو هایشدست

 !خاله مرسی جونآخ -

  را ملودی یبامزه  و تپل یگونه  و دادم  تکان مهتاب برای هوا در دستی

 با گرفتم، را پاتریشیا یشماره. رفتم بیرون خانه از عجله با  سپس بوسیدم،

 . برداشت بوقاولین 

 ! باشی جااین  ۱۰ بود قرار پات؟ کجایی -

 !جام همین  من خوام،می  معذرت اوه -

. رفت باال پاتریشیا دیدن از ابروهایم. کرد ترمز پایمجلوی  بالفاصله و

 :گفت که شدم، ماشین سوار و زدم   دستم در سیب از گازمحکمی

 !جاننوش  -

 :گفتم ایموزیانه  لبخند با و دادم  فرو رو سیب

 خوری؟می -
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 : گفت و کرد نگاهم چپیچپ

 !کوفت -

 : گفتم و خندیدم  بارهیک  به

 هست؟  کجا گفتی که ایخونه  این حاال ! میشه ترقوی داره فارسیت آفرین -

 ! ببینی باید حاال. نیست بد ظاهرش م،۶۹ خیابون توی -

  داغان گفت شودمی تقریبا و قدیمیرویی و رنگ با طبقه۴ ساختمانیک  جلوی

 :گفتم تعجب با ایستاد،

 اینه؟  -

 . ببین هم رو داخلش بریم حاال -

  بودند، زخمی دیوارها و کهنه حسابی هاپله  راه شدم، ساختمان وارد میلیبی با

 :گفت پاتریشیا

 ! سگزینه  بهترین  این داری تو که پولی با -
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  را بود، شده کدر که سفیدرنگی چوبی در رسیدیم، سوم طبقه  به زناننفس نفس 

 داشت، قرار خانه یگوشه کوچک،خیلی یآشپزخانه  یک. شدیم وارد و کرد باز

 هایپنجره  بود، شده دیزاین عهددقیانوس رنگ سبزمبل دستیک  با پذیرایی

 :گفتم و  شد آویزان هایمب* ل! کوچکخیلی اتاقیک و داشت کمی

 من مناسب اصال!زنهمی سرش به خودکشیهوس  آدم  جااین  پات، بریم -

 !نیست

 .افتاد راه به من دنبال و کشید آهی پاتریشیا

 :گفت پاتریشیا  شدیم، سرازیر هاپله  از دو هر

 چیه؟ دونفره انگیزهیجان روزیک  راجب نظرت -

 : گفتم و کردم  تنگ را هایمچشم

 ! عالیه -

 . شدیم  سوار خنده با  و زدیم بهم را هایماندست

  دید  ماشین جلوی آیینه در را خودم  و کردم می مرتب را موهایم که درحالی

 : گفتم زدم می
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 چیه؟ اتبرنامه  حاال -

 :گفت و کرد مظلوم  را اشقیافه

 ! تو  با برنامش بود، من با پیشنهادش دونم، نمی -

 ! نشی خسته وقتیک -

 : گفت و خندید

 چیه؟  گردیکاخ راجب نظرت داریم وقت ساعتییک ناهار تا -

 . ببینیم بریم نرفتم، که حاال تا -

 نرفتم، جایی تفریح و  گردش برای وقتهیچ  بودم، شده اتریش وارد وقتی از

  حاال. نداشتم گذار و گشت به تمایلی من کرد،می  اصرار رادوین که هرچقدر

 . روم می گردش به دارم  پاتریشا با باراولین   برای

  از رسیدیم، شوونبرون باشکوهخیلی کاخ  به رانندگی، ساعتینیم  حدود

 ! ماند باز دهانم مانندشپارک وسیع محوطه و کاخزیبایی

 :گفت ایبامزه  لحن با و انداخت  من به نگاهینیم پاتریشیا
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 ! نخوری پشه ببند -

 : گفتم و کردم  نگاهش چپیچپ

 ! نره پشه ببند: اینه درستش -

 :گفت و زد لبخندی

 ! همون حاال -

 ولی رسهنمی که دادی نشونم پیش ساعتیک که سومیطبقه کاخ پای به -

 ! نیست بدک

 .شدیم اصلی ساختمان وارد و داد سر بلندی یخنده پاتریشیا

  به گردش و ناهار خوردن برای پاتریشیا پیشنهاد به و گشتیم ساعتییک

  و مردگیدل هاسال  از بعد.  بود انگیزیهیجان یتجربه  واقعا. رفتیم پراترپارک

 .بخشید من به ایدوباره  یروحیه  خوب،دوست  یک با رفتن بیرون افسردگی،

  انداز چشم دیدن از. شدیم بزرگی فلکچرخ سوار و ماندیم جاهمان شب تا

 .کردندمی  نگاهمان بالبخند همه! کشیدیم خوشحالی از جیغی زیرپایمانزیبای
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 ساعت به نگاهی افتادیم، نیمکت روی خوشحال ولی  خسته شب۷ ساعت

 :گفتم و انداختم

 .برگردیم بهتره پات، وقته دیر -

 ! شده نگرانت مهتاب االن اره -

 ! موندی  کجا بگه نزد زنگ که  عجیبه -

  حدود مسافتی طی از پس و کردیم حرکت ماشین طرف به آلودخواب  و خسته

 پیاده هم پاتریشیا دیدم  تعجب کمال  با. رسیدیم مهتاب یخانه  به  ای،دقیقه۳۰

 :پرسیدم  شده، گرد هایچشم با! شد

 جانم؟ -

 : گفت و خندید

 .تو بیام  منم -

 ! بفرمایید آها -

 :گفت و زد نماییدندان  لبخند



www.taakroman.ir  

 
  

467 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

 ! تو اول... آ -

 از را کلیدم  نکرد، باز کسی ولی درآوردم  صدا به  را در زنگ دادم،  تکان سری

 : گفتم و درآوردم  کیفم داخل

 !حتما جایی رفتن -

 رویمروبه  جمعیت دیدن از که کردم  روشن رو چراغ  کردم، باز کلید با رو در

 !شدم  زده حیرت

 ***** 

  و زدمی لبخند هم پاتریشیا. خواندندمی مبارکتولدت  آهنگ صدا،یک همگی

 .کردمی همراهی را هاآن

  کردم، نگاهش و نشستم زانو بر آمد،  طرفم به زیبایی پرنسسیلباس با ملودی

 :گفت و  بوسید را ام گونه

 .جونخاله مبارکتولدت  -

  با رفتیم، باال طبقه به و کردیم عذرخواهی پاتریشیاهمراه  و آمدم  خودم  به تازه

 :گفتم انداخته، باال ابروهای
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 نگفتی؟ و دونستیمی تو پات هی -

 : گفت و انداخت دنم*گر دور را دستش

 ! نبود سورپرایز که  گفتممی اگه -

  شلوار با سرهمییک  لمه، ازجنس اینقره  زیبایلباس دستیک  برایم مهتاب

 را هالباس  سریع. بود شیکخیلی که بود گذاشته کنار جذب،باالتنه  و دامنی

 .پوشیدم 

  به اضطراب از تنمتمام  رسید،می گوش به پایینطبقه  از شادی موزیکصدای 

  سرپشت که بود سختی زندگی از یادگاری ضعیف،اعصاب  این! افتاد لرزه

 : گفت و کشید ش *آغو در را من پاتریشیا! بودم  گذاشته

 اون که کسایی تمام  نباش هیچی نگران پس خب؟ میره پیش عالی امشب -

 !باشه؟!  دارن دوست  هستن تو منتظر پایین

 :گفتم و  کشیدم  عمیقی نفس دادم، تکان را سرم 

 ! خوبی خیلی... تو -
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  و  توریدامن که زیباییصورتی هایلباس پاتریشیا. کشیدمش ش*آغو در و

 .پوشید داشت، دکلته یباالتنه  با دارچین  و بلند

  سریع  را من موهای. کشید هایشلب بر هم لبیبرق  و گذاشت باز را موهایش

 تا موهایم که کرد  شالقیلخت اسبیدم  و داد پوش  را جلویش. کشید اتومو

 استفاده هامدت  و بودم  عاشقشهمیشه که رنگیسرخ رژ. رسیدمی کمرم 

 آماده ایگربه چشمخط و ریملیک با و کشید هایمب*ل روی بودم،  نکرده

 . شدیم

  و کردم  خالی خودم  روی بود، خریده برایم مهتاب تازه که را بوییخوش عطر

 .رفتیم پایین

  گرفت،می لباس برایم خودش سلیقه  به مهتاب و بودم  نکرده خرید بود هاسال

 . رفتمنمی جایی دیگر دانشگاه بجز

 شاهرخمرگ  از بعد که خفیفی یسکته از بعد بود، شده شکننده شدتبه قلبم

 . بودند من با رفتارشانمواظب  شدت به همه کردم،
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  فکرهای تا دادم  تکان را سرم . کشیدم  تلخخاطرات  آن یادآوردن به از آهی

  عمیقینفس . دادمی عذابم گذشته  به  کردن فکر. بروند بیرون ذهنم از منفی

 .بزنم لبخند کردم  سعی  و کشیدم 

  تمام   زدند،می دست  برایم همگی ها،پله  از آمدن پایین هنگام 

 : داشتند  حضور دانشگاهم صمیمیهایکالسیهم

  مهتاب. کردم  نگاهشان تشکرآمیزی، لبخند با... و مت سارا، مانوئل، ادوارد،

 : گفت بود، کرده بغض  که درحالی و کشید ش*آغو در را من و آمد جلو

 !خواهری بینممی رو لبخندت خوشحالم -

 :گفت که بوسیدمش

  عسل دیدن با که رفت کنار! اولیش هم این  دارم، برات ویژه سورپرایز تا دو -

 !زد حلقه چشمانم در اشک زیبا، و وبرق پرزرق بنفش لباس آن در

 . کشیدیم آغوش در را دیگریک محکم و کشیدم  خوشحالی از جیغی

 ! ندیدمت؟ که چندساله جایی،این که عسل نمیشه باورم  -

 : گفت و داد تکان آغوشش در را من ایگهواره  حالت به هم او



www.taakroman.ir  

 
  

471 

 

 رمان سراب خفته

  کاربر انجمن تک رمان معصومه نجاتی
 

  هم خبریهیچ! حال و عشق جااین  اومدی کردی ول رو ما معرفتبی  توی -

 !خیلی بودم  دلتنگتخیلی... مارال نیومدی که عروسیمم. نگرفتی  ازمون

 :گفتم و بوسیدمش

 . بود تو  دیدن باشم داشته تونستممی که کادویی بهترین -

  پرسی احوال گرم خیلی هم آرمین با. زدم  کنار را هایماشک شستم انگشت با

 :گفت و  بوسید را ام گونه  آمد، جلو رادوین. کردم 

 ! نکنی غش  بپا باش، داشته منو سورپرایز حاال -

 : گفت که کردم  نگاهش لبخندکجی  با

 !باشه دست دم  کن، آماده رو قندآب مهتاب -

 . خندیدند همگی

 . رادوین لوسیخیلی -

 !ببند رو هاتچشم گفتم، کی ببین حاال -
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  را دستشیک  رادوین رفتند، کنار همگی گذاشتم، برهم هیجان با را چشمانم

 : گفت و داد نشان را روروبه  دیگرشدست  با  و کرد حلقه من بازوی دور

 ... . کن باز حاال -

 کهدرحالی بود، نشسته کانتر جلوی صندلی روی که بهادر دیدن با ناگهان

 ! آورد باال رو سرش بود، پایش روی هم دستشیک  و بود داده تکیه را آرنجش

  برق من دیدن با مشکیش هایچشم  زد، عقب دست با را حالتشخوش  موهای

  به را دستم! خوردم  جا دیدنش با.  بود هایشب*ل کنج اینصفه لبخند زد،

 !نشوم  زمین بر نقش که گرفتم رادوینبازوی 

 سست هایقدم  با لرزید،می هیجانشدت از هایمب*ل. بود  دورهزار روی قلبم

 .ایستاد رویمروبه  و شد بلند رفتم، طرفش به

 :گفت گوشم در و کشید درآغوش را من حکم*م  حرکتیک با

 ! شده  خانوم  چقدر منکوچولوی مارال -

 :گفت و کرد نگاه هایمچشم در کشیدم، هایمریه  به وجودم  تمام  با را عطرش

 . عزیزم  مبارکتولدت  -
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  به شروع  همگی. شدم  سرخ خجالت شدت از که نشاند ام گونه  روی ایبوسه  و

 همگی  و شد پخش شادیآهنگ زد،می  سوت پاتریشیا. کردند زدن دست

 .کردند صیدن*رق به شروع 

  چند بود، افتاده تپش به قلبم. بودم  شده سورپرایز حد از  بیش امروز

  را ملودی رادوین و رقصیدندمی هم با رادوین و مهتاب. کشیدم  عمیقنفس 

 . چرخاند می هوا توی

 :  گفت و گذاشت دستم روی را گرمش هایدست و نشست کنارم  بهادر

 خوبی؟ مارالم -

  به سنگینبغضی  انداخت، شاهرخ یاد به را من زدن، صدا طرز این بارهیک  به

 :گفتم و کردم  نگاه هایشچشم به. نشست گلویم

 ... . نیستم مطمئن -

 !گذشته زیادی هایسال -

 : گفتم و کشیدم  آهی

 . دارن برنمی سرم  از دست خاطرات -
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  نذار!  رو آینده و داری رو امروز  تو! گذشتش به متعلق گذشته مارال، کن رها -

 ! دربیارن پا  از تورو خاطرات

 : گفتم و کشیدم  آهی

 !سخته -

 هامرده . برسه آرامش به تو خوشحالی دیدن با روحشون بزار شدنیه، ولی -

 . باشن شاد تا  باش شاد عزیزانشونه، به چشمشون

 : گفتم شده گرد هایچشم با رقصیدمی آرمین با آرام خیلی که عسل دیدن با

 بارداره؟  اون من خدای! نشدم  متوجه چطور -

  بود، انداخته  پایین رو سرش و کردمی بازی هاشانگشت با کهدرحالی بهادر

 :گفت

 ! تو داشتن برای من انتظار مثل... مارال نشدی چیزها خیلی متوجه تو -

 :گفت و شد خیره هایمچشم به مستقیم و کرد بلند را سرش
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! بکنه  رو خودش کار تقدیر بذار مارال، بیا  بیرون خودت تنهاییپیله  از -

 ! بگیر اوج خوشبختی آسمون تو و کن باز رو هاتبال

 :گفتم لرزانی صدای با

 !کنم خوشبختت بتونم نیستم مطمئن من... من! بهادر ندارم  رو آمادگیش -

 :گفت لبخندجذابی با

 !مارال خوشبختم باشمت داشته که همین -

 :گفت مقدمهبدون   و زد زانو پایم جلوی و  آورد بیرون جیبش از کوچکی یجعبه

 صالحی؟   مارال کنیمی ازدواج من با -

  از دست همگی. کشید خوشحالی از جیغی صحنه این  دیدن با پاتریشیا

 ! برگشتند ما طرف به و کشیدند صیدن*رق

 مضطرب و ایستادند هم کنار نشست، عسل و مهتاب هایچشم به شوقاشک

 . فشردند هم در را هم هایدست
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 به چشم همگی. کرد قطع را آهنگ ارکست گرفت، فرا را جاهمه  سکوت

  دوست هایآدم  هایچهره به نگاهی مضطرب. بودند دوخته من هایب*ل

 . انداختم اطرافم داشتنی

 بهادر منتظر هایچشم به نگاهم دیدم،می چشمانشان در را خوشحالیبرق

  اندازه این تا که پسری... بود مانده  من پای به سالهمه  این که پسری افتاد،

 ! بود شده من عاشق

  به نگاهم! باشم داشته دوسش توانممی شدیدا ولی باشم عاشقش نتوانم شاید

 ! دیدم  را شاهرخ و مهسا پدر، مادرم، افتاد؛ کنارپنجره

 !هاآن  و بودم  من فقط شدند، محو اطرافم و دور هایآدم  تمام  لحظهیک

 شدم، خیره شاهرخ آبی هایچشم به کردند،می نگاهم لبخند با همگی

 : گفت و گذاشت هم روی را چشمانش

 !مارالم شوخوشبخت -

 با که چرخیدم  خودم  دور دور،یک. شدند محو کمکم که  رفتم، طرفشان به

 !آمدم  خودم  به همه  نگران هایصورت  دیدن
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 .گرفتم طرفش به را لرزانم هایدست و ایستادم  بهادر رویروبه  سریع

 : گفتم زیبایی لبخند با

 !کنممی قبول-

 . کردند زدن دست و جیغ به شروع  همگی

 روی چشمش یگوشه  از اشکیقطره و گذاشت هم روی را هایشچشم بهادر

 ! سید*بومی  و کشید آغوش در را من. چکید اشگونه

 ! بود  خوشحال خندید،می. چرخاند هوا در و کرد بلند را من بارهیک  به

* 

 خطته به کنیممی حس که هست  هاآدم  ما زندگی توی سختی روزهاییک

 زندگیمونکتاب نویسنده... بدیم ادامه تونیمنمی دیگه کنیممی حس... رسیدیم

 ! خداست

 کاری باید گاهی باشه، زده رقم برات رو خوشیپایان  تر،پایین  چندسطر شاید

 ! نکرد
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 توکل! کرد اعتماد باید گاهی! نشد غرق بالها  منجالب توی تا! نزد  پا و دست

 ! کرد صبر و کرد

 ... .خوشی از پر صفحه به صفحه سطر به سطر زندگیتون کتاب الهی

 

 ! پایان

 نجاتی  معصومه: نویسنده

 ۱۳۹۷ ماه،دی۲۳ یکشنبه،

 

 این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری 

 پیگرد قانونی دارد. 

 مراجعه کنید. خود به سایت تک رمانکردن آثار برای منتشر 
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