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پیشنهاد می شود
دانلود رمان عشق تاریک و روشن
دانلود رمان شیرین ترین اشتباه زندگیم
دانلود رمان تقاص باور کردنت

این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است.
www.1roman.ir

خالصه:
رخدادها چندان مهم نیستند ،مهم افرادی هستند که آن رخداد را رقم میزنند یا به
آن برخورد میکنند.
حادثهای كوچک ،دو انسان اَز دو دنياى متفاوت را رو در روى هم قرار مىدهد؛ دو
انسانى كه دنيايشان حتى موازی هم نيست.

3

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
گل سر شکسته روایتگر هرمز ،مرد جوان مرفهای است که با دردی عمیق در سینه
به دنبال درمان میگردد و رویا دختری از طبقهی نسبتا آسیب دیدهی جامعه که با
یک حادثهی کوچک در مسیر او قرار میگیرد.
دو دنیای متفاوت .دو دنیا که حتی موازی هم نیستند ،اما هرمز بدون توجه به تفاوت
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی به دنبال به دست آوردن رویا میباشد.

چشمان خسته و قرمز شده را به روبهرو دوخت .دو منبع نور قرمز و آبی همراه ریتم
مالیم آهنگ پخش شده ،روی دیوار و زمین به آهستگی نورپردازی میکردند .پسران و
دختران ،جفتجفت یا تک نفره ،با فاصله یا چسبیده همراه آهنگ تکان میخوردند.
چشمانش میان آنها به دنبال موهای طالیی و درخشان گشت؛ نبود.
کجا رفته بود این لوند دیوانه؟
"So close no matter how far
به هم نزدیکایم ،فاصلهمون اصال ا مهم نیست
Couldn't be much more from the heart
نمیتونه (این فاصله) از قلبم زیاد دور باشه
Forever trusting who we are
برای همیشه به خودمون ایمان داریم
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And nothing else matters
و هیچ چیز دیگهای مهم نیست
Never opened myself this way
هیچوقت اینطوری حرف دلم رو نزده بودم
Life is ours, we live it our way
زندگی مال ماست! هر جور بخوایم زندگی میکنیم
All these words I don't just say
من این حرفها رو همینطوری الکی نمیزنم
And nothing else matters
و هیچچیز دیگهای مهم نیست"
دو منبع نور همراه ریتم آهنگ ،آهسته شدت میگرفتند و نورافشانی و رقص تندی را
روی اندامهای خوش و سرکش به نمایش میگذاشتند.
پنجهی انگشتان را در موهای کوتاه روی سرش برد و آنها را به شدت کشید تا از حجم
درد کم کند؛ چشمانش را با درد بست .نورهای تند که به سرعت دایرهوار و موازی
حرکت میکردند ،کم مانده بود دیوانهاش کنند.
 جناب تنها هستین ،کمی تکون دادن بد نیست.معذب لبخندی مصنوعی روی ل**بهای قلوهایاش نشاند و گفت:
 -ترجیح میدم تماشاگر باشم.
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دکتر خانزاده ،متخصص اطفال ،قهقههای زد و با باال آوردن گیالس نیمهپر گفت:
 سالمتی."Trust I seek and I find in you
به دنبال اعتماد میگردم و درون تو پیداش میکنم
Every day for us something new
هر روز برای ما چیز جدیدی اتفاق میافته
Open mind for a different view
پس ذهنت رو برای طرز دید دیگهای باز کن
And nothing else matters
و هیچچیز دیگهای مهم نیست
Never cared for what they do
هیچوقت به کارهایی که بقیه میکنن اهمیت ندادم
Never cared for what they know
هیچوقت برای چیزهایی که بقیه میدونستن اهمیتی قائل نبودم
But I know
ولی من میدونم"
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شاید میان آنها نبود .نگاهش همراه دکتر خانزاده به میزهای اطراف سالن رسید که
گروهی از معروفترین پزشکان بیمارستان ...کنار آن ایستاده بودند و همراه
نوشیدنیهای الکلدار و بیالکل مشغول گفتوگو بودند.
آنجا هم نبود.
 شما همراه ندارین؟به سمت صاحب آن صدای ظریف و غلو شده چرخید .دخترک مانند عروسک
ظریف و زیبا بود .آرایش چندانی نداشت و لباس سادهی سیاهی به تن داشت.
با همان لبخند تصنعی گفت:
 دنبال همراهم میگردم.دروغ که نگفته بود .موطالیی کجا سرش گرم بود؟
دخترک سری تکان داد وبا لبخند به جمع دیگری نزدیک شد که بیتوجه به صدای
بلند موسیقی و هیجانی که لحظهبهلحظه شدت میگرفت به موضوعی بلند
میخندیدند.
به سمت راهپلهی عریض سمت راست رفت .مرد قویهیکلی که کنار آن ایستاده بود
سری به احترام خم کرد.
هنگام باال رفتن متوجه بود که حرکات نرم و آرام ابتدای رقص به شدت تند شده و هر
کسی به شدت بدن خود را پیچوتاب میدهد.
"So close no matter how far
به هم نزدیکیم ،فاصلهمون اصال ا مهم نیست
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Couldn't be much more from the heart
نمیتونه (این فاصله) از قلبم زیاد دور باشه
Forever trusting who we are
برای همیشه به خودمون ایمان داریم
And nothing else matters
و هیچچیز دیگهای مهم نیست
Never cared for what they do
هیچوقت به کارهایی که بقیه میکنن اهمیت ندادم
Never cared for what they know
هیچوقت برای چیزهایی که بقیه میدونستن اهمیتی قائل نبودم
But I know
ولی من میدونم
Never opened myself this way
هیچوقت اینطوری حرف دلم رو نزده بودم
Life is ours, we live it our way
زندگی مال ماست! هر جور بخوایم زندگی میکنیم
All these words I don't just say
من این حرفها رو همینطوری الکی نمیزنم
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And nothing else matters
و هیچچیز دیگهای مهم نیست
Trust I seek and I find in you
به دنبال اعتماد میگردم و درون تو پیداش میکنم
Every day for us something new
هر روز برای ما چیز جدیدی اتفاق میافته
Open mind for a different view
پس ذهنت رو برای طرز دید دیگهای باز کن
And nothing else matters
و هیچچیز دیگهای مهم نیست"
سالن باال برخالف پایین روشن بود .دو مرد قویهیکل سیـگار به ل**ب روی صندلی
کنار هم نشسته بودند .یکی از آنها با دیدنش برخاست و احترام گذاشت.
مهمانیهای خانهی ویالیی دکتر خانزاده همیشه محلی اَمن برای میهمانان بود.
بادیگاردها در مکانهای خلوت و شلوغ خانه پخش بودند تا از رخ دادن هر اتفاق
ناگوار جلوگیری کنند .در میهمانیهای دکتر ،پخش و مصرف مواد مخدر ،ممنوع بود؛
کسی نمیتوانست مزاحم دختر یا زنی تنها شود ،اما ق*م*ا*ر و رقص و
نوشیدنیهای متنوع و ممنوعه آزاد بود.
به خوبی میدانست در همین میهمانیها ریاست برخی بیمارستانها تعیین
میگردد ،برای کاندیدای نمایندگی مجلس رایزنی میشود.
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 لعنت به تو ،کجایی؟فقط یک لحظه از او چشم برداشته بود تا قرص میگرن را با آبمیوه باال دهد .یک
لحظه و گم کردن...
موسیقی به باالترین حد خود رسیده بود.
در اتاقهای باال هم نبود.
از پلهها پایین رفت .چشمانش را جمع کرد و با دقت میان افرادی که در حال
چرخش و پریدن بودند ،جستوجو کرد.
موهای طالیی و درخشان را تشخیص داد و قدم تند کرد تا باز او را گم نکند.
"Never cared for what they say
هیچوقت حرفهایی که بقیه میزدن برام مهم نبود
Never cared for games they play
هیچوقت به بازیهایی که بقیه در میآوردن اهمیتی ندادم
Never cared for what they do
هیچوقت به کارهایی که بقیه میکنن اهمیت ندادم
Never cared for what they know
هیچوقت برای چیزهایی که بقیه میدونستن اهمیتی قائل نبودم
But I know
ولی من میدونم
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So close no matter how far
به هم نزدیکیم ،فاصلهمون اصال ا مهم نیست
Couldn't be much more from the heart
نمیتونه (این فاصله) از قلبم زیاد دور باشه
Forever trusting who we are
برای همیشه به خودمون ایمان داریم
And nothing else matters
و هیچچیز دیگهای مهم نیست"
پوزخندی زد.
میان آنهمه هیجان کاذب که سعی میکردند به خیزش و پرش خود رنگ تمدن و
مدرن بودن بدهند ،همراهش با عشوهای کاذب باباکرم میرقصید.
دست روی شانهاش گذاشت.
صورت شیطان و خندان برگشت و ل**ب زد:
 جونم؟ چی میگی؟زیر گوشش زمزمه کرد:
 مرض ،یه ساعته دنبالت میگردم بیا بریم.مو طالیی قری به کمر باریکش داد و گفت:
 -کجا حاال؟ یه امشب رو کوتاه بیا.
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 با اینکه قول دادم اما نیای من میرم!موهای طالییاش را با دست از روی صورت کنار زد و زیر گوش منتظر مرد جوان
گفت:
 برو بیرون اآلن میام.و با لبخند به سمت دختر همراهش که کوتاهترین دامن را پوشیده بود چرخید و
گفت:
 همهش ضدحال میزنه.دختر جوان با چشمان خمار و مشتاق به چشمان سبز شیطان و درخشان خیره شد
و گفت:
 دستش رو به یکی بند کن.مو طالیی بلند خندید و گفت:
 جوک میگی؟ این رو با یه من عسل هم نمیشه خورد.دست دختر قد بلند و نورچشمی دکتر آرزومند را فشرد و گفت:
 با این موسیقی حال نمیکنم؛ تتلوی خودمون بهتر از اینهاست.دختر هم در حال تکان دادن خودش خندید و پرسید:
 آرش تو واقعا ا آلمان درس خوندی؟چشمان سبز پر از توبیخ شد.
 -انتظار نداشتم بعد از یک هفته این رو بپرسی مهناز.
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مهناز دلجویانه لبخندی زد و گفت:
 ببخش ،باشه؟آرش خندید و چرخی زد.
 باشه ،من برم یه سر به برجزهرمارم بزنم.مهناز کمی بلوز سفید جذب و موهای شرابیاش را مرتب کرد .با چشم ،پدرش را کنار
صاحبخانه یافت.
 باشه ،منم برم کمی برای صاحبخونه زبون بریزم.آرش خندید.
 از دایی بزرگ نمیشه گذشت.با جدا شدن از مهناز ،لبخند از ل**بهایش پاک شد و کالفه موهای بلندش را از
پیشانی کنار زد.
امواج بلند موسیقی به حیاط هم کشیده شده بود.
آرش روی نیمکت چوبی داخل یکی از آالچیقهای روبهروی در ورودی ،مرد جوان را
دید.
کنارش رفت و دستی روی شانهاش گذاشت.
 هرمز چطوری؟مرد جوان با چشمان آبی خستهی نشسته در خون گفت:
 -تو میدونستی اینجا چه خبره و من رو کشوندی؟
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 چه خبره؟ یه پارتی و مهمونیه ،همین!هرمز ایستاد و با مشتهای فشرده گفت:
 آرش میدونی حالم بهم میخوره از این...آرش او را نشاند و آهسته گفت:
 صبرکن ،تو میدونی باید اینجا میاومدم ،باید از کار دکتر آرزومند سر در بیارم،مجبورم با دخترش گرم بگیرم!
هرمز با خشم گفت:
 با احساس یه دختر بازی نکن آرش!آرش لبهی کتش را کناری زد و کمی کمرش را به عقب کش داد و دمی عمیق از هوای
سرد پاییز گرفت.
 بازی کجا بود! فقط مالقات دوستانه هست.هرمز با پوزخند گفت:
 الزمه تو مالقات دوستانه بیای اینجا و باباکرم بری؟آرش چنان شاد خندید که هرمز را هم به خنده انداخت.
 خوب گفتی پسر ،باور کن دختره عاشق همین مسخرگی منه! تریپ جدی بردارم کهنمیشه رخنه کرد.
هرمز که از نقشهی آرش مطلع بود گفت:
 -من داخل نمیام ،زودتر بیا بریم.
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آرش بلند شد و کتوشلوار خوشدوخت تیرهاش را مرتب کرد و دستی به کروات
شیک نقرهای کشید.
 با این تیپ باباکرم رقصیدن خیلی حال میده ،من برم تا دنبالم نیومده.هرمز خندید و دور شدن آرش را نظاره کرد.
هرمز انگشتان کشیده را قفل بازوهایش کرد و با تکیه دادن به نیمکت چوبی،
چشمانش را بست.
هوای نسبتا ا سرد روی صورت خستهاش بو*س*ههای سردی نشاند .بیشتر خود را
درون پالتوی گرم مشکی جمع کرد و زیرلب ناسزایی نثار آرش کرد.
ذهن خسته برای خود جوالن داد و او را به گذشته برد؛ گذشتهای که خیال جدا شدن
نداشت.
سردردش شدت گرفت .بلند شد و به سمت نگهبانی رفت؛ نگهبان اتومبیل او را از
میان دهها اتومبیل بیرون کشید.
مردجوان خود را درون اتومبیل نقرهای انداخت و به نرمی از حیاطی که شباهت
زیادی به زمین گلف داشت خارج شد .فکر نمیکرد دکتر تا این اندازه از درخت و گل
طبیعی بیزار باشد یا نه ،تا این اندازه عالقهمند به چمن مصنوعی درخشان باشد!
دکمهای را لمس کرد و صدای زخمی خواننده پیچید.
" میخوام امشب با خدا شکوه کنم
شکوههای دلم رو تو میدونی
بگم ای خدا چرا بختم سیاست(سیاهست)
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چرا بخت من سیاست تو میدونی
پنجره بسته بشه ،شب میرسه
چشمهام آروم نداره تو میدونی
اگه امشب بگذره ،فردا میشه
مگه فردا چی میشه تو میدونی
عمریه غم تو دلم زندونیه
دل من زندون داره تو میدونی
هر چی بهش میگم تو آزادی دیگه
میگه من دوست دارم تو میدونی
پشت این پنجرهها دل میگیره
غموغصهی دل رو تو میدونی
وقتی از بخت خودم حرف میزنم
چشمهام اشک بارون میشه تو میدونی "
همراه فریدون خواند:
 عمریه غم تو دلم زندونیهدل من زندون داره تو میدونی
هر چی بهش میگم تو آزادی دیگه
میگه من دوست دارم تو میدونی.
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اتومبیل را به کنار خیابان کشاند و ایستاد.
سر روی فرمان گذاشت و اجازه داد اشکهایی که ساعتهاست به پلکها فشار
میآورد آزاد شود .آرام نمیشد!
آهنگ گوشی در اتاقک اتومبیل پیچید .نگاهی به اسمی که روشن و خاموش میشد
انداخت .نفسی گرفت و صفحه را لمس کرد.
 کجا رفتی؟ بیرون زدم. میمردی یه ساعت دیگه تحمل میکردی؟ آرش میگرنم عود کرده. میگرن یا...خسته زمزمه کرد:
 همون یا! تو رو به خودش قسم تمومش کن هرمز ،تموم کن؛ داری هم خودت رو دیوونهمیکنی هم منو! االن کجایی؟
 تو خیابونم ،نگران نباش. بیام پیشت؟ حوصله ندارم میرم خونهی قدیمی. -با خودت این کار رو نکن هرمز.
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تماس را قطع کرد و پا را روی گاز فشرد.
ساعتی بعد روبهروی خانهی 500متری در یکی از شهرکهای منطقهی افسریه توقف
کرد.
به بنای قهوهای خانه خیره شد .بنایی به سبک معبدهای یونان قدیم ،شاید هم
بیشتر شبیه یک دژ بود! برآمدگی دو طرف در خانه همانند دو ستون گرد و برجسته
پر از ماسههای رنگی قهوهای و سفید بود ،گرچه قهوهای رنگی غالب به نظر میرسید.
چشمها نتوانست ذهن دردناک و خسته را مشغول کند و هرمز بین میل پیاده شدن
از ماشین یا رفتن از آن محل سرگردان شد .سر را به تکیهگاه صندلی فشرد و با
بستن چشمانش ،گوش به نوای غمگینی داد که از دل او میخواند.
"عمریه غم تو دلم زندونیه
دل من زندون داره تو میدونی
هر چی بهش میگم تو آزادی دیگه
میگه من دوست دارم تو میدونی
پشت این پنجرهها دل میگیره
غموغصهی دل رو تو میدونی
وقتی از بخت خودم حرف میزنم
چشام اشک بارون میشه تو میدونی"
زمزمه کرد:
 -تو نمیدونی ،نمیدونی غم رفتنت با من چه کرده؟
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سپیدهی صبح در حال دراز کردن دست و پای روشنش بود که هرمز با خستگی
فرمان را نرم حرکت داد .خیابان خلوت با دستهای گشوده ،به اتومبیلش خیر مقدم
گفت.
هنوز در اوهام دردآور بود که گربهای به خیابان دوید .بدون نگریستن به سمت چپ
خیابان ،برای جلوگیری از برخورد با گربهی وحشت زده ،اتومبیل را به چپ هدایت
کرد و با میلههای بزرگ فلزی برخورد کرد .فرمان اتومبیل ضربهی سنگینی به
پیشانیاش زد و چشمانی که میکوشید باز نگهشان دارد ،بسته شد.
***
صدای دست و سوت همراه صدای خواننده بلند بود.
"به جنون خودت قسم من بدون تو بیکسم
تموم دنیا این رو میدونن که من دیوونهی نرگسم
بی تو میگیره نفسم همین روزها به تو میرسم
تموم دنیا این رو میدونن که من دیوونهی نرگسم"
 11دخترجوان میان دستوپای هم میرقصیدند؛ دخترانی سراپا شور و شوق و خنده!
لباسهای رنگارنگ و آرایشهای شبیه هم داشتند ،پشت چشمها را تیره و ل**بها
را با رنگ الکها ست کرده بودند .سالن ساده بود؛ مبلها را کنار دیوار تکیه داده
بودند تا مزاحم رقص و پای کوبیشان نباشد.
دختری بلندقدتر از بقیه ،با پیراهن بلند و سیاه که پر از منجوق و مهره بود با دو عود
وارد سالن شد.
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یکی از دخترها جیغ زد:
 به افتخار نرگس.صدای سوتها باال رفت.
وقتی خواننده با شوق و ذوق خواند:
"عشق رویایی من نرگس ،بدون تو هرگز ،مثل خود مرگه زندگی بیتو
یار تنهایی من نرگس ،بدون تو هرگز ،مثل خود مرگه زندگی بیتو"
دخترها با هم دم گرفتند:
 عشق رویایی من نرگس بدون تو هرگز...دختری تپل به نرگس نزدیک شد و با صدایی که سعی میکرد کلفت باشد گفت:
 نرگس ،عشق من نرگس ،میمیرم برات جیگر.و بو*س*های مرطوب روی گونهی نرگس نشاند.
نرگس با خنده او را از خود دور کرد:
 خیسم کردی خره ،برو برای امیدت بخون.دختر تپل با باسنش ضربهای به نرگس زد و گفت:
 برای امید شعرهای همایون رو میخونم ،با اینا حال نمیکنه.صدای موسیقی قطع شد و دخترها بیحرکت ایستادند.
 این چیه گوش میدین؟ بذارین براتون بهنام بانی بذارم.نرگس به سمت دختر قرمزپوش رفت.
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 رویا لوس نشو ،داشتیم حال میکردیم حسود.رویا فلَش قوچی شکل را درون دستگاه تلویزیون جای داد.
با صدای پر قدرت بانی جیغ دخترها بلند شد.
نرگس عودها را کناری گذاشت تا کار پخش دود را برایشان انجام دهد و به کنار مژده
رفت و دستهایش را گرفت.
 افتخار رقص میدین بانو؟مژده تو سر نرگس زد و موهای کوتاه و طالیی را کشید.
آخر از دست مرتضی دیوونه میشی.رویا در حال خم و راست شدن به شراره نزدیک شد و با صدای بهنام بانی ل**ب زد:
"دل نکن آخه دلم به مو بنده
بری دیگه ل**بهام نمیخنده
مگه آدم از عشقش انقدر ساده رد میشه
آروم آروم اومدی به دلم نشستی
منو مثل همه شکستی تو
مگه کسی که انقدر عاشق بوده بد میشه"
شراره با خنده چرخی به دامن بلند و پرچینش داد و دست رویا را گرفت و با تکان
دادن انگشتهایش روبهروی صورت رویا خواند:
"رفت به من حسی که گفتو نداشت
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آخرش منو تنها گذاشت
من موندم و خاطرههاش
آروم آروم دلم از همه چی زده شد
گفت خوبه ولی بده شد
دلبستم و دل زده شد
برگرد حالم بده داغونه
میبینی نمنم بارونه
میبینی من هنوزم توی بارون یاد تو میفتم
برگرد از تب تنهایی
مال منی بری هر جایی
مگه حرفام رو جز تو که همه چیمی
به کی میگفتم"
دخترها با غم صدای خواننده ،کمی از حرکت ایستادند.
معصومه به سرعت فلش رویا را بیرون آورد و گفت:
 میخوام خودم تنهایی با این آهنگ برقصم ،حرفی هم نباشه.دخترها میدانستند حالت حملهی معصومه برای جلوگیری از اعتراض است .با بلند
شدن آهنگ ،چند تا از دخترها سوت کشیدند.
"صدای خندههات هنوز تویه گوشمه
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عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه
دیگه بدونه من یه قدمم بر ندار
یه چیزی بهت میگم این دفعه رو نه نیار
هر بار این در رو محکم نبند نرو
این چشمهای تر رو نکن تو بدترو
نفسم میبره ،دل من دلخوره
بیتو از دلهره هر دقیقهاش پره"
 12یار اوشن بلند خواندند.
 هر بار این در رو محکم نبند نروهر کدام از دخترهای جوان در این میهمانی ماهانه ،صدای خوانندههای محبوب خود
را بلند کردند و با شادی و خنده جشن را به پایان رساندند.
نرگس با آوردن چای وشیرینی پذیرایی را تمام کرد و گفت:
 یارهای اوشن ماه دیگه نوبت کیه؟دخترها یک صدا فریاد زدند:
 نوبت جک گنجیشکه هست.محبوبه ریزترین دختر گروه خم شد و گفت:
 -چشم ،آذر مال من شد.
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 12دختر ملقب به  12یار اوشن که کالس سوم راهنمایی یکدیگر را یافته بودند .بعد از
 4سال بیتوجه به رشتههای متفاوت ،هنوز در میهمانیهای ماهانهی یکدیگر شرکت
میکردند.
محبوبه ،زهرا ،شراره و رویا رشتهی تجربی و نرگس ،معصومه ،مریم ،مژده و هانیه
رشتهی انسانی بودند .مینا و زهره در رشتهی گرافیک هنرستان مشغول بودند .شیوا
تنها دختری بود که در ریاضی تحصیل میکرد.
زنگ در با صدای بلند و ناهنجاری ،دختران را به خود آورد.
نرگس گوشی آیفون را برداشت و با ناز گفت:
 بله؟ سالم ،بگین محبوبه و معصومه بیان بریم.نرگس با همان ناز گفت:
 بفرمایین تو آقا محسن. ممنون ،منتظرم.نرگس بلند گفت:
 محسن بود ،بدویین دختر عموها.دخترهای دیگر هم مانتو و شلوار پوشیده ،موها را زیر روسری و شال و مقنعه پنهان
کردند .زهرا ترک موتور پدرش نشست و برای مینا و دوست پسـرش که زیر باران قدم
میزدند ،دست تکان داد.
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رویا آخرین نفر بود که پس از بوسیدن صورت نرگس ،همراه مادر و برادر سه سالهاش
به سمت خانه رفت.
شدت ریزش باران کم شده بود و عبور از دو کوچه باعث خیس شدن نمیشد.
مادر چادرش را روى سر اَمير كشيد تا خيس نشود.
 خوش گذشت؟رويا با لبخندى كه هنوز نقش ل**بهايش بود ،خرسند گفت:
 خيلى زياد ،حيف زود گذشت!مادر اخم ريزى كرد و گفت:
 ٤ساعت كمه؟رويا از روى چادر سر اَمير ساكت را نوازش كرد و گفت:
 خيلى كمه ،تو چطورى اَميرارسالن من؟اَمير از زير چادر سرک كشيد و لبخندى شيرين به خواهرش زد.
رويا از داخل كيف ،شيرينى كشمشى تازه را بيرون آورد و به دست اَمير داد .اَمير با
ذوق شيرينى را گرفت و با گازهاى كوچک تمامش كرد.
روبهروى در سفيدى كه جاى جايش زدگى داشت ايستادند .مادر كليد را در قفل
چرخاند و سه نفر از فضاى نسبتا ا سرد بيرون وارد راهروى كوچک و گرم شدند.
كفشها در جاكفشى پالستيكى دو قفسهای جاى گرفت .رويا كيفش را به اَمير داد و
به سرعت به سمت توالت زير راهپله رفت.
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صداى پدر شنيده شد كه مىگفت:
 ريحانه خانم اومدى؟خانهى ٦٠مترى داراى يک اتاق و سالنى كوچک بود .آشپزخانه كنار اتاق قرار داشت.
اَمير كيف رويا را روى مبل سبزلجنى انداخت و به سرعت كنترل تلويزيون را از پدر
گرفت.
پدر خنديد:
 پدر سوخته بذار از راه برسى بعد برو سراغ كارتون.اَمير كنار پدر روى قالی روشن دراز كشيد و با شوق چشم به شبكهى پويا دوخت .پدر
سرش را كمى از روى بالش كنار برد و دردانه را در آغوش كشيد.
مادر پرسيد:
 اَمين به آش سر زدى؟پدر زير چشمى مادر را نگريست و لبخندى خجوالنه زد.
مادر آهى كشيد و وارد آشپزخانه شد .بوى آش فضا را پر كرده بود .از كنارهى قابلمهى
روى اجاق ،كمى آب بيرون ريخته شده بود.
رويا دستان خيس را به كنارهى مانتو كشيد و بلند سالم كرد.
 سالم بابا ،بهبه بوى آش مياد.ساعتى بعد اعضاى خانواده پشت ميز کوچک غذاخورى در آشپزخانه مشغول
خوردن آش شدند.
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 مامان كمى كشک به من بده.مادر ظرف كوچك كشک را به دست رويا داد .اَمير آستين بلوز زرد رويا را كشيد.
 جونم؟ تو هم كشک مىخواى؟چشمان درشت و قهوهاى اَمير درخشيد.
رويا كمى كشک داخل كاسهى سفالى آش ريخت.
مادر پرسيد:
 اضافه كاریات رو هنوز نريختن؟پدر قاشق را داخل ظرف گذاشت.
 قراره فردا بريزن تو كارت.رويا طرهاى از موى سركش و مشكى را پشت گوش انداخت و با شرمندگى گفت:
 فردا پول سرويس من رو مىدين؟ آره ،خيالت راحت دختر.بعد از شستن ظرفهاى شام و خوردن چاى كنار پدرومادر ،بىخيال سريال شبكه
یک شد و آهسته به سمت اَمير كوچک رفت كه روى مبل به خواب رفته بود.
دستانش را به آهستگى زير بدن الغر و كوچكش گذاشت و بلندش كرد.
 شب بخير.مادر در حال بافتن شال گردن گفت:
 -شب تو هم بخير ،روى اَمير رو خوب بنداز.
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سفارش هر شب بود! پدر كنار بخارى خواب بود.
چند ماهى میشد كه اَمير دراتاق او میخوابيد .اتاق كوچک خانه ،سهم او بود .داخل
اتاق تختى یک نفره به همراه دو كمد لباس به چشم مىخورد.
اَمير را روى تشک نرمى كه پايين تخت بود خواباند و پتوى نرم با طرح سوپرمن را
رويش كشيد .تىشرت گشادى از داخل کمد سفید بيرون كشيد و رديف لباسهاى
اَمير را مرتب كرد .لباسش را تعويض كرد و خسته روى تخت با چند كشوقوس،
گوشى همراه را از كيف زير تخت بيرون كشيد .پيامى نداشت .زنگ هشدار را روى
ساعت  ٦تنظيم كرد و مثل هميشه سه حمد براى سالمتى خانوادهاش خواند و
چشمانش را بست.
در ميان خواب و رويا ،ريتم منظم آهنگى گوشش را آزرد .كمى در جا غلت زد و
گوشى قديمى نوكيا را از زير بالش بيرون آورد و با چشمان نيمه باز هشدار را خاموش
كرد .دو خميازهى پىدرپى و برخواستن از بستر گرم اجبارى بود كه موجب مىشد هر
صبح به درس و مدرسه لعنت بفرستد.
امير كوچكش با پس زدن پتو روى شكم خواب بود .دستى روى سر نازنيش كشيد و
پتو را با ماليمت رويش انداخت و به سرعت آماده شد.
لقمهى نانوپنير را از دست پر مهر مادر گرفت و از خانه بيرون زد .مسير نسبتا ا كوتاه
خانه تا دبيرستان را هر روز با تاكسى مىرفت .دو تاكسى پر مسافر از مقابل
چشمانش عبور كردند .امروز روز شانس نبود!
آهسته در مسير ،قدم زنان پيش مىرفت كه با شنيدن ويراژ خطرناک اتومبيلى كه از
روبهرو مىآمد ،ايستاد .اتومبيل به میلههای فلزی كنار گودال بزرگى كه براى فاضالب
كنده بودند ،برخورد كرد.
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كنجكاوانه به تماشا ايستاد .كسى براى كمك حركتى نكرد!
اتومبيلها بىاعتنا به حركت خود ادامه مىدادند و اندک افراد پياده با گوشى از
اتومبيل گرانقيمت نقرهای عكس میگرفتند؛ عكسهايى كه از ساعتى بعد در فضاى
مجازى با نوشتههاى آشنايى از اظهارنظرهاى ناآگاهانه و پربغض پر مىشد.
 آى عمو برو سوار همون گاريت شو ،گاریچى رو چه به سوار شدن اين عروسک! خر سوار رو چه به سوار شدن «بىامو»؟ حيف اين عروسک نيست كه زير پاى ژن برتر باشه! جوالن در تهران با (بىامو)ى رد شده از گمرک (آقا زادهها). داداش يه ايچ ثانيه بده فقط بوقش رو بزنيم!رويا نگران ،با احتياط و سرعت خود را به آنسوى خيابان رساند و به اتومبيل نزدیک
شد .خوشبختانه شيشهى جلو پايين بود و او توانست راننده را ببيند كه بىحركت
به سمت جلو خم شده بود.
مردى جوان از سمت روبهرو فرياد زد:
 خانم ولش كن ،برات دردسر مىشه!رويا زير ل**ب گفت:
 دردسر بشه ،وقتى يه مرد براى كمک نيست بذارم يه انسان بميره؟با ترس سرش را داخل برد و گفت:
 -آقا ،آقا صدام رو مىشنوى؟
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پاسخش سكوتى بود كه ترس به دلش انداخت .به سرعت به  ١١٥و ١١٠زنگ زد و
نشانى محل حادثه را داد.
در اتومبيل را باز كرد كه صداى موزيک ماليمى نگاهش را به سمت دست چپ
راننده کشاند .صفحهى گوشى ،كنار دست خاموش و روشن مىشد و اسم آرش
مىدرخشيد.
بىتأمل آن را برداشت و ضربهاى روى آن زد.
 كجايى هرمز؟ هنوز خونه نرفتى؟ سالم من...آرش روبهروى خانه ايستاد و متعجبانه نگاهى به گوشى انداخت و سعى كرد بپذيرد
نه شماره را اشتباه گرفته و نه صداى دخترانه خيال است!
 شما؟ هرمز كجاست؟رويا با استرس گفت:
 صاحب گوشى تصادف كرده و...آرش فرياد زد:
 تصادف؟ كجا؟رويا نشانى را داد و گفت كه منتظر اورژانس است.
آرش در حال سوار شدن به اتومبيل گفت:
 -به دقت گوش كن خانم ،برو جلو و وضعيتش رو برام بگو.
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 سرش روى فرمونه ،چيزى نمىبينم ،صداش زدم جواب نداد. نبضش رو بگير. چطور؟ انگشت بذار روى رگ مچش ببين مىزنه.رويا ل**بهايش را محكم گاز گرفت .تا حاال در اين موقعيت گير نكرده بود.
نمىتوانست مچ دست مردى را بگيرد.
نداى وجدانش بلند شد [زود باش رويا ،مسئلهى مرگ و زندگیه!]
صداى مرد غريبه پرسيد:
 مىزنه؟ اآلن ...صبر كنين.خود را روى صندلى جلو كشيد تا كنار مرد قرار بگيرد.
مچ دست مرد را برگرداند و همانگونه كه مىشنيد عمل كرد.
 بله ،مىزنه. سرش رو آروم روى صندلى برگردون و ببين جاييش زخمى هست يا نه.رويا كمى جلوتر رفت و دستى روى صورت مرد و دستى پشت گردن گذاشت و
آهسته اما به سختى سر را با احتياط عقب كشيد و در گوشى كه مابين گونه و
شانهاش بود ،گفت:
 -روى پيشونیاش خونى هست.
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 پلكش رو آروم پايين بكش.رويا در آن لحظات بىتوجه به مدرسه و لمس مرد غريبه تنها به دنبال انجام
فرمانهاى صدايى بود كه از گوشى مىشنيد.
با پايين كشيدن پلک چپ ،چشم ديگر هم باز شد و نگاهى آبى و خونآلود ،قفل
چشمان سياه رويا شد.
ل**بهایش لرزيد و گفت:
 هما...هما.صدا و كالمش دردناک بود.
رويا لرزيد و گفت:
 خوبين؟چشمها بسته شد.
آرش متعجب گفت:
 خوبم؟ يعنى چى؟ اين آقا يه لحظه بههوش اومد و باز بیهوش شد ،آقا اورژانس رسيد ،گوشى رومىدم به اونها.
و بدون آنكه منتظر شنيدن كالمى از مرد غريبه شود از اتومبيل خارج شد و به يكى
از امدادگران گوشى را داد.
 -آقاى پشت خط آشناشونه.

32

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
مرد مسن گوشى را گرفت و به سمت مجروح رفت.
رويا متوجه جوانانى شد كه بيش از آنكه تحتتأثير حادثه قرار بگيرند و نگران حال
سرنشين آن باشند ،مشتاق عكس گرفتن با اتومبيل گرانقيمت بودند!
 يعنى پولش چقدره كه اينا رو حيرون كرده؟سؤالى بود كه از خود پرسيد.
هيجانزده از حادثهاى كه رخ داده بود به سمت مدرسه رفت و با تأخير خوردن و
گرفتن برگهى حضور از دفتر ،وارد كالس شد.
خوراک چند روزش فراهم شده بود.
دوستانش با حيرت و هيجان گوش میدادند و سوال میكردند.
 جوون بود؟ ماشينش چى بود؟ نترسيدی؟ اگه مرده بود چى؟وقتى روبهروى خانه رسيد يادش افتاد كه گوشى همراهش در جيب مانتو سنگينى
نمىكند .تكيه زده به ديوار خانه ،داخل كيف و جيب مانتو و كاپشن را گشت .نبود.
بىاختيار مسير آمده را برگشت و خود را به محل حادثه رساند .چشمانش اطراف
گودال و كنار خيابان را جستوجو كرد اما چيزى نيافت.
آهى كشيد و با خود گفت:
 اگه اينجا هم افتاده بود كه از صبح تا حاال يكى ديده و برداشته ،واى حاال چكاركنم؟
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يك سال پيش بالخره پدر اجازه داده بود كه با پول تو جيبى خود يك نوكيا دست
دوم بخرد .پدر اعتقاد داشت دخترش در اين شرايط نياز به گوشى ندارد ،چون تنها
محل ترددش مدرسه هست.
ل**ب برچيد و نگاهى به آسمان گرفته و ابرى انداخت:
 خدايا ببين اومدم ثواب كنم كباب شدم.وارد خانه شد و بعد از سالم به مادر و كشيدن لپ لطيف اَمير ،به سمت گوشى تلفن
رفت و شمارهى خود را گرفت .صداى زيباى مازيار در گوشش پيچيد و به قدرى تكرار
شد كه با بوق وحشتناكى تماس را قطع كرد .تا شب چند بار ديگر زنگ زد ،اما كسى
پاسخ نداد.
پدر روزنامه را كنارى گذاشت و از مادر پرسيد:
 رويا به كى زنگ مىزنه؟مادر نگاهى به در بستهى اتاق انداخت و گفت:
 امروز گوشیاش رو گم كرده.پدر آسوده سر كممو را روى بالش گذاشت و گفت:
 بهش بگو غصه نخوره ،پيدا نشد آخر ماه براش يكى مىخرم.لبخند روى ل**بهاى مادر نشست و با محبت به مردى نگاه كرد كه در عين كم
حرف بودن ،حواسش به زن و فرزندانش بود.
***
هرمز انگشت اشارهاش را روى باند پيشانى كشيد و گفت:
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 الزم بود يه شب اينجا باشم؟آرش دكمهى بارانى خاكستریاش را بست و دستى دور شانهی مرد ناراضى حلقه كرد
و گفت:
 بايد نوار از سرت مىگرفتن ...داغ بودى نمىفهمیدى ،شايد ضربه مغزى شده بودىو خبر نداشتيم.
هرمز سرى تكان داد و زيرلب گفت:
 دلقک ،بايد تغيير شغل بدى ،دارى تلف مىشى!آرش براى پزشكى كه سالم داد ،سری تكان داد و زمزمه كرد:
 اتفاقا ا دنبال يه كار دو نفره تو سيرک هستم ،هنوز پيدا نكردم!از بيمارستان خصوصى «م» بيرون آمدند .با وزش باد سرد پاييزى ،هرمز يقهى بارانى
سرمهاى را باال زد .به سمت اتومبيل تيره رفتند .راننده پياده شد و با دادن سالمى
متواضعانه در عقب را باز كرد.
آرش گفت:
 چطورى عمو؟راننده با احترام گفت:
 دعاگو هستم آقا.بعد از تكيه دادن به صندلىهاى نرم و راحت ،آرش از هرمز پرسيد:
 -حاال بگو چرا تصادف كردى؟
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 يه گربه اومد تو خيابون. براى جون يه گربه به اندازه ديهى آدم خرج گذاشتى رو عروسكت؟هرمز چشمان آبى و جذابش را باز كرد و به صورت شوخ آرش دوخت.
 ديروز بعد از تصادف ،هما رو ديدم. خياالتى شدى! بعد از تصادف بهجز يه دختر كسى به تو نزديک نشد ،اون هم كههما نبوده.
 دختر؟ كدوم دختر؟ همون كه اورژانس رو خبر كرد ،به من آدرس داد و نقش فلورانس نايتينگل رو بازىكرد تا اورژانس برسه.
 من كسى رو نديدم ،اون چشمها مال هما بود! توهم زدى برادر.تا رسيدن به مقصد ديگر سخنى بين آنها ردوبدل نشد.
اتومبيل وارد پاركينگ اختصاصى برج «دلفين آبى» شد.
آرش ل**بهايش را كجوكوله كرد و گفت:
 هروقت ميام اينجا با اين اسم مسخرهای كه انتخاب كردى و فضاى داخل خونهات،احساس مىكنم داخل دريا دارم حركت مىكنم ،يه تغييرى بده به اين سليقهى
مسخره!
هرمز لبخند محوى زد.
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 باشه ،دههى چهار زندگيام مىزنم تو خط سياه ،خوبه؟آرش دستى ميان موهاى روشن و طاليىاش كشيد.
 امروز فقط استراحت كن ،نگران چيزى نباش. تو نمياى باال؟ نه ،بايد برم پيش يكى از بچهها ،فكر مىكنه يه سرنخ پيدا كرده.هرمز سرى تكان داد:
 ممنون ،باز هم دردسرم براى تو بود.آرش با محبت گفت:
 تو فقط شاد باش ،من برات كوه قاف رو فتح مىكنم.هرمز بدون حرف وارد آسانسور شيشهاى اختصاصى شد .انگشتش دكمهى طاليى را
كه عدد  ٤٧را نشان مىداد ،لمس كرد.
سكوت و رنگ دلنواز آبى به او خير مقدم گفت.
بارانى را روى اولين صندلى سلطنتى انداخت و از پذيرايى وسيع كه جاىجايش نشان
از تمايل صاحبخانه به رنگ آبى داشت ،به سمت دو پلهى سمت چپ رفت.
آسمان گرفته و شهر پرحركت مقابل چشمانش قرار گرفت.
وارد محوطهى آبى و بزرگ سرويس بهداشتى شد .نگاهش لحظهاى مابين دوش
سقفى و وان كه به شكل دلفين بزرگ طراحى شده بود چرخيد.
پيشانياش تير كشيد و به ياد توصيهى آرش افتاد:
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 امروز سر مبارک رو آب نزن.لباسهايش را درون سبد چوبى بزرگى ريخت كه درون ديوار آبىرنگ نصب شده بود.
قد بلند به راحتى درون آب معطر و گرم وان جاى گرفت .سرش را روى بالهى باال
آمدهى نرم دلفين قرار داد و با زدن دكمهى اول روى ديوارهى بيرونى وان ،همزمان با
پخش موسيقى ماليم ،نور حمام كمتر شد.
ساعتى بعد با شنيدن صداى گوشى همراهش ،سرحال زير دوش رفت و بىتوجه به
توصيهى آرش كه در گوشش مىپيچيد ،موهاى كوتاه و مشكى را چنگى آرام زد.
با پوشيدن لباس حمام سفيد ،به سمت پذيرايى رفت.
صداى گوشى بار ديگر بلند شد .به خوبى مىدانست جز آرش كسى به خود اجازه
نمىدهد پىدرپى تماس بگيرد.
گوشى را از جيب بارانى بيرون كشيد و به سمت شومينهى بزرگ و گرم روبهروى راه
پلهى مدور رفت.
 چه خبره؟ زنگ زنگ! نمىخواى ناجیات رو ببينى؟با پاهاى برهنه ،به نرمى از راهپلهى فرش شده باال رفت و به سمت چپ پيچيد.
 ناجى كيه؟ايستاد.
 همون دخترى كه اورژانس رو خبر كرد. -خودت يه پاداش بهش بده ،من وقت ندارم.
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 از اون كه خبرى نيست ،گوشیاش رو تو ماشينت جا گذاشته ،از ديروز  ٦٠بار زنگخورده.
 خودت يه كاريش بكن. پس نمىخواى فلورانس رو ببينى؟صداى لطيفى در گوشش پيچيد:
 مىخوام ببرمت فلورانس رو ببينى.ل**ب زيرين را گاز گرفت.
 امشب با گوشى بيا اينجا. چشم ،امرى ديگه؟صدايش كمى خشدار شد:
 ديگه زنگ نزن مىخوام استراحت كنم.آرش چشمى گفت و در دل دعا كرد هرمز سراغ گلسر آبى نرود.
هرمز روبهروى آيينهى بزرگ اتاقخواب ايستاد و به پيشانى اندكى متورم و بخيه
خوردهاش نگاه كرد .موهاى نمدارش را با دست عقب راند و به چشمان آبى و
درخشانش خيره شد.
صداى هما در گوشش پيچيد:
 تو زيباترين چشم آبى دنيايى ،وقتى لباس آبى به تن مىكنى زيبايى چشمانتبيشتر مىشه عزيزم.
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به ياد چشمان سياه و جادویی هما افتاد و آه كشيد.
 تو كجا رفتى جان من؟درى سمت چپ تخت بود ،آن را باز كرد و وارد اتاق سبز رنگ لباس شد .رگالها و
طبقات زيبا ،مرتب و منظم دو ديوار اتاق را پوشانده بود.
بيشتر شبيه فروشگاه مجلل بود! فروشگاهى انباشته از كتوشلوار و لباس مردانه.
انواع كراوات و كمربند در چند قفسه به شكل ويترين ظريف و زيبا ،لول شده بود.
ديوار سوم انباشته از كفش و كتانى بود .بيشتر پوشاک اتاق ،طيف رنگ آبى و
خاكسترى و طوسى داشتند و مارک آنها آلمانى و ايتاليايى بود.
شلوار راحتى و تیشرت آبى كمرنگ به تن كرد .آرم پوما و يوز خيزانش در عين
سادگى به لباس ،شيكى غيرقابل توصیفى بخشيده بود.
روى تخت بزرگ كه فاصلهى كمى از زمين داشت ،دراز كشيد.
از تراس یکسره و بزرگ روبهرو ،مىتوانست آسمان ابرى و گرفته را ببيند.
دكمهاى را فشار داد .پردهاى لطيف با طيف رنگ سفيد با برگهاى ظريف سبز ديوار
شيشهاى و سراسرى را پوشاند.
طراحى اتاقخواب به گونهاى بود كه دو ديوار روبهروى تخت و ديوار سمت چپ به
تراس بزرگ ديد داشت.
در ديوار راست ،شومينهاى روستايى و سنگى به چشم مىخورد؛ دو طرف شومينه
آيينهاى بزرگ و ساده كار گذاشته شده بود .باالى شومينه تابلوى نقاشى بزرگى از
گوزن نرى ديده مىشد كه ميان جنگل ،سر به آسمان بلند كرده بود .گوزنى با
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شاخهای باشكوه .آسمان آبى با ابرهاى سفيد و پفكى و فضاى سرد و برفى تابلو
همانند ديگر اشيا اتاق ،از عالقهى افراطى مردجوان به رنگ آبى خبر مىداد.
هرمز روى تخت نرم و لطيف چرخيد .انگشت روى برجستگى كنار تخت فشرد،
كشوى مخفى و كوچكى بيرون زد .آنقدر كوچک كه تنها مىتوانست يک گلسر
زنانه را در خود جاى دهد.
دستان بىقرار هرمز گلسر را بيرون كشيد.
روى كمر چرخيد و گلسر را روبهروى چشمهايش گرفت.
انگشتانش را به آهستگى روى بدنهى گلسر كشيد .جنس گلسر از طال بود .طاليى
هاللى شكل با دو سوراخ كه ميلهاى با عبور از سوراخهاى دو طرف هالل ،موى سر را
در خود نگه مىداشت .روى هالل و ميلهى آن دو قطعه فيروزهى زيبا مىدرخشيد.
گلسر را ميان انگشتان چرخاند .نگاه كرد ،لمس كرد.
نگاه كرد ،آه كشيد و لمس كرد.
نگاه كرد ،آه كشيد و آب دهان را قورت داد و لمس كرد.
نگاه كرد ،چشمانش را دردناک بست و آب دهان را قورت داد و لمس كرد.
گلسر را بوسيد و گفت:
 كجا رفتى؟***
آرش بارانى و كت روشن را به دست خدمتكار داد و به سوى پذيرايى زيبا و كالسيك
رفت.
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هرمز تكيه داده به صندلى سلطنتى الجوردى ،تفاوت چندانى با تابلوى پشت سرش
نداشت .تابلوى مرد جوان باشكوه و مغرورى كه تكيه داده به شومينهاى پر از آتش
بانگاهى جذاب و راضى روبهرو را مىنگريست.
از كنار مجسمهى غولپيكر عقابى با چنگالهاى باز و گلدان سفيد و مستطيلشكل
انباشته از سانسورياى دو رنگ ،عبور كرد و به هرمز نزديك شد.
 خوبى؟ سردرد و تهوع ندارى؟هرمز با بىاعتنايى دستى تكان داد.
 خوبم.آرش بىتوجه به سردى رفتار او ،دستى زير چانهى محكم و خوشتراش هرمز زد و با
پايين بردن سر ،نگاهى دقيق به پيشانى انداخت.
 نه خوبه ،يعنى افتضاحه هنوز بايد وجود نچسبت رو تحمل كرد.با فاصله خود را روى صندلى مجاور هرمز انداخت و با لمس شكم ،بلند پرسيد:
 پس كى شام سرو مىشه؟هرمز نگاهى به خدمتكار مسن كرد و سرى تكان داد .ميز ناهارخورى عتيقهى ٦نفره
به سرعت با سوپ ،دو نوع خوراک ماهى و مرغ به همراه نوشيدنیهاى متنوع آماده
شد.
آرش ل**بهايش را روى هم فشرد.
 باز هم مرغ و ماهی! تو نمىخواى كمى گوشت به بدنت برسونى؟هرمز كمى سوپ براى خود كشيد.
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 گوشت فقط جمعه شبها ،ناراحتى سفارش بده برات بيارن.آرش ظرف ماهى را جلو كشيد.
 فعال به اين ماهى خوشرنگ بسنده مىكنم.غذا در سكوت صرف شد .مستخدمى جوان به سرعت ميز را خالى كرد.
با رفتن مستخدمها ،آرش از پذيرايى خارج شد و خود را به آشپزخانه رساند .تنها
مكان آن پنتهوس باشكوه كه پر از رنگهاى سياهوسفيد و قرمز بود .با آرامش قهوه
تهيه كرد .سينى حاوى شكرپاش قرمز و ليوانهاى بزرگ قهوه را با دست چپ گرفت
و از كنار مجسمهى سرخپوست پير عبور كرد.
هرمز كمى جابهجا شد و پرسيد:
 با آرزومند به كجا رسيدى؟ فيلم تولد تلخ رو ديدى؟ نه. خب فيلم در مورد دختر مجرد باردارى هست كه انتخاب مىشه تا فرزندش رو بعداز تولد به خونوادهی متمول و نازا تحويل بده و در عوض شرايط تحصيل در دانشگاه
و داشتن يه زندگى خوب براش فراهم بشه.
هرمز ليوان قهوه را به ل**ب نزديک كرد و كنجكاو گفت:
 خب.آرش اولين جرعه قهوهى شيرين شده را نوشيد.
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 همين ديگه ،گروه آرزومند هم دنبال افرادى مىگرده كه نمىخوان بچهشون بهدنيابياد؛ اونها رو راضى مىكنن و كمک مىكنن تا بچهها در سالمتى كامل متولد بشن،
بعد هم بچهها رو مىفروشن!
چشمان هرمز جمع شد.
 آرزومند با اون كبكبه احتياج به اين پول خوردها داره؟آرش خنديد.
 همچين هم پول خورد نيست! يه بازار فروش نوزاد با برند تضمين شدهى آرزومندراهاندازى كرده ،سفارش خارجى هم كم نداره.
پاى بلندش را روى ميز پذيرايى گذاشت و ادامه داد.
 آلبوم عكس مرد و زن آماده به خدمت رو تحويل خريدار مىده تا با انتخاب زوجمناسب ،فرزند سازى رو شروع كنن.
ل**بهاى هرمز از خشم فشرده شد.
 يعنى تا اين حد كثافته؟ تشكيل يه نطفهى دستورى و فروش به ديگران؟آرش شانهاى باال انداخت.
 كثافت و بىدردسر ،نه شاكى هست و نه شكايتی؛ گاهى هم از مراجعين باردارى كهمىخوان جنين خود رو بندازن استفاده مىكنه؛ تو سطح كشور كلى پزشک و ماما
داره كه براش كار مىكنن.
 كارى از دستت برمياد؟ -بايد در كمين باشيم تا پدرى معترض رو پيدا كنيم ،وگرنه عمال ا كارى نمىشه كرد.

44

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 سرهنگ چه پيشنهادى داده؟ چند منشى و ماما به بيمارستان و مطبهاى مشكوک وارد كنيم و از طريق اونهاآرزومند و گروهش رو قيچى كنيم.
 مواظب خودت باش ،كمكى هم بود من هستم.لبخندى گرم نقش ل**بهاى قلوهاى و جذاب آرش شد.
 مىدونم.با بلند شدن آهنگى ناآشنا ،صورت دو دوست به سمت كيف دستى آرش چرخيد.
آرش دستى بر پيشانى زد.
 آی يادم رفته بود اصال ا براى چى اومدم!به سمت كيف چرم مشكى رفت .گوشى را درآورد و كنار هرمز برگشت.
 خدمت شما. جواب مىدادى. دست خودت رو مىبو*س*ه ،فلورانس رو پيدا كن و با تشكر گوشیاش رو پس بده.هرمز نگاهى به نوكياى قديمى و ارزان انداخت.
 بچه بود؟ كى؟ دختره ،همون نايتينگل تو.آرش خنديد:
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 من! نه بابا ،نايتينگل تو! طيف سنى  ١٤تا  ٢٣بود.هرمز كنجكاو وارد قسمت مخاطبين شد .ابروهايش با تعجب باال رفت و بلند خواند:
اوشن  ،1مجى ناناز ،اوشن  ،٢نرگس بلند ،اوشن  ،٣جك گنجيشكه!آرش گوشى را قاپ زد و خواند:
 اوشن  ،٤خوشگل اميد ،اوشن ،٥عاشق درپيت!قهقهه زد و گفت:
 اين نايتينگل بايد خيلى باحال باشه ،اصال ا خودم يه قرار مىذارم باهاش.هرمز سرش را به پشتى صندلى تكيه داد و با خنده گفت:
 راست كار خودته.آرش مخاطبين را خواند و گفت:
 اوشن  ٧نبود ،نايتينگل بايد اوشن  ٧باشه ،خب اين هم بابا ،مامان ،دايى... يه زنگ بزن به باباش و قرار بذار.آرش باز هم خنديد و لودگى كرد .هرمز گوشى را گرفت.
 خودم زنگ مىزنم. به باباش زنگ نزن ،اگه غيرتى يا متعصب باشه از اينكه گوشى دخترش دست مردغريبهست عصبى مىشه و براى اوشن  ٧مشكل پيش مياد.
هرمز سرى تكان داد و انگشت روى مخاطب  ٣گذاشت .جك گنجيشكه.
صداى زيباى چاووشى بلند شد:
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 عجب سروى ،عجب ماهىعجب ياقوت و مرجانى
عجب جسمى ،عجب عقلى ،عجب عشقى ،عجب جانى
آرش سرى تكان داد.
 آدم حسابیه!صداى جيغ دخترى بلند شد:
 رويا بميرى ،كجايى از ظهر تا حاال؟ خفه شدم از بس زنگ زدم روانى (روانى راكشيد).
چشمان گرد دو مرد جوان درخشيد .آرش جلوى دهانش را گرفت تا قهقهه نزند و با
چشم اشاره كرد جواب بده.
هرمز خندهاش را كنترل كرد.
 مىشه اجازه بدين حرف بزنم؟لحظهاى سكوت و بعد صداى پر از ترديد شنيده شد:
 تو كى هستى؟ گوشى رويا پيش تو چه كار مىكنه؟ آى روياى مار موز ،ا نكنه توهمون پسردايى فضولش هستى (گويى با خود حرف مىزند گفت) نه اون كه
١٥سالشه ،اين بزرگه ...آقا كى هستى؟
صداى خندهى آرش بلند شد.
 خانم راه بدى میگم ،گوشى دوستت تو ماشين من جا مونده ،يه شماره مىدم بگينتماس بگيره تا گوشى رو تحويلش بدم.
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دختر جوان با حيرت گفت:
 ا ...نكنه اون تصادفیه هستى؟ همون بىامو سوار!هرمز ل**ب گزيد و سينه صاف كرد تا نخندد.
 همونم ،خب شماره رو ياد داشت كن٠٩١٢... ،با قطع تماس آرش با خنده گفت:
 عجب گنجيشک پرسروصدايى بود ،نه به اون چاووشى و نه به اين گنجيشک!هرمز با خنده ادامه داد:
 بايد گروه خلوچلى باشن. بيا به تک تكشون زنگ بزنيم و بخنديم.هرمز لگدى پراند:
 جمع كن خودت رو ،یه مشت بچهان ،هم بازى مىخواى برو سراغ دختر آرزومند!آرش دستى به چانه كشيد.
 جون هرمز زنگ بزن به اون عاشق درپيت! برو يه قهوهى ديگه بريز.آرش سینی را برداشت و پشت ديوار كوتاه چوبى ناپديد شد.
گوشى ميان دستان مشت شدهى هرمز لرزيد و ملودى آن بلند شد .نگاهش روى نام
مخاطب نشست" ،مامان"؛ شماره ثابت بود .دكمهى تماس را زد.
صداى دخترانه و لرزانى بلند شد.
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 اَلو ...اَلو؟آرش با قهوه رسيد و سرى تكان داد و گفت:
 جواب بده. بله؟صداى لرزان كمى آرام شد.
 سالم ،ببخشيد گوشى من پيش شماست؟هرمز ابرو باال انداخت[ .خب دختر خنگ دست منه ديگه!]
 بله ،ديروز تو ماشين من جا موند. شما همون آقايى هستين كه تصادف كردين؟ بله. آقا اآلن حالتون خوبه؟ بيمارستانين؟ حالم خوبه ،مشكلى نبود مرخص شدم. آخه گوشى من پيش شما؟هرمز بلند شد و در حال حركت ،ضربهاى آرام روى شانهى آرش كنجكاو زد.
 حتما ا وقتى داشتى نبضم رو مىگرفتى جا گذاشتى.رويا سيم گوشى تلفن را دور انگشت پيچاند و فكر كرد حتما ا وقتى داخل ماشين
خودش را جلوتر مىكشيد گوشى از جيب مانتو بيرون افتاده بود.
 -آهان درسته ،حاال كجا بيام بگيرمش؟
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 آدرس مىدم فردا بيا ،قبلش تماس بگير كه باشم ،حتما دوستت شمارهى من روداده.
رويا با سرعت گفت:
 بله دارم ،آدرس مىدين؟هرمز نشانى را داد و گفت:
 تا آخر وقت ادارى هستم.رويا خداحافظى كرد و نفسى بلند كشيد و در دل گفت:
 آخيش راحت شدم ،ديگه الزم نيست براى خريدن گوشى صبر كنم.آرش به هرمز گفت:
 هروقت زنگ زد به من خبر بده اگه وقتم آزاد بود بيام رويا نايتينگل رو ببينم.هرمز سرى تكان داد و با لبخند گفت:
 جک گنجيشكه نبود رفيق ،به درد تو نمىخوره! مىخوام برم پيادهروى ،هستى؟ هستم ،اول قهوهات رو بخور.***
رويا مانتووشلوار سرمهای مدرسه را به همراه كاپشن سفيد و دكمهدار به تن كرد.
روسرى ساتن آبى را روى سر انداخت و مدل لبنانى كنار شقيقه با كليپس كوچك
گلمانندى محكم كرد .كيف پول مشكى و كتابى شكلش را در دست گرفت.
 -مامان من مىرم.
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مادر دستهاى خيس را با دامن لباسش خشک كرد و گفت:
 قبل از تاريكى هوا برگرد ،اگه بارون اومد با تاكسى بيا.رويا لبخندى زد:
 باشه مامان.و نگفت كه اگر با تاكسى برگردد ،بايد نيمى از پول داخل كيفش را بپردازد .اَمير از
كنار پاى مادر عبور كرد و به سمتش آمد.
رويا خم شد و پرسيد:
 داداش خوشگل من ،برگشتنه چى برات بخرم؟اَمير انگشت كوچک رويا را آرام گاز گرفت.
رويا خنديد.
 باز هم چيپس! باشه ،با مزهى ليمو.چشمان معصوم و زيباى اَمير درخشيد و بو*س*هاى كنار ل**ب خواهر كاشت.
رويا اَمير را بوسيد و گفت:
 هوم چه خوشمزهاى تو!مادر كه با محبت به فرزندانش مىنگريست گفت:
 برو رويا جون ،نرگس منتظره.رويا نيمچكمهى مشكى را پا كرد و با بسمهللا از خانه خارج شد .نرگس مانند
هميشه شيک و خوشبو به سويش آمد.
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 چطورى؟ زود بگو قراره كجا بريم؟رويا نگاهى به كت قرمز و بلند و گرم نرگس كرد و گفت:
 چقدر خوشگله ،كى خريدى؟ نخريدم ،عمو از باكو برام سوغات آورده. با چكمهی قرمزت ست كردى بال!نرگس روسرى ليز و شكالتى را كمى جلو كشيد.
 اين حرفها رو ول كن ،از (بىامو) سوار بگو.رويا خنديد.
 چه اسمى هم روش گذاشتين! تو مدرسه گفتم ديگه ،قراره برم شركتش ،چون تنهابودم و بابا هم سركار بود مامان پيشنهاد داد با تو برم.
نرگس گفت:
 آدرس رو ببينم.سوار مترو شدند .رويا با گوشى نرگس تماس گرفت .مرد غريبه سرد پاسخ داد كه
منتظر مىماند.
 رويا هنوز نگفتى چه شكلى هست. نمىدونم ،بهقدرى هول بودم كه دقت نكردم ،فقط مىدونم سفيد و چشم آبيه،موهاش هم سياه.
صداى گوشى نرگس بلند شد.
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 سالم وحيد. ... تو مترو هستم ،رويا همراهمه. ... وحيد چى شده؟صداى نگران نرگس موجب نگرانى رويا شد.
نرگس شتابزده گفت:
 خودم رو زود مىرسونم ،همون بيمارستان هميشگى؟ ... باشه ،خداحافظ.گوشى را درون جيب كت انداخت و گفت:
 فشار مامان دوباره باال رفته ،بردنش بيمارستان ...روياجون ببخش من بايد ايستگاهبعدى پياده بشم.
 نرگسجون آروم باش ،هيچى نمىشه ،مثل هميشه چند ساعت مىمونه بعدمرخصش مىكنن.
رويا پياده شدن دوست شيک پوشش را ديد و در دل گفت:
 -يعنى برگردم خونه؟ نه چرا برگردم ،شركته ،خونه نيست كه بترسم.
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اما وقتى مقابل شركت بزرگ و باشكوه چهار طبقه رسيد ،با ديدن دو نگهبان ايستاده
كنار در ورودى ،ترسى عجيب چنگ به تارو پود بدنش زد .ل**ب خشكيدهاش را با
زبان تر كرد و با اعتماد به نفسى كاذب از هشت پلهى شركت باال رفت.
هر لحظه منتظر بود كه مورد سؤال نگهبانان قرار بگيرد ،اما با سكوت آنها روبهرو
شد .از در شيشهاى و ضخيم قهوهاى عبور كرد.
حاال بايد كجا مىرفت؟ حتى نام مرد غريبه را نمىدانست!
وارد اتاق اطالعات شد و منتظر ماند تا مرد كتوشلوارپوش از پاسخگويى به تلفن
همراهش خالص شود.
 بله خانم ،امرتون؟ با آقايى قرار داشتم ،اما متاسفانه نمىدونم كدوم قسمت برم. اسمشون؟شرمگين گفت:
 نمىدونم ،فقط شماره همراهش رو دارم ،اجازه هست يه زنگ بزنم؟مرد در مقابل اضطراب و صداقت دختر كوتاه آمد و گوشى تلفن را به سمتش
چرخاند.
 بفرمايين.شماره را گرفت ،با بوق سوم همان صداى سرد پرسيد:
 بله؟ -سالم ،آقا من اآلن تو شركتم ،اما نمىدونم كجا بايد بيام.
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 طبقهى سوم اتاق رياست.رويا با سرعت گفت:
 بگم با كى كار دارم؟لبخند مرد پشت گوشى را نديد.
 شما بيا ،نياز نيست اسمى ببرى. آهان ...يعنى بله ،باشه ،خداحافظ.از هول رويا ،لبخند هرمز پررنگتر شد .سالها از صحبت كردن بىتكلف او با دخترى
مىگذشت .صحبت كردن با ١٢يار اوشن ،موجب شده بود كه كمى شاد باشد.
رويا با تشكر گوشى را گذاشت.
 آقا چطور برم اتاق رياست؟چشمان نگهبان گشاد شد ،دستی به کراوات تیره کشید و گفت:
 راهروى سمت راست ،آسانسور سوار شين ،طبقهى سوم راهروى روبهروى آسانسور. ممنون.شركت وسيع و پيچدرپيچى بود.
به فاصلهى هر چند متر ،گلدانهايى بزرگ با برگهاى پهن و سبز به چشم مىخورد.
همراه دو خانم شيکپوش وارد آسانسور شد .لباس فرم سبز زيبا و آرايش كاملى
داشتند .بوى ادكلن شديدشان موجب خارش پوست بينى رويا شد.
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دور از ادب مىديد اگر بينىاش را بگيرد .سعى كرد از راه دهان تنفس كند .زودتر از
آنها از آسانسور خارج شد و بىتوجه به راهروى سمت راست و سمت چپ ،مستقيم
جلو رفت .چند قدم جلوتر راهرو پيچ خورد و به اتاقى ختم شد .با زدن دو ضربه،
دعوت شد كه داخل شود.
وارد سالنى شد كه از خانهى آنها بزرگتر بود .اينجا هم دو گلدان بزرگ كنار ميز
بزرگى قرار داشت .مرد قد بلند و چهارشانهاى كه پشت سيستم روى ميز ايستاده
بود نگاهش كرد و گفت:
 بفرمايين داخل.[واى اينجا ديگر كجا بود؟ باز هم اتاقى ديگر؟!]
به سمت در اول راهنمايى شد" .هيأت مديره ،رياست".
خب چه تفاوتى با هم داشتند؟ باز هم ضربه زد و وارد شد.
 سالم.هرمز از پنجره فاصله گرفت و قدمى به سوى دخترجوان برداشت.
 سالم ،بفرمايين.و با دست اشاره به صندلىهاى چرم و راحت قهوهاى كرد.
نورى كه از پنجرهى روبهرو به پشت سر مرد مىتابيد ابتدا اجازهى ديد كافى را به رويا
نداد.
هرمز نگاهى دقيق به دختر جوان كرد .پس فلورانس نايتينگل ،اين دختربچه با لباس
مدرسه بود؟ دخترى با قد تقريبى  ١٦٠و اندامى الغر ،پوست روشن و صورت
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بيضىشكل .بينى و دهان منظم و قشنگى داشت و ...و چشموابرويش هرمز را
ميخكوب كرد.
چشم سياه و ابروى كشيدهى هما ،در اين چهرهى ساده و زيبا چه مىكرد؟
براى لحظهاى نفس در سينهاش حبس شد .دستهى صندلى را فشرد تا از لرزش
پاهايش جلوگيرى كند .چشمان رويا به نور عادت كرد و او هم توانست مرد تصادفى
يا بىاموسوار را ببيند.
به چشمانش اعتماد نكرد .واقعا ا آن روز همين مرد در آن اتومبيل اشرافى بیهوش
بود؟ پس چرا متوجه اينهمه زيبايى و جذابيت نشده بود؟ مرد روبهرو ،قد بلند و
هيكل ورزشكارنهاى داشت؛ پوست روشن و اَعضاى متناسب صورتش باشكوهتر از
شركت پيچدرپيچش بود .اَمان از برق آن يک جفت چشم درخشان!
رويا از بهت خارج شد ،بهتى كه اجازه نداد متوجه حيرت مرد روبهرو شود.
با دعوت مرد غريبه ،به سختى به پاهايش فرمان حركت داد و روى صندلى نرم
نشست و با سختى نگاه از آن صورت زیبا گرفت و چشم بر زمين دوخت.
 از مالقات با شما خوشحالم ،بابت حادثهى ديروز و كمک شما ،يه تشكر به شمامديونم ،ممنونم خانم.
اَنگشتان رويا در حال خورد كردن یکدیگر بودند .صدا جذابيتى همانند صورت
صاحبش داشت.
سرفهاى كرد و گفت:
 -من كارى نكردم.
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هرمز كه توانسته بود بر هيجان خود غلبه كند ،از ميز فاصله گرفت و ترجيح داد روى
صندلى مقابل اين كوچولوى زيبا بنشيند.
 ولى فقط شما عكسالعمل نشون دادى. من به وظيفهام عمل كردم.صدا و ادا كردن كلمات اين دخترک مضطرب هم شيرين بود.
 بههرحال من ممنون شما هستم و حاضرم براى جبران...رويا با شنيدن كلمهى جبران بىاختيار مانند پدرش عمل كرد و با سرعت گفت:
 جبرانى در كار نيست ،شما تصادف كردين و من به اورژانس زنگ زدم؛ بقيه كارهاهم مطابق حرفهاى دوستتون بود ،اگه لطف كنين و گوشى...
لبخندى روى ل**بهاى هرمز نشست .پس اين دختر عزتنفس و سادگى ذاتى
داشت و چرتكه به دست نبود!
 اجازه بدید يه پذيرايى كوچيک بشين.رويا توانست بدون تعارف ،از پشت ،قامت و لباس مرد غريبه را ببيند و به ذهن
بسپارد تا براى دوستان كنجكاوش تعريف كند .غريبه كتوشلوار طوسى كمرنگى به
تن داشت كه با كفش قهوهای تركيبى بسيار شيک داشت .هرمز زير نگاه دقيق رويا
گوشى را در دست گرفت و برگشت.
رويا رقص رهاى كراوات قهوهاى تيره روى لباس آبىروشن را به ذهن سپرد و در دل
گفت:
 -نميرى پسر ،تو چرا اينقدر خوشگل و خوشلباسى!
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نگاه كنجكاوش روى سگک كمربند قهوهاى نشست .بىاختيار چشمانش را جمع كرد
و كمى سر را جلو برد .روى سگک حروفى به چشم مىخورد .اين طرح را روى تبليغ
برنامهی ماهواره درخانهى نرگس ديده بود.
هرمز با سفارش پذيرايى ،از نگاه خيرهى رويا متحير شد[ .دختر دنبال چه بود؟]
ل**بهاى رويا تكان خورد و هرمز ل**بخوانى كرد« :ماركش چيه؟»
لبخند زد .همجوارى با ياران سادهى اوشن لذتبخش بود.
 آرمانى. ها! كمربند رو پرسيدى؟ آرمانى ماركشه.لحظهاى طول كشيد تا رويا درک كند چه شده .از پيشانى تا چانهاش سرخ شد و
ل**ب را ميان دندان گرفت.
هرمز نمىخواست دختر شرمنده شود ،پس به سرعت پرسيد:
 چاى يا قهوه؟نگاه دختر باال نيامد وقتى آهسته گفت:
 لطفا ا چاى. خب دخترخانم من هرمز صادقى هستم و شما؟رويا با همان شرمندگى گفت:
 -رويا مظفرى.
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 خب روياخانم كالس چندمى؟ چهارم دبيرستان. چه رشتهاى؟ تجربى.دوست داشت چشمان رويا را ببيند ،اما دخترک هنوز شرمنده چشم به ميز دوخته
بود.
 رويا خانم من رو مىبخشى؟چشمان زيبا به سرعت روى صورت هرمز دويد.
 ببخشم! چرا آقا؟ خب متأسفانه گوشیات از دستم افتاد و نابود شد (دست به داخل جيب كت برد)و اگه اين رو قبول كنى من رو از شرمندگى نجات دادى!
گوشى نقرهاى ظريفى به سمت دختر دراز كرد.
رويا با حيرت گفت:
 گوشى من ارزشى نداشت ،مجبور نيستين... مجبور نيستم ،لطفا ا براى تشكر قبول كن. آخه نمىتونم ،اين گوشى بايد خيلى گرون باشه.هرمز كه مجبور شده بود دست روى مدلى متوسط بگذارد تا دختر را راضى كند با
مهربانى پرسيد:
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 اگه خواهش كنم چى؟رويا مسحور آن لحن و صدا دست جلو برد و گوشى را گرفت.
خوردن چاى و عصرانهى ساده و خوشمزه ،فراتر از تصور رويا بود .احساس مىكرد در
دنياى فيلمهاى كالسيک نفس مىكشد و غافل بود از احساس مرد جوان كه
هرلحظه تصوير نگاه و چشمانش را در قلب و ذهنش ثبت مىكند.
پس از خروج رويا از شركت ،مرد جوانى به دستور رئیس ،به تعقيب رويا پرداخت تا
عالوه بر سالم رسيدن دختر به منزل ،نشانى منزل را براى هرمز ارسال كند.
***
زنگ ورزش به نوعى زنگ استراحت يا تمرين دختران چهارم دبيرستان بود.
رويا مجبور شد براى چندمين بار براى دوستانش از مالقات با جوان خوشچهره و
خوشتيپى بگويد كه حتى در خواب هم قادر به ديدن لباسهايى با آن مارک نبودند.
محبوبه كه بهخاطر عالقهاش به شخصيت جانى دپ در سرى فيلم سينمايى دزدان
كارائيب به "جك گنجيشكه" معروف شده بود ،با جيغ پرسيد:
 تو به كمربند پسر مردم خيره شدى؟ خاک برسرت ،آبروى گروه رو بردى.رويا همراه بقيه خنديد و گفت:
 يعنى وقتى ماركش رو گفت ،مُردم از خجالت!زهرا با خنده پرسيد:
 رويا راست بگو ،همونجا خودت رو خيس نكردى؟رويا چشمان خيسش را پاک كرد و با همان صداى پر خنده گفت:

61

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 اگه سرم داد مىزد حتما ا خيس میكردم ،قد بلند وچهارشونه بود.شراره تو سر رويا زد:
 خاک تو سرت رويا كه همهاش گالبىبازى در ميارى ،من جاى تو بودم مىرفتم تو فازغش و ضعف و بغل!
دخترها بلند خنديدند و رويا به دنبال شراره دويد.
 گوساله صبر كن ببينم ،تو دارى خوشتيپ من رو با احسان خودت مقايسهمىكنى؟!
دخترهاى گروه بعد از چند روز موضوع را فراموش كردند ،اما وجود گوشى نقرهاى كه
رويا از چشم دوستانش مخفى مىكرد ،اجازهى فراموش كردن هرمز را نمىداد.
شمارهى هرمز را در قسمت مخاطبين به نام آرمانى ثبت كرده بود .نام و هديهى هرمز
را مانند راز شيرينى از همه مخفى كرده بود.
***
آرش با خم شدن و فشار روى تختهى شنا ،پرشى زیبا كرد و اندام زيبا و كشيده با
يک چرخش بىنقص به داخل استخر شيرجه رفت .هرمز تكيه داده به ديوار فضاى
داخلى استخر ،انگشت شست را به سمت آرش گرفت و فرياد زد:
 عالى بود.آرش با شناى كرال سينه سرعتى حركت كرد .در هر حركت مىشد بازى آب را بر روى
سينه و بازوهاى كشيده و قدرتمند ديد .كنار هرمز رسيد .كاله و دماغگير شنا را از
خود دور كرد و به كنارهى استخر تکیه داد.
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نفسزنان پرسيد:
 چقدر شد؟هرمز حولهاى به سمتش پرتاب كرد.
 ركورد خودت رو شكستى و  ١٠ثانيه به ركورد كشور نزديک شدى.هرمز خود را بيرون كشيد .حولهى روى سر را دور گردن انداخت و روى صندلى باريک
و بلند آبى دراز كشيد .آرش هم عينا حركت او را انجام داد و از ميز كنار صندلى
پارچهاى ،بطرى نوشيدنى شيرين را برداشت و با جرعههاى بزرگ فرو داد.
 حسابى تشنه شدم.هرمز نگاه از صورت و دستان خيس گرفت.
 آرومتر ،براى همه دكترى براى خودت...آرش خنديد:
 از فلورانس چه خبر؟ ديروز اومد؟برق چشمان آبى ،از نگاه تيز و باهوش آرش مخفى نماند.
 اومد. خب؟! دروغ گفتم تا گوشى رو قبول كنه. -هرمز چى رو مخفى مىكنى؟
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هرمز به چشمان سبز نگاهى كرد و بىهيچ توضيحى گوشى خود را از روى ميز
برداشت و فيلم مورد نظر را آورد.
 ببين.آرش به فيلمى كه از دوربين مدار بستهى اتاق رياست به گوشى منتقل شده بود نگاه
كرد.
با ديدن دختر ظريف و ساده كه وارد اتاق شد زمزمه كرد:
 رويا اينه؟صداى هرمز را شنيد.
 روى صورت و چشمهاش زوم كن.نگاه سبز از ديدن تصوير بزرگ چشموابروى رويا ،گشاد شد و متحير گفت:
 هما؟ پس روز تصادف روياى هما رو نديدى ،رويا رو ديدى! اين شباهت چطور امكانداره؟!
 آرش مىخوام دوباره ببينمش.آرش خنديد.
 اينبار بنز مشكى رو ببر داغون كن.هرمز حولهى دور گردن و كول ستبر را به سمت آرش پرت كرد.
 مىرم دوش بگيرم.آرش هيكل كشيده و باريک خود را تكان داد.
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 برو ،شايد زير آب ياد گرفتى چطور مخش رو بزنى.هرمز بدون برگشتن گفت:
 حواست به ساعت هست؟ ديرت نشه. به منشى سپردم كمى دير مىرم ،زود دوش بگير تا نرفتم از نقشهى جديدمرونمايى كنم.
وقتى متوجه نگاه خيرهاش روى عضالت محكم و سخت هرمز شد ،روى پيشانیاش
نواخت و بلند گفت:
 همينم مونده كه به اين تحفه چشم داشته باشم.***
جادوى چشم هست يا جادوى روح انسانى كه به دور از همهى مشكالت جارى در
زندگى ،با خيال انسان بازى مىكند و حواس انسان را مانند دزد سرگردنه در لحظات
حساس مىچسبد و رها نمىكند.
چشمان آشنا و سياه رويا ،افسارى بر سر حواس هرمز انداخته بود و او را به سمت
خود مىكشيد.
پوشهى قرارداد با كارخانهى قطعات يدكى "م.گ.ا" را كنارى انداخت و به سمت
پنجرهى اتاق رفت .از محصور ماندن در اتاق بدون پنجره بيزار بود.
از  ٦سالگى بدون پنجره نمانده بود .پنجرهى اتاق ،پنجرهى هواپيما ،پنجرهى قطار،
پنجرهى اتاقهاى شركتهاى مختلف در ايران و آلمان و ايتاليا؛ همهجا با پنجره و
حس رهايى و فرار میتوانست به راحتى نفس بكشد .مانند گردن و سينهاش كه
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هيچوقت نمىتوانست لباس يقه اسكى يا يقه بسته را تحمل كند .كراوات بستن،
يک استثنا در اين حس خفگى بود.
صداى لطيف هما در گوشش پيچيد:
 آقاها با اين بند قشنگ ،جذابتر و شیکتر مىشن ،دوست دارم به جز خونه،هميشه شيکترين مرد دنيا باشى عزيزم.
و گرماى بو*س*هاى كه روى موهايش نشست را پس از سالها حس كرد .دست روى
موهاى كوتاه و مشكى كشيد.
آسمان بارانى بود و قطرات درشت روى شيشهى پنجره ،رقصان پايين مىلغزيد.
پنجره را باز كرد و چند نفس عميق كشيد .چند قطره روى صورت و موهايش
نشست.
خطاب به موجود خيالى گفت:
 هما چه كار كنم؟ اون فقط يه بچهست ،چطور چشمهاش رو بگيرم؟ با چه دليلىببينمش؟ چطور به اون بگم فقط مىخوام دوروبرم باشه تا هروقت دلتنگت مىشم به
چشمهاش خيره بشم ،چطور؟
كالفه دستى به صورتش كشيد.
ميز را دور زد و پوشه را برداشت .كارخانهى بزرگى نبود ،اما خوشنام و درستكار بود.
با ميران مدير جوان كارخانه در آلمان آشنا شده بود .پسر جوانى كه بدون استفاده از
نام پدر سياسى خود ،با سختى درس خوانده بود و پس از گذراندن دورهى تخصص
در رشتهى مكانيک خودرو برگشته بود تا كارخانهى پدر بزرگ خود را اداره كند و
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ارتقاء دهد؛ اما براى قبول قرارداد اين داليل كافى نبود ،بايد دستور تحقيق بيشتر
مىداد.
باز هم خيال يک جفت چشم او را اسير كرد.
نفسى كشيد ،نمىشد بىاعتنا باشد.
قرار داد را داخل كيف قهوهاى گذاشت و با پوشيدن بارانى خاكسترى روى كت
سرمهاى از اتاق بيرون زد.
منشى به احترام برخواست.
 آقاى اصالنى امروز برنمىگردم ،با آقاى همتى تماس بگير و بفرست يه تحقيقجامع در مورد كارخونهى "م.گ.ا" انجام بده ،به خانم اخالقى هم بفرمايين طراحى
جديد صندلى كودک تا فردا آماده باشه.
اصالنى با احترام گفت:
 بله آقا ،چشم؛ آقا ،آذرخانم سفارش كردن امشب رو فراموش نكنين.قبل از وارد شدن به آسانسور به گوشى آرش زنگ زد.
 به گوشم. مهمونى امشب چيه كه زنعمو سفارش كرده؟صداى خندهى آرش در گوشى پيچيد.
 تولد يه قلم پسر موطاليى و چشم سبز خوشگله.هرمز اَبرو در هم كشيد:
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 تولد تو! چرا فراموش كردم؟ كى يادت بوده برادر؟ مثال ا قرار بود من نفهمم و سورپرايز بشم.هرمز خنديد:
 منم به كاهدون زدم ،بيا بريم كادوى تولدت رو خودت انتخاب كن. هستم ،كجا بيام؟ ميام دنبالت ،باشگاهى؟ آره.آرش با سرخوشى چانهاش را خاراند و به اتومبيل آئودى آبى نزديک شد .به صندلى
تكيه داد و موهاى نمدار طاليى را با چند برگ دستمال خشک كرد.
 كجا بريم؟ چقدر مىخواى براى تولدم بخشش كنى؟ هرچقدر بخواى.آرش كمربند را بست و سرخوش ضربهاى به بازوى هرمز زد.
 خبریه؟ مىخوام شارژت كنم تا شارژم كنى. بالخره با خودت كنار اومدى؟ مىخواى ببينيش؟ هنوز نمىدونم. -يه اُدكلن مخصوص با برند محبوب خودت كه اسمم روش حک شده باشه.
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لبخندى محو نقش ل**بهاى هرمز شد.
 از سفارش تا تحويل يک ماه طول مىكشه ،صبر مىكنى؟ چون تويى قبول ،اما با اسانس نارنج باشه ،بايد با اسانس ليمو فرق كنه.اتومبيل را مقابل پاساژ متوقف كرد.
 تا كى مىخواى به من حسادت كنى پسر؟ حتى به بوى اُدكلن!آرش خود را به بازوى هرمز چسباند و لوس گفت:
 تا وقتى نياى خواستگاریام وضع همينه خوشگل.پنجهی قوی هرمز موهاى طاليى و بلند را كمى عقب كشيد.
 بىمزه ،پياده شو.با پياده شدن آرش ،دختر نوجوانى كه از ابتدا محو موهاى طاليى و ناب شده بود به
او نزديک شد و گفت:
 آقا يه سؤال دارم.صورت خشک و جذاب با چشمان سبز و سخت به دختر دوخته شد.
بارانى كوتاه قهوهاى و چكمهى بلند سياه با شالگردن و كالهى كه سخاوتمندانه
موهاى بلوند را به نمايش گذاشته بود ،تركيبى بىخيال و مرفه به دختر برنزه و نقاشى
شده مىداد.
 سؤالتون چيه؟هرمز هم كنار آرش ايستاد.
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دختر ل**بهاى بهشدت نارنجى شده را لوله كرد و با ناخنهاى بلند و مثلثى
اشارهاى به موهاى آرش كرد و پرسيد:
 رنگ موى سرتون طبيعیه؟هرمز پوزخندى زد و خواست حركت كند كه انگشتان آرش دستش را قفل كرد.
 مىخواين بخرين؟دختر لوس نگاهى به چشمان درخشان هرمز كرد و هيجان زده دستهايش را قالب
كرد.
 واى شما چقدر ...چيزين ،يعنى فوقالعادهاين ،لنز گذاشتين؟ (با التماس گفت)آدرس آرايشگاهتون رو مىدين لطفاا؟ خيلى وقته دنبال كسى هستم اين رنگ مو رو
در بياره.
آرش با همان جديت انگشت اشاره را به سمت روبهرو دوخت و گفت:
 اون ساختمون رو مىبينين ،اونجا برين و خودتون رو به دكتر هاشمى نشون بدين،ایک ثانيه روبهراهت مىكنه ،برو بابا جان.
دختر چشم به ساختمان موردنظر دوخت .کلينيک تخصصى روان پزشكى شاهد.
سر برگرداند اما دو مرد جوان را نديد.
زيرلب ناسزايى داد.
هرمز آهسته گفت:
 میگفتى آرايشگرت عمو و زنعمو هستن و موهات از اصل هم طبيعىتره.آرش پاسخ داد:
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 حسودیات شد اول محو يال زيباى من شد تا چشمهاى دريايى تو؟آرش جدى و هرمز خشک ،تنها در جوار هم به راحتى نقاب را كنار مىزدند .هرمز
هيچگاه نتوانست با پسرى ديگر اين رابطهى دوستانه و برادرانه را برقرار كند.
آرش با وجود دوستان فراوانى كه پيرامونش را گرفته بودند ،ترجيح مىداد بيشتر وقت
آزاد خود را با پسرعمويش سپرى كند.
رابطهاى كه از كودكى شكل گرفته بود و در نوجوانى جنبهى حمايت از هرمز منزوى را
داشت ،در جوانى بهشدت دوستانه و صميمانه شد.
آنقدر كه برخالف ميل پدرومادرش ،براى ادامه ى تحصيل همراه هرمز راهى آلمان
شود.
درد و رنج هرمز ،قلب او را نشانه مىگرفت .براى آوردن لبخند بر ل**بهايى كه
شباهت عجيبى به دهان خودش داشت ،حاضر بود دست به هر ملعبهاى بزند .اگر
هرمز دهان باز مىكرد و چيزى طلب مىكرد ،زمان و زمين را به هم مىدوخت تا او را
به خواستهاش برساند .مىدانست هرمز هم همين عالقه و تعصب را نسبت به او
دارد .فراموش نمىكرد زمانى را كه در آلمان بخاطر شكست عشقى ،الکلی شد و از
همه چيز بريد .هرمز اجازه نداد كسى متوجه شود و به ايران خبر برساند .او را در
بهترين كلينک تخصصى ترک الكل بسترى كرد ،چندين ماه ثانيهاى او را تنها
نگذاشت .عالوه بر ترک دادن او ،مداركى هم جمعآورى كرد كه نشان از بىلياقتى
دختر موردعالقهاش مىداد.
قلب آرش همراه ترک الكل ،ترک عشق كرد.
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آرش گرچه به خوبى هما را نمىشناخت ،اما عمق درد و رنج پسرعمو را مىديد و رنج
مىبرد .پسرعمويى كه عالقه به هيچ دختر و پسرى نشان نمىداد.
گويى هما با رفتنش تمامى احساسات هرمز را با خود برده بود.
در آلمان با اليزه مدير فروش شركت و مارگارت طراح مخصوص لباسهايش رابطهاى
دوستانه داشت كه تنها احساس بينشان احترام بود .عالقهى اليزه به هرمز قابل
مشاهده بود ،اما هرمز نسبت به عالقهى اطرافيان واكنشى نشان نمىداد.
آرش را با حركتى به داخل فروشگاه وسايل ورزشى هُل داد.
 اينجا براى دستخوش يه چيز انتخاب كن تا سفارش اُدكلن رو به آدولف بدم.آرش دو سرى وسايل و تجهيزات اسكى سفارش داد با دو رنگ آبى  -مشكى و طاليى
 مشكى . چرا دو سرى؟ يعنى فكر مىكنى من تنها مىرم اسكى؟ بايد همراهم باشى ،اگه بهمن بياد براىيافتن رئیس بزرگ شركت بيشتر تالش مىکنن تا پیدا کردن يكى از اعضاى هيأت
مديره.
جشن كوچک با حضور خانوادهی دايى آرش ،خانوادهى عمه ،و خالهى مجرد و پير
آرش در محيطى پر از خنده و شاد برگزار شد.
هدیهی خاله دعوت از گروه موسيقى ترنج بود كه چندين موسيقى شاد اجرا كردند.
حضور پسران و دختران جوان و شيطنت آنها لحظهاى قهقهه را متوقف نمىكرد.

72

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
هرمز بيشتر ترجيح داد در سكوت از شادى و سروصدا لذت ببرد ،گرچه محسن
پسرعمهى فرصتطلب كنار گوشش مرتب وراجى مىكرد تا او را بهعنوان يكى از
اعضاى بخش حسابدارى انتخاب كند.
با يک جمله دهان محسن را بست.
 هر وقت كسى استعفا داد يا فوت كرد ،به عنوان يک گزينه به تو فكر مىكنم.محسن ناسزاها را در دل نثار پسردايى عنق و خودخواه كرد.
فرشته دختردايى آرش ،دومين نفر بود كه سعى كرد با ادا و اصول مسخره ،شادیاش
را خدشهدار كند.
ليوان پايهدار و تراش خورده را به طرفش گرفت:
 ميل نمىكنين؟ شوهرعمه میگه نوشیدنی بیست ساله و مرد افكنه.و خندهاى مسخره كرد.
هرمز با تحقير نگاهى به لباس گرانقيمت و خوشبرشى انداخت كه برگرفته از لباس
يكى از مانكنهاى آلمانى بود.
 متأسفانه بهخاطر حساسيت معده از خوردن اين مرد افكنها معذورم. وا ،چقدر عجيب حرف مىزنين ،راحت باشين.قبل از جواب دادن ،متوجه آرش شد كه به سوى ليوان دوم دست برد .بىتوجه به
فرشته ،از ميان جوانان در حال رقص عبور كرد و ليوان را از دست آرش گرفت.
 معلومه چه كار مىكنى؟ -يه شبه فقط.
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 آرش همون نصفه ليوان هم زيادى بود ،فقط اجازهى ل**ب زدن داشتى. هرمز! آرش نذار از مهمونى خودت بندازمت بيرون.آرش دستهايش را باال برد.
 چشم ،اجازه مىدى همراه فرشته برم وسط؟چشمانش با محبت به آرش خنديد.
پس حواس آرش به مزاحمت فرشته بود.
 برو وسط ،تا آخر مهمونى مشغولش كن.آرش چشمكى زد و به سوى فرشته رفت:
 دختردايى عجب لباس خوشگلى تن كردى ،سفارش...هرمز از ميان سالن روشن و پر از حركت و صدا به سمت چپ رفت و وارد اتاق بيليارد
شد .عمو و شوهرعمه در سكوت به توپهاى خود ضربه مىزدند .عمه با زنعمو در
كنار دايى خوشتيپ و مو سفيد آرش روى صندلىهاى هاللى و پهن نشسته بودند.
دو مستخدم در حال پذيرايى بودند.
هرمز ترجيح داد كنار زنعمو كه مادر دومش محسوب میشد ،بنشيند .عمه نيمتاج
كوچک روى موهايش را مرتب كرد و پرسيد:
 سايهات سنگين شده هرمزجان ،ما كه به جز اينجا تو رو جايى نمىبينيم.هرمز آبميوه سفارش شده را به ل**ب نزديک كرد و با لبخند گفت:
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 عمهجان ،خودم هم خودم رو نمىبينم ،از زنعمو بپرس.دست هرمز كه روى دستهى صندلى بود توسط دست لطيف زنعمو نوازش شد.
 پسرم درست میگه ،اگه آرش نباشه منم ازش بىخبر مىمونم.حسادت در چشمان آبى عمه درخشيد:
 عمهجون يه فرصت براى استراحت بده ،خوشحال مىشيم رامسر ببينيمت ،فرح وهادى هم تعطيالت ميان رامسر.
هرمز سرى تكان داد.
 چشم ،اگه بتونم يه وقت خالى مىذارم ،فرح درسش تموم نشد؟ نه ،يه سال ديگه مونده؛ هادى هم بهخاطر راحتى فرح تدريس موسيقى اونجا روقبول كرده.
 هنوز نوهدار نشدين؟عمه خوشحال لبخندى زد و گفت:
 دو ماه ديگه نوهام به دنيا مياد.آقاى سرمد ،دايى آرش ،پرسيد:
 شما چى؟ نمىخواى از دوران خوش تجرد برى به دنياى شيرين تأهل؟از جملهی سرمد ،زنان خنديدند.
به جاى هرمز ،عمو كه گوشش به گفتوگوى برادرزاده بود پاسخ داد:
 -هرمز و آرش قرارداد بستن ركورد مردهاى مجرد فاميل رو بشكنن.
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 بله ،بابا كه  ٤٠سالگى مامان من رو اسير كرد هنوز ركورد داره ،كادوى تولد من چىشد؟
آرش روى دستهى صندلى هرمز نشست و به شانهاش تكيه داد .مادر با چشمان
همرنگ پسرش با محبت خنديد و پدر گفت:
 به قول خودت تولد براى بچههاست ،نه گورخرى مثل تو!عمه پشت چشم نازک كرد:
 وا ،اين چه حرفیه به شاخ شمشادم مىزنى؟دايى ادامه داد:
 شاخ گاوم نيست اين خلف آبجى.آرش مىدانست دايى به خاله زيور اشاره دارد كه تا اين سن مجرد مانده بود و ترجيح
مىداد با جوانان باشد تا هم ساالن خود.
پدر دست از بازى كشيد و همراه آقاى سعادتى ،شوهرعمه ،به جمع نزديک شد.
 كادوى من براى پسرم  ١٠درصد از سهام شركته.آرش معترض گفت:
 بابا من رو با اين سهام ،گير برادرزادهات ننداز؛ هنوز از دستم شكاره كه چرا سرى بهشركت نمىزنم.
هرمز سرى تكان داد و گفت:
 عمو ،دروغ میگه ،من هيچ اصرارى ندارم بياد شركت ،اصال ا بياد راندمان كارم پايينمياد.
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آرش ل**ب زد:
 آدم فروش.هرمز شانهاى باال انداخت.
به اصرار عمو و زنعمو ،هرمز شب به اتاق قديمى خودش رفت.
تیشرت آبى را به تن كرد و روى تخت دراز كشيد.
آرش با بالش و پتوى اضافه وارد اتاق شد و او را كنارى زد.
 بكش كنار. آرش سرم درد میكنه ،برو اتاق خودت. محاله ،مىخوام امشب پيش پسرعموى چشم آبىام بخوابم.هرمز به او پشت كرد و گوشىاش را روشن كرد.
آرش سرک كشيد و از ديدن تصوير چشمان سياه زمزمه كرد:
 هرمز به خودت يه فرصت بده ،برو سراغش.هرمز خيره به صورت دختر جوان گفت:
 براى من فقط اين نقش چشم مهمه ،برم سراغش كه چى؟ برو شايد عالقه هم پيش بياد ،شايد قلبت گرم بشه ،چيزى از دست نمىدى. اگه به جاى من ،اون عالقهمند بشه چى؟ چطور دلش رو بشكنم و بگم فقطبهخاطر شباهت سراغش رفتم؟
آرش سر روى بازوى هرمز گذاشت و خيره به نايتينگل جوان گفت:
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 تو قدم اول رو بردار ،اگر حسى نبود عقب بكش.هرمز چرخيد و با شانهاش سر طاليى را كنار زد.
 براى تو گفتنش آسونه ،حتى نمىدونم چى بايد به يه غريبه بگم.آرش با سرعت گوشى را گرفت و گفت:
 از تو آبى گرم نمىشه.به سرعت روى اسامى رفت و پيامى ارسال كرد.
در اين ميان از شانه و بازوهايش استفاده كرد تا هرمز گوشى را نگيرد.
 حاال بگير و ادامه بده ،كارت رو راحت كردم. چه كار كردى آرش؟صداى رسيدن پيام نگاه هر دو را به صفحهی صورتی دوخت.
زير پيام «سالم ،مىتونم فردا ببينمت؟»
نوشته شده بود:
 «سالم ،براى چه كارى؟»هرمز چشمانش را بست و با خشم گفت:
 حاال چى بگم؟ احمق.آرش خنديد و مجدد سر روى بازوى هرمز گذاشت:
 بنويس بايد حضورى عرض كنم.هرمز بىتأمل نوشت.
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بعد از پنج دقيقه انتظار كشنده ،پاسخ آمد:
 بعد از ساعت  ٢وقت دارم.پيامها پشت سر هم بىوقفه نوشته شد.
 عاليه ،ساعت  ٣مىتونى بياى شركت؟ خيلى دوره ،يه پارك نزديک خونهمونه ،اشكال داره بياين؟ پارک؟ تو سرما؟ كافه هم داره. خوبه ،آدرس رو بفرست.نشانى فرستاده شد و با شببخير صفحهی پيامها بسته شد.
 آرش!آرش زير پتو به صداى معترض هرمز خنديد و سكوت كرد.
 آرش از دست تو ديوونه مىشم. توروخدا بذار بعد از ديدن رويا ديوونه شو كه دليلت محكمتر باشه.كيلومترها فاصله از آن خانه ،خانهی دیگر در محلی كه هم خانههایش كوچک و
كوچکتر مىشدند و هم خيابانها و كوچهها در مقابل محل اول تاريک و كثيف
بودند؛ محلى كه حتى آبوهوا هم فرق داشت؛ (در افسريه هوا ابرى بود و در نياوران
شر ُ
صداى ُ
شر باران ،موسيقى لطيفى راه انداخته بود ).دختر جوانى در خانهى ٦٠
مترى سعى مىكرد با روياهاى دخترانهى خود بجنگد و قبل از بىرحمى واقعيت
آشكار ،خود معترف باشد در وراى اين پيامها هيچ عالقهاى وجود ندارد.
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در طى ١٠روزى كه از ديدن هرمز در شركت مىگذشت ،روزى نبود كه رويا بتواند از
انديشهى چهرهى مرد جوان خارج شود .صورت و رفتار جذاب هرمز ،صدها بار بيشتر
از شركت و لباسهاى فوقالعادهاش باشكوه به نظر مىرسيد .شاهزادهی رويايى لقب
برازندهاى براى او بود!
رويا حتى با تلفظ اسم او غرق شادى عجيبى مىشد كه دوست نداشت با كسى
قسمت كند .دوست داشت گوشیاش تلگرام داشت تا وارد آن مىشد و مىتوانست
پروفايل او را ببيند ،اما به پدر قول داده بود قبل از گرفتن ديپلم ،از فضاى مجازى دور
باشد.
با حيله گوشى محبوبه را گرفته و شمارهى " B.M.Vمستر" را پاک كرده بود .از حال
خود متعجب بود .گروه اوشن به راحتى از مسائل و مشكالت و دوستىها حرف
مىزدند .يكى از دوست پسرش ،يكى از نامزدش ،ديگرى از عشق پنهانى نسبت به
پسرهمسايه .چند نفر هم مانند او هنوز دم به تله نداده بودند؛ اما او نمىتوانست به
راحتى از احساسى كه خود نمىدانست چيست براى بقيه بگويد.
وقتى بعد از  ١٠روز پيام او را ديد مسحور شده پاسخ داد .حتى لحظهاى مكث نكرد.
به قول شراره «انگار روى گوشى خوابيده بود كه به سرعت جواب بده».
از اينكه باز هم مجبور است با لباس مدرسه با آقاى شيکپوش مالقات كند كمى
خجالت كشيد.
با خود گفت:
 -اگه زودتر از مدرسه بيام خونه ،مىتونم لباسم رو عوض كنم.
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وقتى زنگ خانه خورد ،كولهاش را برداشت و با سرعت از كالس بيرون زد .پالتوى
سياه مادر را پوشيد و روسرى بلند تركمن سر كرد .مادر كه از مالقات دخترش اطالع
داشت ،لقمهاى به دستش داد.
 اين رو بخور تا برمىگردى ضعف نكنى ،مواظب امير هم باش.رويا كتانى سفيد و ساقدار امير را به پايش كرد و گفت:
 مامان ديرم مىشه. تو راه بخور.لقمه را گرفت.
 خداحافظ ،بريم امير.پسرک دستش را در ميان انگشتان خواهر بزرگتر فرو كرد.
چند دقيقه از زمان مقرر گذشته بود كه وارد كافه شد .سر چرخاند .فضاى نيمه
روشن كافه اجازهى يکباره ديدن افراد حاضر را نمىداد .پيدايش كرد.
شكوه و وقارش از همان فاصله هم قابل مشاهده بود .سمت راست كنار پنجرهى كافه
پشت ميز سادهى سياه نشسته بود.
نزديك شد .هرمز ايستاد و بعد از دادن پاسخ سالمش ،منتظر ماند تا رويا و پسرک
آرام همراهش بنشيند.
رويا زيپ كاپشن زرد پسرک را پايين كشيد .كاله و شال گردن قرمز را از سر و صورت
پسرک جدا كرد و كنار گلدان تک گل روى ميز قرار داد.
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ابتدا امير را با دقت روى صندلى پايه بلند مشكى نشاند ،بعد از اطمينان از امنيت
امير روى صندلى روبهروى هرمز آرام نشست.
هرمز نگاهى به صورت ساده و بىآرايش رويا كرد و گفت:
 ممنونم كه اومدى.رويا كه نمىدانست بايد چگونه پاسخ دهد سكوت كرد.
هرمز پرسيد:
 چى ميل مىكنى؟رويا دوست داشت در آن هواى سرد يک نوشيدنى گرم و شيرين بخورد.
 شيركاكائو.هرمز از امير ساكت كه با چشمان معصوم و كنجكاوش به او مىنگريست ،پرسيد:
 شما چى آقاكوچولو؟امير به سمت رويا نگاه كرد و انگشت رويا را گاز كوچكى گرفت.
رويا خنديد و گفت:
 اينجا چيپس نداره.امير سر روى شانه خم كرد و چانه را به سوى رويا تكان داد.
 مثل من ...شيركاكائو و كيک لطفا.هرمز گفت:
 -و يک ليوان بزرگ قهوه و شكر.
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سفارشها نوشته شد.
 برادرتونه؟ بله. مشكل شنوايى داره؟رويا كه به اين سؤاالت و عكسالعملها عادت داشت با لبخند گفت:
 نه ،هنوز نمىتونه حرف بزنه. يعنى عادیه؟ مامانم میگه دايىام هم اينطورى بود و  ٤سالگى زبون باز كرده. كه اينطور ،خودت خوبى؟رويا بىاختيار سرخ شد.
 ممنون ،شما خوبين؟ خوبم ،رويا ...اسمت همين بود درسته؟امير با لبخند به سرعت سر تكان داد .هرمز لبخندى گرم زد.
 اسم برادرتون چيه؟ امير ،اميرعلى. چه اسم قشنگى ،مثل اسم خودت.مثل اينكه اين مرد قصد نداشت اجازه دهد صورت رويا از رنگ سرخ پاک شود.
سفارش به سرعت آماده شد و روى ميز چيده شد.
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هرمز اجازه داد تا رويا كيک را برش بزند و داخل بشقابها قرار دهد و گرماى
شيركاكائو را امتحان كند تا دهان برادرش نسوزد.
برشى هم داخل بشقاب روبهروى هرمز قرار داد .هرمز به ياد كيک تولد آرش افتاد كه
بخاطر حواسپرتى خاله نقش زمين شد و به كسى نرسيد .با لبخند چنگال به كيک
وانيلى زد و آن را مزه كرد .خوشمزه بود .دو قاشق شكر داخل قهوه ريخت .برخالف
آنچه مد شده بود ،قهوه را با شكر يا قند دوست داشت.
از نگاه كردن به خواهر و برادرى كه با لذت كيک و شيركاكائوى خود را مىخوردند
لذت برد و لبخند زد .كنار رويا لبخند زدن راحت بود.
 رويا مىتونم بهت يه پيشنهاد بدم؟رويا صورت امير را با دستمال پاک كرد.
 چه پيشنهادى؟ دوستى.رويا با كنجكاوى نگاهش را به دهان خوشحالت و زيبا دوخت و با تعجب پرسيد:
 دوستى! يعنى چى؟ يعنى قبول كنى دوست بشيم. دوست؟ من و شما؟ نمىفهمم.بيشتر از آنكه تصور كند دختر ساده و بىشيلهپيله بود.
 تو تا حاال دوستپسر نداشتى؟رويا ل**ب گزيد و نگاهش روى امير چرخيد.
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 فقط امير.حاال نوبت هرمز بود كه متعجب شود .دختر نمىفهميد منظور او چيست؟
اما با سرعت گيرندهاش كار كرد.
رويا هم پاسخ منفى داده بود و هم هشدار كه روبهروى برادر كوچک حرفى زده نشود.
لبخندى زد.
پالتوى پشمى خود را از روى دستهى صندلى برداشت .دفترچهاى بيرون آورد و با
رواننويس مشكى چيزى نوشت.
برگه را جدا كرد و به دست امير داد.
 امير آقا اين رو بده به اون آقا و صبر كن تا جواب بنويسه.سپس كمک كرد تا امير از روى صندلى پايين بيايد.
به روياى نگران گفت:
 همينجاست نگرانش نباشين ،برو پسر خوب.رويا پرسيد:
 نخود سياه؟لبخند هرمز پر رنگ شد.
 بله ،نمىشد جلوى امير شما حرفى زد ،خب جوابت چيه؟رويا سر به زير انداخت و گفت:
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 خونوادهى من ساده و سنتیه ،منم تابع قوانين خونوادهام هستم؛ نه تا حاال تو اينموقعيت قرار گرفتم و نه دوست دارم قرار بگيرم ،من نمىتونم و نمىخوام با كسى
دوست بشم.
هرمز باال تنهى خود را كمى جلو داد و به سوى رويا خم شد.
 يه دوستى سادهست ،حرف بزنيم و گاهى همديگه رو ببينيم ،من نه وقتخوشگذرونى دارم ،نه اهلش هستم.
رويا دوست داشت سؤالى بپرسد.
 چرا من؟ اَزت خوشم اومده.رويا فكر كرد مرد باشكوه روبهرو كه وصلهاى كامال ا نامناسب براى آن مكان ساده و
كوچک بود چقدر ساده از احساساتش مىگفت.
چون خوشش آمده بود؟
اَآلن منتظر بود كه او هم راحت و سريع قبول كند؟
يعنى گهگاه به يک نفر پيشنهاد مىداد؟
زبانش سريع چرخيد:
 بهتره از كس ديگهاى خوشتون بياد.نگاه منتظر هرمز رنگ عوض كرد.
اخم كرد و سرد گفت:
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 گفتم كه نه وقتش رو دارم نه اهل خوشگذرونى هستم ،فقط يه پيشنهاد بود.رويا برخواست و بدون نگريستن به هرمز گفت:
 متأسفانه منم نه اهلش هستم نه وقت دارم ،بابت پذيرايى ممنون.بلند گفت:
 اميرجونم بيا بريم.هرمز بلند شد و گفت:
 كمى صبر كنين ،فكر كنم بد برداشت كردى.رويا كاپشن و شال و كاله امير را برداشت.
 چه برداشتى؟ شما پيشنهاد دوستى دادين منم گفتم نه.رويا با احساساتى متناقض از كافه بيرون رفت.
ندايى درونى با شعف مىگفت:
 من براش مهمم ،با وجود اينهمه زيبايى و جذابيت و قدرت مالى به من پيشنهاددوستى داده!
ندايى ديگر به تلخى مىگفت:
 بهخاطر قدرت و ثروت و زيبايى فكر كرده تا پيشنهاد بده قبول مىكنم ،چقدرمتكبر و ازخودراضى هست.
ندايى ديگر سرزنشوار مىگفت:
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 حتما ا اونقدر خودم رو جلوى آقا ،دست پايين گرفتم كه فكر كرده خيلى سبکسرمو با خوشحالى قبول مىكنم ،مقصر خودم هستم!
انقدر به فكر هرمز و پيشنهاد عجيبش بود كه متوجه نشد روبهروى خانه ايستاده
است .با فشار دست كوچک امير به خود آمد.
آهى كشيد و در دل گفت:
 محاله كسى مثل هرمز به من جدى فكر كنه ،خدايا چرا باعث برخورد ما شدى؟حتى قادر نبود با خودش راحت باشد و اقرار كند مرد خوش چهرهى چشم آبى به
سادگى دلش را ربوده است! چه سرقت آسان و راحتى!
هرمز با تفكر به خارج شدن رويا و امير نگاه كرد و فكر كرد:
 آيا موجب رنجش دختر شده است؟او كارى ناشايست انجام نداده بود .انقدر دور از مردم نبود كه نداند اين دوستىها به
شكلى سياه بهشدت در جامعه گسترش يافته است .دوستىهايى كه سرانجامى
مفيد نداشت.
اما او قصد نداشت براى فريب رويا از ظاهر چشمگير و قدرت اجتماعى و مالى خود
سوءاستفاده كند.
قهوهاى ديگر سفارش داد.
چند دقيقه كافى بود تا برخالف ميل شديدش به ديدن رويا ،تصميم قاطعى بگيرد.
گوشى همراه را از جيب درآورد و شمارهاى وارد كرد.
 -بله قربان؟
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 بليت رفت براى فرانكفورت رزرو كن. براى چه روزى قربان؟ فردا. چشم قربان.تماس را پايان داد و پيامى براى آرش فرستاد.
 فردا براى يک ماه آلمان مىرم.***
آرش كالفه زنگ را فشرد .بيش از  ٥ساعت از پيام هرمز و خاموش بودن گوشى
مىگذشت.
 لعنتى كجا هستى؟ بغل گوشت.با حيرت برگشت .هرمز خيس ،با صورتى سرخ از سرما از آسانسور خارج شد.
قدم سريعى به سمتش برداشت و پرسيد:
 كجا بودى؟هرمز با خونسردى گفت:
 اَداى مادرهاى نگران رو درنيار ،من خوبم.با كارت در را گشود و وارد منزل شد .آرش ترجيح داد ساكت او را دنبال كند.
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هرمز با شلختگى كه دور از شخصيتش بود ،لباسهايش را در حال حركت درآورد و
روى زمين ريخت .زير دوش رفت و بدن سرمازده را به آبداغ سپرد.
آرش به رستورانى كه طبقهى اول برج بود ،سفارش سوپ داغ و غذاى گرم داد.
مىدانست اين رفتار هرمز به مالقات با رويا ارتباط مستقيم دارد.
ميز توسط خدمهى رستوران چيده شد .آرش او را مرخص كرد.
هرمز با تنپوشى بلند و سپيد ،از حمام خارج شد و به سمت پلههاى منحنى رفت؛
اما قبل از پا گذاشتن روى پلهى اول ،آرش بازويش را چسبيد.
 مگه فردا صبح مسافر نيستى؟ پس بيا سوپ بخور تا سرما نخوردى.هرمز مطيع روى صندلى نشست .در سكوت ،سوپ و شام را به آهستگى خورد و
غافل از نگاههاى كنجكاو و زيرچشمى آرش نبود.
 قهوه يا چاى؟ قراره گارسون بشى يا كافهدار؟ شغلم رو دوست دارم ،خب؟هرمز برخاست و گفت:
 خب چى؟ مالقاتتون به كجا رسيد؟هرمز پوفى كرد و به سمت پنجرهى بزرگ و كشويى آشپزخانه رفت و كنار آن ايستاد و
خيره به باران تند و ريزش آن بر روى شهر پر از روشنايى شب شد .درخشش انواع
المپها و چراغها از آن باال مانند نقاط كوچک چشمکزن بود.
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 اهل دوستى نيست ،مىترسم. از چى؟ از اينكه با رفتار و برخوردهام آزارش بدم ،مىترسم مثل يه پرنده تو قفس اسيرشكنم ،من نمىخوام اون دختربچه رو اذيت كنم.
آرش كنارش ايستاد.
 به اسير كردنش فكر كردى؟هرمز پوف ديگرى كرد و از پنجره دور شد.
 به هر چيزى كه بتونم اون رو صاحب بشم فكر كردم؛ از خودم مىترسم ،تا حاالاينقدر وحشتناک نشده بودم؛ مىخوام از اينجا دور بشم تا رويا آسيب نبينه.
آرش بااحتياط پرسيد:
 از آسيب رسوندن به رويا مىترسى يا از زيرپا گذاشتن اعتقاداتت؟ براى امنيت اوندختر مىخواى فرار كنى يا بهخاطر امنيت و حفظ خلوت زندگى خودت؟
چشمان خسته و سرخ هرمز به سمت آرش چرخيد:
 امنيت اون دختربچه.آرش قدمى نزدیکتر رفت و گفت:
 خيلى هم بچه نيست ،فقط هشت یا نه سال از ما كوچيکتره ،يه دختر تو سنآغاز روابط اجتماعى و عاشقانه.
هرمز دست روى شانهى آرش گذاشت.
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 كوچيک يا بزرگ ،نه اون اهل اين روابط سياه دهن پ ُر كنه و نه من مىتونم به اون بهعنوان يه انسان مستقل فكر كنم( .با دردمندى ادامه داد) تو كه مىدونى فقط
بهخاطر چشمهاش جذبش مىشم.
سينهاش بر اثر دموبازدم عميق باالوپايين شد و ادامه داد:
 تو بهخوبى مىدونى نمىتونم خودخواه باشم و به كسى آسيب بزنم ،بايد برم و ايندختر رو از دست خودم نجات بدم.
آرش بىاختيار پسرعموى دوست داشتنى را در آغوش كشيد و گفت:
 به فكر من نيستى؟ من تا حاال بيشتر از  ١٠روز از تو دور نشدم!لبخندى بر ل**بهاى هرمز نشست.
 تو كه درگير تيم فروش جنين هستى ،تا به خودت بياى یک ماه تموم شده وبرگشتم.
آرش را از خود دور كرد.
 برو مىخوام بخوابم. خودت رو رنگ كن مهندس ،امشب تو جغد مىشى و من خفاش؛ بريم كمى بازىكنيم.
هرمز خنديد و گفت:
 بيشتر دوست دارم فيلم ببينم ،هستى؟ قبول ،شركت رو به كى سپردى؟ -آقاى افتخارى مدير امور مالى،عمو هم هست ،مشكلى پيش نمياد.
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***
هرمز با چمدان كوچكى از فرودگاه خارج شد .سالها زندگى و تحصيل در آلمان و
شهر فرانكفورت ،اين كشور را خانهى دوم او ساخته بود.
اليزه كنار اتومبيل سياه مرسدس بنز منتظر او بود .موهاى كوتاه و سپيدش به كت و
شلوار تيره و ظريف زنانه ،زيبايى خاصى بخشيده بود .با وجود اينكه يكى از
عالىترين مديران فروش محصوالت كارخانهى وسايل يدكى مونيخ به حساب مىآمد،
در نگاه اول بيشتر طراح مد به نظر مىرسيد.
اليزه با لبخند خاص خود كه كمى از دندانهاى فک باال را به نمايش مىگذاشت ،به
سمت هرمز رفت .از ديدن مردى كه حرف اول كارخانه و شركت را مىزد هيجانزده و
خوشحال بود .دلتنگ ديدن اعضاى چهره و شنيدن صداى رئيس مرموز و جذابش
بود ٧ .سال تحصيل در يک دانشگاه و يک رشته هم نتوانسته بود تَركى به پوستهى
محكمى كه اين مرد شرقى دور خود تنيده بود وارد كند و اجازهى نزديكى بيشتر به او
بدهد .هرمز هميشه براى او يک رئيس خوشقريحه ،با استعداد و مغرور بود.
دست خود را به سمت هرمز دراز كرد و خوش آمد گفت .هرمز لبخندى محو زد و
دست اليزه را صميمانه فشرد.
 هانس براى استقبال كافى بود. براى ديدن رئيس بايد خودم مىاومدم.هانس با لباس تيره خود با احترام نزديک شد و ضمن خوش آمدگويى ،چمدان
كوچک را گرفت و در اتومبيل را گشود .سوار اتومبيل شدند.
اليزه سراغ آرش را گرفت.
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هرمز سعى كرد با فعاليت سنگين كه شامل بازرسى كارخانه و شركت ،چک كردن
تمامى قراردادها كه از اختيارات اليزه بود و گذراندن اوقاتفراغتش با مارگارت از اسم
و چشمان دخترى به نام رويا بگريزد؛ اما چشمانى كه گهگاه به قلبش مىتاخت او را
گيج مىكرد؛ نمىدانست اين چشمان متعلق به هماى اوست يا روياى ١٨ساله.
آرش روزانه چند نوبت از اوضاع و احوال آلمان و اليزه و اُدكلن درخواستى مىپرسيد و
هرمز مىدانست پشت تمام آنها ،فقط نگرانى خفته است .از شركت و مديريت
افتخارى و عمو مىگفت و گويى سعى داشت او را زودتر به تهران برگرداند.
 نيستى ببينى چطور اين افتخارى با ميران زدند به تيپوتاپ هم! آرش من فقط ١٤روزه اينجام ،يه بهانهى ديگه بيار ،فعال تهران بيا نيستم. جون هرمز ،بابا شركت نمىره ،خودت خوب مىدونى فقط عالقه به صندلى رياستبيمارستان داره و لحظهاى اون رو با صندلى شركت عوض نمىكنه.
 افتخارى هم تواناست و هم مورد اعتماد ،نيازى به حضور عمو نيست. هرمز ،افتخارى به چه درد من مىخوره! اگه تا آخر هفته نياى خودم ميام دنبالت.هرمز با محبت به پسرعموى خاص و عزيزش نگاه كرد.
 جون آرش اينجا كارم تموم نشده ،خودم براى خودم كار درست كردم ،بايد يکهفته هم برم ايتاليا.
ل**بهاى آرش به هم فشرده شد و با مكث باز شد.
 فرانسيس خودش يه پا مافياست و از عهدهى كارها برمياد. -آرش ،من دو هفتهى ديگه كار دارم.

94

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 منم ميام.هرمز موهاى مشكى را باال زد و كالفه سرى تكان داد.
 براى هفتهى آينده بليت رم بگير.با ضربهاى كه به در نواخته شد ،هرمز خداحافظى كرد و ارتباط تصويرى به پايان
رسيد.
***
"پيترو" ضربهاى به در اتاق زد و وارد شد .هرمز با ديدن ظاهر خشک و جدى اين
منشى ،هميشه به ياد پنگوئنهاى امپراتور مىافتاد.
 قربان تا ساعت ديگه همه در اتاق كنفرانس جمع مىشوند. پيترو از نماينده "پيرو فرارى" چه خبر؟ ايشون هم براى حضور در جلسه اعالمآمادگى كردند. خوبه ،مىتونى برى.با خروج "پيترو" ،فرانسيس سر بلند كرد و پرسيد:
 امشب مهمونتون مىرسه؟هرمز به فرانسيس كه سالها بود به خوبى شركت را براى او مىچرخاند گفت:
 بله. يه آپارتمان عالى... -احتياج به رزرو جا نيست.
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 بله رئيس. فرانسيس نمىخوام مسائل سياسى و تصميمات برجام روى خروجى شركت اثربذاره.
 مطمئن باشين ،با انتقال فورماليتهى شركت به نام من ،اينجا يه شركت ١٠٠درصدايتاليايى هست كه فقط براى شركت شما در ايران اتومبيل فرارى و مازراتى صادر
مىكنه؛ مالياتها هم به موقع پرداخت مىشه و جزو يكى از شركتهاى
خوشحساب اداره ماليات هستيم.
 اگر "فرارى" موافقت كنه ،با قرار داد جديد صادرات اينجا بيشتر مىشه؛ در دو سالاخير استقبال از اتومبيلهاى ايتاليايى و آلمانى بين ورزشكاران و ثروتمندان ايران
افزايش پيدا كرده ،با خريد قطعات يدكى و فروش مستقيم به خريداران ،سود دهى
دو شركت ايران و ايتاليا افزايش پيدا مىكنه.
با ورود "جيانى" وكيل پير و كاركشتهى شركت ،هرمز همراه آنها وارد سالن كنفرانس
شد.
از ديدن نمايندهى شركت "فرارى" كه شخصا ا از طرف "پيرو فرارى" معرفى شده بود،
چشمان آبى و مغرورش درخشيد.
***
آرش نگاهى به ويالى اجاره شده انداخت و پوزخندى زد:
 يعنى حال مىكنى هرجا مىرى بزرگ و باشكوه باشه ،يه هفته نياز به اينريختوپاش داره؟
هرمز با لبخند گفت:
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 يكى از مالکهاى بستن قراردادهاى بزرگ ،داشتن بهترين مكانها براى زندگىهست ،حتى بهطور موقت.
آرش كنار شقيقهاش را خاراند.
 هرچى شما بگين رئيس (نگاهش بر روى عروسك آبى مات ماند) اين ...نگو اين روبراى خيابونهاى تهرون خريدى!
هرمز سرى تكان داد.
 دقيقا ا.هرمز و آرش به جديدترين محصول "فيات اتومبيلز" كه فرارى دو در بدون سقف بود
نزديک شدند.
آرش دستى به بدنهى آبى كشيد و گفت:
 اگه قرمز يا زرد بود چى مىشد!هرمز در راننده را باز كرد و آرش را به درونش هُل داد.
 مىدونى فقط سرمهاى ،آبى يا نقرهاى؛ حاال بپر يه دور افتخارى بزن.صداى خوشآهنگ موتور با صداى شاد آرش بلند شد.
 اى جان ،چه صداى مرد افكنى داره.لبخند هرمز پر از خرسندى شد.
به ياد لحظاتى افتاد كه هر دو سوار بر اتومبيلهاى شارژى بزرگ در حياط بزرگ
خانهى عمو ويراژ مىدادند .عزيزترين موجود زندگیاش مانند پسربچهى ذوقزدهاى
مشغول بازى با فرارى زيبا شد .عزيزترين بعد از هما!
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گردش و تفريح در آب راههاى ونيز باشكوه ،شركت در همايش متخصصان جراحى
داخلى ايتاليا به صورت افتخارى ،از ديگر برنامههاى غيرمنتظرهى هرمز براى آرش
بود.
روز سوم خرسند از امضاى قرارداد همراه آرش به ساختمانى رفت كه نام "جورجيو
آرمانى" روى پالک طاليى ساختمان مىدرخشيد.
 خب بريم سراغ كادوى تولدت."لوچيو آپونته" با قد دومترى و بدنى كه عضالت قدرتمندش از زير لباس چسبان و
طاليى به خوبى مشخص بود ،با صورت سنگى و موهاى كوتاهش به آرش و هرمز
خوشآمد گفت.
آرش از ديدن زن زيباى برنزه كه اندامى مردانه داشت ،به فارسى زمزمه كرد:
 باور كن "لوچيو" آخر تغيير جنسيت مىده و مرد مىشه!ل**ب هرمز تكانى خورد.
 خفه ،متوجه بشه استخوناتم نمىشه از زير دستش سالم بيرون كشيد. خوشآمدى اُرمُز ،خوشآمدى آرش. لوچى بگو هُرمُز.دستى به بازوى هرمز زد.
 اُرمز.آرش سرى تكان داد.
 -بذار راحت باشه.
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از سالن روشن و پر از طبقات شيشهاى انباشته از عطر و اُدكلن عبور كردند و به
سمت اتاق بدون در رفتند .اتاقى بسيار شيک كه با بهترين مبلمان سبزرنگ پر شده
بود .انواع نوشيدنىها در ميز چرخانى گوشهى اتاق ديده مىشد .آرش به ميز نزدیک
شد و نوشيدنىها را ديد زد؛ هرمز روى راحتى نشست و منتظر ماند.
"لوچيو" با دو باكس محكم اما ظريف به هرمز نزديک شد و آنها را روى ميز قرار داد.
آرش مشتاق كنار هرمز ايستاد .هرمز باكس قرمز تيره را به سمت آرش گرفت؛ آرش
شيشه اُدكلن را خارج كرد و انگشت معطر را زير بينى گرفت.
بوى نارنج پخش شده زير بينى ،نفس آرش را حبس كرد.
 فوقالعاده است "لوچيو".نام طاليى آرش زير "جورجيو آرمانى" روى شيشهى مشكى حک شده بود.
هرمز اُدكلن دوم كه زنانه بود را تست كرد .عطر لطيفترين رز را براى زيباترين چشم
دنيا خريدارى كرده بود.
ايتاليا و فضاى پر از عشق و رويا اجازه نداده بود هرمز دخترى را فراموش كند كه
هزاران كيلومتر دور از او ،زير باران تهران قدم مىزد و به يك جفت چشم درخشان
آبى و صورتى باشكوه فكر مىكرد.
براى آن دختر كه مانند غنچهى گل رز بود ،اين رايحه بهترين انتخاب بود.
آرش زيركانه هرمز را نگاه كرد و گفت:
 نتونستى از رويا فرار كنى؟هرمز چشمانش را بست و رايحهى لطيف را عميق استشمام كرد.
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 نه.***
رويا خيره به نام آرمانى ،زمزمه كرد:
 چرا من رو اسير خودت كردى؟ من كه با تو و همجنسهات كارى نداشتم.بغض كرد .چشمانش سوخت و قطرهاى اشک روى صفحهى گوشى فرو ريخت.
 داشتم زندگى خودم رو مىكردم ،بايد حتما ا جلوى من تصادف مىكردى؟ خب حاالتصادف شد و گوشى كوفتى من تو ماشينت جا موند ،اون رو با پست يا يكى از اون
آدمهاى كرواتيت مىفرستادى ...چرا من رو به شركت كشوندى؟ يعنى نمىدونى با
دل من چه كردى؟
قطرات بعدى هم فرو ريخت.
 مىدونم احمقم كه با دوبار ،نه ،با يه بار ديدن دلم رو باختم؛ من يه احمقم!گوشى را كنار زد و پتو را روى صورتش كشيد تا راحتتر بگريد .قلبش سنگين شده
بود و احساساتش فوران مىكرد١٨ .سالهاى بود كه براى اولينبار دروازهى قلبش باز
شده بود .چقدر به احساسات عاشقانهى دوستانش مىخنديد و گاهى مسخرهشان
مىكرد؛ حاال خودش دقيقا ا وسط همان چيزى بود كه مسخره مىخواند ،وسط
عاشقى!
سعى مىكرد با مرور پيشنهاد زشت هرمز اندكى از درد قلبش را كم كند ،اما فايدهاى
نداشت و قلب بىحيا از موضع عاشقى كنار نمیرفت.
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زندگیاش مانند هميشه بود .رفتن به دبيرستان ،ديدن دوستان و رفتن به پارک يا
سينما ،تمرين سخن گفتن با امير ،آشپزى و درس خواندن براى كنكور.
يک ماه گذشته بود.
باران پاييزى او را ديوانهوار به سوى خود كشاند .بىتوجه به مغازهها و افراد در امتداد
خيابان ،بدون چتر زير باران حركت كرد .كاله بارانى مغزپستهاى و بلند ،سرش را از
خيس شدن حفظ كرده بود ،اما انقدر گرم نبود كه جلوى سرد شدن بدنش را بگيرد.
دستهاى سرد شدهاش را ميان جيبهایش مشت كرد.
گاهى قطرات باران با وزش باد بو*س*هاى سرد بر صورتش مىزد .سعى كرد به چيزى
فكر نكند ،يعنى سعى مىكرد فقط به مرد چشم آبى فكر نكند؛ اما در آن لحظه تنها
چيزى كه ميان سلولسلول مغزش مىچرخيد ،همان چشم آبى لعنتى بود.
با شنيدن صداى اَذان متوجه زمان شد ،بايد برمىگشت .شب قبل از خواب ،بار ديگر
انگشت روى نام ممنوعه كشيد .هنوز طواف تمام نشده بود كه گوشى لرزيد و خبر از
آمدن پيام داد.
درست مىديد؟ با همان نام ممنوعه پيام آمده بود.
آب دهان را قورت داد و پيام را باز كرد.
 مى خواى بدونى چرا ازت خوشم اومده؟ فردا صبح ميام دنبالت.تمام بدنش داغ كرد و يخ شد .بىقرار روى تخت نشست و براى چندمين بار پيام را
خواند.
عقايد دينى و خانوادگیاش دستور مىداد بنويس:
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 نمىخوام بدونم و نميام.اما احساسات تازه متولد شده با ذوق فرياد مىزد:
 مگه همين رو نمیخواستى؟ بگو باشه ،قبول.اسير ميان احساسات متناقض ،نيروى قوى و ناشناسى بىتوجه اَنگشتش را روى
صفحه لغزاند و نوشت:
 باشه.با رفتن پيام به خود آمد و ترسيده و بىاختيار گوشى را خاموش كرد و زير بالش فرو
داد.
چه كرده بود؟
[ -خوب كارى كردى ،مىتونى فردا ببينيش و رفع دلتنگى كنى.
 خاک بر سرت رويا ،جواب اعتماد بابا رو خوب دارى مىدى].زمزمه كرد:
 فقط اين بار ،به خدا مواظبم.جنگ تا زمانى كه خواب به چشمانش قشون كشى كرد و او را نجات داد ،ادامه
داشت.
 مامان رويا ،بلند شو ،ديرت مىشه.چشمانش با يک جملهى خبرى باز شد.
 -امروز مىبينيش.
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ل**بهايش كش آمد .ذوقزده امير كوچک را روى تخت خود خواباند و به كمک
مادر سفرهى صبحانه را چيد .با ديدن پدر سعى كرد عذابوجدانش را خفه كند.
 رويا بابا جون ،پول سرويس روى ميزه.دو ماهى بود كه رويا با تاكسى مىرفت و پياده مىآمد تا بتواند پول سرويس را
پسانداز كند.
 دستت درد نكنه بابا.كره و مربا همراه چاى مادر را با لذت خورد و با چشمانى كه به پشت پدر دوخته شده
بود ،از او عذرخواهى كرد .باباى خوب و مهربان و عزيزش.
در دل گفت:
 بابا به جون خودت مواظبم اشتباه نكنم ،دخترت رو ببخش.پدر بىخبر از التماس و عذرخواهى رويا ،بسم هللا گفت و از خانه بيرون رفت.
رويا روبهروى آیينه ايستاد .صورتش معمولى و ساده و بىرنگ بود .يعنى آرايش
بكند؟
لبش را با شدت گاز گرفت و آخ گفت.
[دختر احمق براى چى بايد آرايش كنى؟ محرمته؟ دختره؟ بىحيا!]
چشمانش را بست و به نيروى درون گفت:
 غلط كردم ،هنوز كه آرايش نكردم ،باشه همينطور ساده مىرم؛ فقط يه كم سُ رمه...سُ رمه كه عيبى نداره؟ بعضى روزها سُ رمه مىزنم ديگه.
دستش به سمت سُ رمهدان رفت ،اما عقب كشيد و به سرعت از اتاق بيرون زد.
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 مامان خداحافظ. در پناه خدا.كتانىهاى ساقدار مشكى را پوشيد و بارانى سبز مغز پستهاى را به تن كرد .اين بارانى
را سال پيش از فروشگاه تاناكورا خريده بود .چقدر تالش كرد تا بوى بد و شديد ضد
عفونى را از آن پاک كند.
از خانه بيرون زد .هوا مانند يک هفتهى اخير اَبرى بود و گهگاه قطرهاى فرو مىريخت.
هيجانزده با چشمانش دو سوى خيابان را نگاه كرد .همان اتومبيل پر حاشيهى روز
تصادف ،روبهرويش متوقف شد.
شيشه پايين آمد و صداى آشنا او را فرا خواند.
 سالم ،سوار شو.اَعضاى بدنش بىتوجه به اضطراب او ،مانند كودكان بازيگوش هدايتش كردند و تا
زمانى كه اتومبيل حركت كرد او را به حال خود رها نكردند.
شرمگين از تأخير پاسخ سالم ،سر پايين انداخت.
 سالم.لبخندى روى صورت هرمز نشست .اين دختر مانند یک غنچهى گل رز بود،
همانطور بكر و پاک و معصوم.
 خوبى؟ بله. -منم خوبم.
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صورت رويا سرخ شد و ل**ب گزيد.
 ببخشين ،شما خوبين؟خنديد .هرمز خنديد و كودكان وجودى رويا و هرمز پاىكوبى كردند.
يکدسته از شوق صداى خندهی زيبا و دستهى ديگر از شوق شنيدن اين خندهى
ناب كه كمتر از گلوى صاحبشان خارج مىشد.
 خيلى خوبم ،ممنون.اتومبيل در سكوت به نرمى حركت مىكرد .عطر لطيف ليمو ،شامهى رويا را پر كرد.
درون اتومبيل لوكس و خوش عطر بود همانند رانندهى آبىپوش و لوكسش.
به خود جرأت داد:
 كجا مىرين؟ يه جاى ساكت و مناسب ،نگران نباش.او نگران نبود ،بىاختيار به مرد باشكوه اعتماد كرده بود؛ فقط نگران لغزش احساسات
خود بود .مىترسيد همين اندازه اراده را هم در جوار مرد شگفتانگيز از دست بدهد.
دقايق به كندى مىگذشت .چشمان پرحاشيهى رويا آرام روى دست هرمز نشست.
سر آستين لباس آبى با دكمهى جالب و نقرهاى رنگى مىدرخشيد .با اندكى تالش
توانست حرف  Hرا روى آن ببيند .دست تميز و خوشتركيب مردانه ،با ناخنهاى
كوتاه و تميز روى فرمان اتومبيل لم داده بود.
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نگاهش را از لباس خوشبرش و زيبا باال برد .يقهى مردانه زير كراوات همرنگ ،اما نه،
اندكى تيرهتر با ستارههاى ظريف سفيد كامال بسته بود .از يقههاى باز خوشش
نمىآمد.
نيمرخ باشكوه را با دقت نگاه كرد .اَبروهاى مشكى و تميزى كه روى پلک و چشم
كشيده جا خوش كرده بود.
در دل گفت:
 بفرما شراره خانم كه میگى تا اَبروى مرد برداشته نشه مرتب نمىشه؛ به اين مرتبى،معلومه هنوز يه مو ازش كم نشده.
بينى قلمى با يک قوز نامحسوس كه مُهرى بر جذابيت بيشتر صورت زده بود كه اگر
نبود بيشتر بينى زنانه به نظر مىرسيد!
پوست صورتش عالى بود ،روشن ،يک دست وبدون هر گونه لک و پيس و خال .براى
پوست يک مرد زيادى تميز و لطيف به نظر مىرسيد.
چشمان هرمز به سمت او نچرخيد ،سرش تكانى نخورد .كلمهاى بينشان ردوبدل
نشد!
رويا با خود گفت:
 مورد اعتماده ،نه چشم و دهنش مثل افراد كثيف مىچرخه ،نه نوشيدنى بهمتعارف كرده و نه داره سرگرمم مىكنه كه نفهمم كجا مىريم.
با خواندن صفحات حوادث و مرور آنها در دبيرستان ،هميشه مواظب بود حادثهاى
برايش رخ ندهد؛ اما حاال اينجا ،همراه مردى غريبه چه مىكرد؟ واقعا ا به او اعتماد
داشت؟مگر چقدر او را مىشناخت؟
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ترس آرامآرام به قلبش رخنه كرد .كمى بيشتر خود را به سمت در اتومبيل كشاند.
[داشتند كجا مىرفتند؟]
 كجا مىرين اقا؟ جاى دورى نيست ،اآلن مىرسيم.از بريدگى اتوبان ،به داخل كوچهى بزرگى پيچيد .تنها چند خانهى وياليى و بزرگ در
آن كوچه قرار داشت .روبهروى خانهاى ايستاد.
 رسيديم.رويا با خود گفت:
 چقدر شبيه ساختمونهاى يونانیه.با ريموت در را باز كرد و اتومبيل وارد حياط شد و روبهروى پلههاى ساختمان اصلى
توقف كرد.
 پياده شو.وقتى حركتى از رويا نديد ،با كنجكاوى نگاهش كرد .رنگ پريده و لرزش خفيف
ل**بها ،نشانگر ترس و استرس دختر بود.
با ماليمت گفت:
 گوشیات رو بده.رويا به سختى پرسيد:
 -چرا؟
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 مى خوام آدرس اينجا رو براى گروهت بفرستم.تعجب كمى ترس را عقب راند وقتى پرسيد:
 گروهم؟! ١٢يار اوشن هستين ،درسته؟لبخند و خجالت همزمان به رويا حمله كرد و بىاختيار گوشى عزيزش را از كولهى
مدرسه بيرون آورد و به سمت هرمز گرفت.
هرمز به صندلى تكيه داد و سريع نشانى آنجا را نوشت و گوشى را به رويا برگرداند.
 حاال براى هركسى مىخواى بفرست.پيام را خواند:
 من اينجا هستم ،خبرى ازم نشد به خونوادهام اطالع بده.و ادامهی آن ،نشانى خانه بود.
ترس به اطمينان تبديل شد .پيام را نفرستاده پاک كرد.
رويا پياده شد و با دقت به درختان بلند كاج نگاه كرد .باران آغاز شده بود .پشت سر
هرمز چهارپلهى مرمر را باال رفت و وارد پذيرايى بزرگ و خلوتى شد .داخل پذيرايى ،به
جز يک دست مبل شكالتى چرم و شومينهى بزرگ روشن چيزى وجود نداشت.
 لباست رو دربيار و راحت باش. -راحتم.
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زيپ بارانىاش را پايين كشيد و با احتياط روى كاناپهى دونفره نشست .كولهاش را
كنارش گذاشت و به هرمز خيره شد.
هرمز با آرامش پالتو و كراواتش را درآورد و روى يكى از عسلىهاى كنار مبل گذاشت و
به سمت درى رفت كه بهخاطر همرنگ بودن با ديوار ،رويا متوجه آن نشده بود.
به راهپلهى وسط پذيرايى نگاه كرد كه مدور باال رفته بود .روى هر پله عروسک گربه
ديده مىشد .فرشها طرح سادهاى از ترنج داشتند.
روى ديوارها چيزى ديده نمىشد .سكوت خانه و حياط ،كمى وهمانگيز بود.
صداى هرمز جوالن بيشترى به ترس نداد.
 سردت نيست؟ نه ،گرمه.سينى حاوى شيركاكائو و قهوه روى ميز قرار گرفت.
 زحمت نكشين.هرمز لبخند زد.
 زحمتى نبود.اين دختر واقعا ا ساده بود ،حتى تعارفات و تشكرش رنگ آدابورسوم يک خانوادهى
سالم و ساده را داشت؛ نه در كالمش عشوه و لوندى ديده مىشد ،نه اهل تظاهر بود؛
حتى سعى نكرده بود در اين ديدار لباس كسى را قرض بگيرد يا با آرايش نگاهى
بخرد.
روبهرويش نشست و گفت:
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 بايد اَزت تشكر كنم كه حاضر شدى به خاطر دعوتم از مدرسهات بگذرى ،خب اولنوشيدنیات رو بخور.
رويا احساس گرما كرد ،اما خجالت كشيد بارانى را درآورد.
بعد از خوردن اولين جرعه ،صداى نرگس در گوشش زنگ زد:
 نوشته به مردم آبميوه يا شيركاكائو مىدادن ،توش خوابآور مىريختن و...بهشدت سرش را تكان داد تا افكار منفى و ترسناک را از خود دور كند .هرمز با
تعجب به رفتار عجيب رويا نگاه كرد و سعى كرد نخندد ،اما از ذهنش جملهاى عبور
كرد.
 جات خالى پسرعمو ،راست كار خودته.با حركت پرشتاب سر ،كمى از موهاى رويا از زير تـل پارچهاى بيرون خزيد و روى
پيشانىاش ريخت .دست راستش به طور خودكار موهاى روى پيشانى را زير مقنعهى
سياه برد.
نگاه هرمز ميخ پيشانى شد[ .درست ديد؟ رنگ موها خرمايى بود؟!]
 موهات چه رنگیه؟ هان؟ چى گفتين؟ موهات ...موهات چه رنگیه؟رويا رنگبهرنگ شد و معذب گفت:
 مىشه از اين سؤالها نپرسين؟هرمز شانهاى باال انداخت و پرسيد:
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 سؤالم نامربوط بود؟چشم به دخترک ،قهوه را ل**ب زد .مصطفى قهوهى خوشطعمى تهيه كرده بود.
 من خوشم نمياد آقايى در مورد قيافه و لباسم سؤال بپرسه.چشم آبى در پيراهن آبى و شلوار قهوهاى بدون كت و كراوات همچنان باشكوه بود.
حتى در اين لحظه كه بىتفاوت سرى تكان داد و گفت:
 اوكى ،معذرت مىخوام.باز هم باشكوه بود.
رويا سعى كرد نگاه هرزش را كنترل كند و افسار بر دل هيجانزده بزند .نمىدانست
چرا هر حالت و حركت اين مرد ،چنين مجذوبش مىكند.
هرمز پاى راست را روى زانوى چپ انداخت و آسوده به پشتى چرم تكيه داد.
 مىدونى چرا اَزت خوشم اومده؟ چون چشمهات شبيه هماست!جملهاى كه ساده بيان شد ،رويا را زيرورو كرد.
[هما چه كسى بود؟ چشمهای او شبيه هما بود؟ همان همايى كه براى لحظهاى در
اتومبيل اسمش را برد و باز بیهوش شد؟]
 اينجا خونهى پدربزرگمه ،پدر مادرم؛ پدر بزرگهام با هم دوست و شريک بودن وباعث ازدواج پدرومادرم شدن؛ تا دو سالگى اينجا زندگى مىكردم ،مادرم حاضر به
دورى از پدرش نبود؛ دوساله كه شدم ،پدر بزرگم سكته كرد و جلوى چشم مادرم تموم
كرد ،مادرم افسرده شد؛ از اينجا رفتيم نياوران ،نزديک خونهی عمو؛ عمو و بابا شريک
بودن و شركتى كه اون روز ديدى تازه پا گرفته بود؛ رابطهى من و والدينم خوب بود،
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مادروپدری مهربون؛ عاشق هم بوديم تا اينكه افسردگى مادر شدت گرفت ،سه سال
افسرده...
صداى هرمز بدون بغض و خش بود ،گويى دارد داستانى را از روى كتاب مىخواند؛
بدون هيجان ،بدون غم.
 بود ،هربار که حالش خوب بود وقتش را با من مىگذروند؛ چند بار شبونه اينجااومد و پدر مجبور شد برگرده همينجا؛  ٥ساله بودم كه بابا براى بستن قرارداد عازم
تبريز شد ،هواپيما سقوط كرد و بابا كشته شد؛ افسردگى مادر هم شديدتر شد ،اما
بهخاطر بىقرارى و گريههاى من به خاطر نبودن بابا ،كسى به حال مادرم توجه نكرد؛
حال مادر وخيم شد؛ عمو و زنعموم تالش كردن كمک كنن ،اما موفق نشدن؛ مادر
بغلم مىكرد و گريه مىكرد؛ اينبار بهخاطر پدرم؛ بهقدرى ترسيده بود كه اجازه
نمىداد ازش دور بشم ،فكر مىكرد براى من هم اتفاقى میافته؛ عمو همينجا براش
روانشناس مىآورد ،زنعمو بهزور استخر مىبردش ،اما...
نفسى عميق كشيد.
رويا در صداى بىاحساس ،درد را حس مىكرد و با خود فكر مىكرد اگر باليى سر
مادر يا پدرش بيايد ،حتما ا میميرد.
 اما همه مقطعى و كوتاه بود ،تا اينكه رفتارش تغيير كرد؛ يا خواب و ساكت بود يابىقرار؛ ساعتى بيرون مىرفت و بعد كمى سرحال برمىگشت؛ سعى مىكرد با خريد
هديههاى ريز و درشت خوشحالم كنه؛ به وضع ظاهرش بىتفاوت بود؛ اينجا رو چندتا
خدمتكار به توصيهى عمو مرتب مىكردن.
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سكوت كرد .از جا برخواست و به سمت پردهى طاليى كنار در ورودى رفت و آن را با
حركتى سريع كنار كشيد .چشم رويا به پنجرهى بزرگ و طاقى شكل خورد كه هنگام
ورود ،متوجه آن نشده بود.
هرمز پنجره را باز كرد و در سكوت به كاجهاى بلند خيره شد .رويا به سكوت و خلوت
مرد احترام گذاشت و ساكت منتظر ماند .هواى سرد به درون نفوذ كرد و اندكى از
گرماى سالن پذيرايى را كم كرد.
رويا از فرصت پيش آمده استفاده كرد و بارانى را از تن درآورد و روى كولهاش قرار داد.
صداى هرمز بلند شد.
 براى مراقبت از من پرستار گرفتن ،پرستار فقط روزها اينجا بود؛ اتاق من طبقهى باالانتهاى سالن بود ،يه اتاق بزرگ پر از اَسباببازى و كمد بزرگ لباس؛ يه شب مادرم
برام بازى نور و سايه اجرا كرد.
چشمان هرمز خيره به بلندترين كاج با درد بسته شد.
 يكى از بهترين لحظات زندگیام ...شمعهاى روشن و بزرگ كنار تختم باقى بود كهمادر پيشونیام رو بوسيد و شببخير گفت؛ من خواب بودم كه با گرما از خواب
پريدم؛ رو تختى آتيش گرفته بود؛ فقط  ٦سالم بود ،ترسيدم و فرياد زدم ،روبهروى در
اتاقم هم آتيش زبانه مىكشيد ،اتاقم پنجره نداشت؛ دود تو گلوم رفت و سرفه كردم؛
مادرم رو صدا زدم ،باباى مُرده و عمو رو صدا زدم؛ دستم سوخت و از درد و دود و
ترس ،بیهوش شدم.
هرمز سكوت كرد و پنجره را بست.
رويا چنگى به زانويش زد و براى زندگى غمگين مرد ،غصهدار شد.
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هرمز به آرامى به جاى قبلى برگشت و نشست .نگاهش چشمان منتظر و غمگين
رويا را صيد كرد و لبخندى محزون زد.
 اون شب هيچكدوم از خدمتكارها توى ساختمون نبودن؛ آرش پسرعموم و بهترينهمبازیم اون شب بىقرارى مىكنه و مىخواد با من حرف بزنه؛ خواب ديده بود يه
غول من رو داره مىخوره.
عمو هرچى زنگ مىزنه كسى جواب نمىده ،آرش هم اصرار مىكنه؛ وقتى اينجا
مىرسن ،هنوز بىهوش نشده بودم.
خواب آرش من رو نجات مىده؛ عمو با صداى فرياد من متوجه مىشه حادثهاى رخ
داده ...بعد هم بيمارستان و سرزنش مادر كه من رو تنها گذاشته.
بعد از مرخص شدنم مادر دچار عذابوجدان شد ،خودشو مقصر مىدونست.
مقصر روشن كردن شمعها
خاموش نكردن اونها قبل از ترک اتاق
تنها گذاشتن من تو ساختمون بدون خدمتكار.
هرگز نفهميدم مادر اون شب كجا بود.
يک ماه بعد از حادثه ،عمو براى من و مادر و زنعمو و آرش ،بليت رفت و برگشت
ايتاليا گرفت.
يک روز قبل از رفتن ،مادر بهترين روز رو برام رقم زد؛ ساعتها تو پارک بازى ،همراه
مادر بازى كرديم و خنديديم؛ شام در رستوران مورد عالقهام و نقاشى روى صورت من
و مادر.

114

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
مادر يک روز خاطرهانگيز رو برام رقم زد؛ فردا صبح مادر رفته بود.
رويا متحير پرسيد:
 كجا؟پلکها روى چشمان نمدار نشست.
 مادرم براى هميشه گُم شد ،بدون خبر رفت! عمو خيلى دنبالش گشت ،اما پيداشنكرد؛ من رو پيش خودشون بردن ،اما وقتى چند شب به جاى خونه من رو تو خيابون
پيدا كردن كه مىخواستم اينجا بيام و منتظر مادر باشم....
هرمز ل**بهاى خشكيدهاش را مرطوب كرد.
 منتظر برگشتن مادر؛ عمو من رو همراه آرش كه نمىخواست از من دور باشهفرستاد آلمان پيش يكى از دوستان نزديک و مورد اعتمادش؛ يک سال دورى از اين
خونه كمى حالم رو بهتر كرد؛ تا سال دوم دبيرستان كنار عمو بودم ،سال سوم اصرار
كردم و برگشتم اينجا ،دو سال بعد براى تحصيل همراه آرش عازم آلمان شدم؛
بهعنوان سهامدار اصلى شركت ،از سال اول دانشگاه عمو مسئوليت را به عهدهام
گذاشت؛ همونجا شعبهى دوم رو زدم ،مىخواستم ثابت كنم پسر بابا و برادرزادهى
عمو هستم.
رويا منتظر شد تا هرمز از هما و عشقش بگويد ،همايى كه حتى در بیهوشى در ذهن
مرد جوان بود.
با طوالنى شدن سكوت ،با خجالت از هرمز پرسيد:
 -كى با هما آشنا شدين؟
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لبخندى روى صورت هرمز نشست كه موجب غبطهى رويا شد.
رويا در دل گفت:
 با شنيدن اسمش هم صورتش مىشكفه ،خوشبهحال هما.نگاه غمگين چشمها ،عجيب با لبخند روى ل**ب در تضاد بود.
 هما مادرمه!رويا تكان سختى خورد و بىاختيار زمزمه كرد:
 مادرت؟باوركردنى نبود ،او به دنبال شنيدن يک ماجراى پرهيجان عاشقانه بود ،وقتى كه هرمز
گفت چشمانت مانند هماست؛ اما ،اما باز هم ،داستان پر هيجان و عاشقانه بود؛
عشق كودكى كه مادرش را گم كرده و سالهاست در حسرت پيدا كردنش مىسوزد.
 از وقتى رفت ،براى من فقط هما شد؛ بايد برگرده و توضيح بده چرا تركم كرد؛ منبدون پدر عزيزم ،به هما دلخوش بودم ،اما اون هم...
 متأسفم آقا.لبخند تلخ ،از تأسف دختر تلختر شد.
 از وقتى رفته هر روز دلتنگشم؛ چشمهاى تو مثل چشمهاى هماست ،وقتىنگاهشون مىكنم ،دلم كمى آروم مىگيره.
نگفت كه بيشتر از كمى آن چشمان سياه دوست داشتنى آرامش مىکند.
 -براى اينكه كنارم باشى ،پيشنهاد دوستى دادم.
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رويا متأثر فقط نگاهش كرد.
 حاال كه راز منو شنيدى مىتونم اميدوار باشم پيشنهادم رو قبول كنى؟رويا مستأصل كمى تكان خورد .نمىدانست چگونه به اين مرد زخمى نه بگويد.
 خب ...من نمىتونم ،پدرم طورى من رو تربيت كرده كه هيچوقت اخالقيات رو نديدهنگيرم.
هرمز ايستاد و آرام قدمى بهسويش برداشت.
 من از تو زير پا گذاشتن اخالقيات رو خواستم؟قدمى جلوتر رفت.
 ديدن تو و صحبت كردن با تو چه ايرادى داره؟و قدمى ديگر .اينک روبهروى رويا ايستاده بود و با نگاه جدى و منتظرش او را به مبل
دوخته بود.
رويا كمى خود را به مبل راحتى فشرد و به سختى گفت:
 خب تو اعتقادات من ،تعريفى براى ديدن و صحبت كردن زن و مرد وجود نداره.هرمز چانه را كمى به پايين خم كرد و با دقت بيشترى به چهرهى مضطرب و
مستأصل نگاه كرد .دختر از اين نزديكى در رنج بود ،اما هرمز نمىخواست فرصت
نگاه كردن به چشمها را از اين فاصلهى نزديک از دست بدهد.
 منظورت رو نمىفهمم.رويا سرش را پايين انداخت تا بيشتر از اين تمركز خود را از دست ندهد.
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 خب ما ارتباطى به هم نداريم ،دو تا غريبه هستيم و دليلى براى ديدن و صحبتوجود نداره.
هرمز كالفه خم شد و دو دستهى مبل را در ميان دستانش فشرد ،عطر ليمو بيشتر از
هميشه شامهى رويا را پر كرد.
رويا از اين حركت ترسيد و ل**بهايش به لرزه درآمد.
هرمز بىخبر از ترس رويا غريد:
 غريبه؟ تو از چيزى باخبر شدى كه كمتر كسى ازش خبر داره ،من تو رو انتخابكردم تا بهجاى شب تاريک ،شنوندهى درد دلم باشى؛ كى اآلن از تو به من نزديکتره؟
ها؟ من با چشمهاى تو آروم مىشم دختر جون.
لرزش به دست و پاى رويا رسيده بود ،تحمل اين نزديكى را نداشت.
به سختى زمزمه كرد:
 لطفا ا عقب برين.كودک تنها و خشمگين ششساله ،تمام وجود هرمز را تسخير كرد وقتى زمزمه كرد:
 موهاى هما سياهه ،مثل شب؛ موهات رو ببينم.دستى از دستهى مبل جدا شد و بهسوى مقنعهى سياه رفت.
رويا تمام قدرتش را جمع كرد و زير دست هرمز زد و فرياد كشيد:
 چه كار مىكنى؟ برو عقب ،مىخوام برم خونه.كودک رنجور ،سرى تكان داد و گفت:
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 من اذيتت نمىكنم.مقنعه از سر رويا كشيده شد.
حركت بهقدرى سريع بود كه تل مشكى دور گردن رويا بيفتد و چترى خرمايى موها
روى پيشانى بلغزد.
 موهات خوشگله ،اما چشمهات ...چشمهات مثل هماست ،من چشمهات رودوست دارم.
در آن لحظه اثرى از مدير مقتدر و مغرور شركت بينالمللى صادرات و واردات
هماگستر نبود ،تنها مرد جوانى بود كه دل به خواستهى كودک درونش داده بود.
ترس تمام وجود رويا را فرا گرفت .به بدترين حادثه فكر مىكرد و مىلرزيد.
اشکها جوشيدند و التماس كرد:
 بذار برم ...خدايا غلط كردم...نگاه آبى پر از مهربانى شد و انگشتان به نرمى روى چشمهاى خيس نشست.
 گريه نكن ...حيف نيست اينها رو خيس مىكنى؟ من اذيتت نمىكنم ،باور كن.رويا سرش را عقب كشيد تا از اين تماس آتشين دور بماند.
كودک و مرد جوان در هم ادغام شدند و خواهش دل كودک و قدرت بازوى مرد با
حركتى غيرمنتظره ،رويا را روى قلب دلتنگ شده براى هما فشرد.
قلب هرمز آرام شد و قلب رويا ديوانهوار بر سينه كوبيد و جيغ كشيد.
 -ولم كن...
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هرمز نگران گفت:
 گريه نكن رويا ...گريه نكن ،فقط اجازه بده يک بار چشمهات رو...و ادامه سخنش بو*س*هاى شد بر روى پلکهاى خيس و بسته شده از ترس.
فشار سر روى سينه ،مرد جوان را به خود آورد .متحير و ل**ب گزيده قدمى به عقب
برداشت.
رويا كنار مبل همانند آوار فرو ريخت .دستها و پاهايش زير و روى سر تبدار را پناه
داد.
هرمز مستأصل باز هم عقبتر رفت و پشيمان زمزمه كرد:
 چه كار كردم؟ من به اعتماد اين بچه خيانت كردم؛ لعنت به من ،لعنت.رويا هنوز در نظرش دختربچهاى بيش نبود.
گريهی بىصدا و تكان شديد بدن رويا ،بدترين تنبيه براى هرمز صادقى بود .چطور
توانسته بود دخترى بىگناه را به جرم داشتن چشمانى مانند هما ،برنجاند؟
تحمل آن مكان و هوا را نداشت ،به سمت حياط خانه و زير باران شديد رفت.
رويا بىهيچ فكر و انديشهاى فقط مىگريست .آنقدر از چشمانش اَشک ندامت و
رنج فرو ريخت كه ديگر اشكى نماند.
نمىتوانست جلوى فينفين كردن خود را بگيرد .دستها را از روى سر برهنهاش كنار
برد و با چشمهاى سرخ و پف كرده ،نگاهى به اطراف دوخت؛ اثرى از هرمز نبود.
مقنعه را به سر كشيد و بدن سرمازده را با بارانى سبز پوشاند .پلکهايش برخالف
بدن سرمازده مىسوخت.
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كوله را روى زمين كشيد و از ساختمان خارج شد .حتى توان بلند كردن كولهى
كتابها و بستن بند كتانى را نداشت .فقط مىخواست به محيط امن خانه پناه ببرد.
هرمز با ديدن رويا ،سريع به سمتش رفت و گفت:
 صبر كن.رويا گيج و منگ نيمنگاهى به هرمز كه خيس شده بود انداخت و بىكالم از كنار
اتومبيل رد شد .باور شرايط نامناسب روحی رويا ،سخت نبود.
هرمز در اتومبيل را باز كرد و با لحن و صداى شرمنده گفت:
 سوار شو.رويا چيزى نشنيد و به در نزديک شد.
هرمز خود را به او رساند و انتهاى بند كوله را گرفت و كمى كشيد.
 لج نكن؛ بشين ،مىبرمت خونه.رويا با تهمانده توانش كوله را كشيد ،اما فايده نداشت ،آن را رها كرد و به راهش ادامه
داد.
هرمز كالفه گفت:
 خودت مجبورم مىكنى.بازوى رويا را گرفت و به سمت اتومبيل برد و با احتياط دست روى شانهاش گذاشت و
او را روى صندلى نشاند.
رويا مچاله شده نشست و سر را ميان سينه و دستهايش پنهان كرد .هرمز باز هم
خود را لعنت كرد.
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سكوت اتومبيل در حال حركت شكسته نشد .اما سكوت هنگام آمدن با رفتن ،زمين
تا آسمان تفاوت داشت.
رويا مىلرزيد ،از لغزشى كه ناخواسته رخ داده بود؛ او به دنيايى از هراس و ناامنى پا
گذاشته بود؛ احساس مىكرد به معصوميت و پاكیاش خيانت شده و در اين خيانت
خودش مقصر است .از مادر و پدرش شرم داشت.
اىواى! چطور مىتوانست به بابا نگاه كند؟ چرا قولى كه به بابا داده بود را زيرپا
گذاشت؟!
قول داده بود هيچوقت بدون اطالع و اجازه ،پا به مكان ناآشنا و غريب نگذارد .قول
داده بود هر مزاحمت يا ارتباط با غريبهاى را به او بگويد ،هر غريبهای!
قطرات اشک باز هم جوشيد.
هرمز نيمنگاهى به او انداخت و بيشازبيش شرمنده شد .با روياى آرام و شاد چه
كرده بود؟
بىتوجه به نگاه متعجب چند جوان كه زير سقف جلو آمدهى سوپرماركت ايستاده
بودند ،وارد كوچه شد و روبهروى خانهى كوچک متوقف شد.
 رسيديم.رويا نشنيد.
 روياخانم رسيديم.رويا با شنيدن اسمش سر از پناه دستها باال آورد و چشمان سرخ و خيس را به
روبهرو دوخت[ .داخل كوچه بودند؟]
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[اىواى ...خدا كند كسى در كوچه نباشد!]
دستگيره را تكان داد ،اما در باز نشد.
 من رو ببخش ،باور كن نمىخواستم ناراحتت كنم.در باز شد و رويا در سكوت كولهاش را محكم چسبيد و بيرون رفت.
هرمز آنقدر منتظر ماند تا در خانه باز شد و روياى ساكت و داغون پشت در ،از ديده
مخفى شد.
چشمان سرخ و خيس هما را به ياد آورد؛ چشمانى كه براى رفتن پدر مانند باران
امروز ،شديد و بىوقفه مىباريد.
انديشيد:
 من چشمهاى زيبا را گريان كردم ،من.***
چشمان سرخ و رنگپريده ،بهانهى خوبى بود براى حضور بىموقع در خانه.
 حالم خوب نبود ،اجازه دادن زودتر بيام خونه.مادر بهقدرى به راستگويى رويا اعتماد داشت كه نپرسد:
 چرا از مدرسه به من زنگ نزدن؟به جايش پرسيد:
 مادر جون سرما خوردى؟ لباسهات رو زود عوض كن تا برات شير گرم كنم ،تو بخورشايد امير هم بخوره.
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 مىرم حموم دوش آب داغ بگيرم.تنها مىتوانست زير صداى آبى كه داخل تشت پالستيكى بزرگ مىريخت ،صداى
گريهاش را مخفى كند.
پلکهاى داغش را آلوده شده نمىدانست ،چون بهخوبى مىدانست آن بو*س*ه
رنگى از هوس نداشت ،فقط دلتنگى كودكى نسبت به مادرش بود.
فقط انديشيدن به اين موضوع قلبش را كمى آرام مىكرد؛ اما حتى اين آگاهى ،از
حجم درد خيانت به اعتماد پدر و زشتى حركت هرمز كم نمىكرد.
گوشى منحوسش دهها بار لرزيد .نه قدرت خاموش كردن داشت و نه جسارت نگاه
كردن به صفحهى آن كه پر اَز لبخند زيباى امير كوچک بود.
نيمهشب بود .زمانى كه او اشک و فين فين صدايش را ميان پتو مخفى مىكرد،
دستى پتو را كنار زد و روى گونههايش پيش روى كرد .ترسيد و قلب در سينه كوبيد،
نيمخيز شد .دستان كوچک امير روى تخت نشست.
 چى شده؟ مىخواى برى دستشويى؟زير نور خفيف شبخواب قرمز ،پسرک سرى به معنى نه ،باال داد.
آرام روى تخت رفت و اشک خواهر را پاک كرد ،ل**بهاى كوچكش لرزيد و بغض
كرد .رويا لرزيدن ل**بها را ديد و با عشق امير را در آغوش كشيد و گفت:
 من خوبم داداش خوشگلم ،خواب بد ديدم ترسيدم.موهاى خرمايى را بوسيد و با دراز كشيدن ،برادر كوچكش را هم كنار خود خواباند.
 -اآلن كه تو پيشمى ديگه نمىترسم.
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چشمان امير پر از غرور شد و با بازوهاى كودكانهاش سر رويا را بغل كرد.
رويا نياز به آن آغوش كوچک و پر از امنيت داشت تا بعد از ساعتها استرس و
فشار ،به آرامش برسد و چشمان خيسش با خواب آشتى كند.
***
هما گلسر را از موهاى سياه جدا كرد و كنار بالش هرمز قرار داد .موهايش هنوز زيبا
و قشنگ بود .با محبت به صورت كودک زيبا خيره شد.
 مىدونى مامان خيلى دوست داره؟چشمان زيباى آبى درخشيد و ذوق ميان چشم و لبش دويد .با ل**ب خندان پلک
زد.
هما دستى بر چشمان زيبا كشيد .چقدر شبيه چشمان همسر مرحومش فرهان بود.
 مىخوام هميشه يادت باشه مامان دوست داره و اينجا (دست روى سينهىپسركش نهاد) خونهى هميشگى مامانه.
هرمز دست مادر را گرفت و بوسيد .اجازه نداد مادر دستش را كنار بكشد .چشمان
هما حريصانه صورت پسركوچولو را بلعيد .مىدانست ديدار آخر است.
هرمز دست ديگر را بلند كرد و گفت:
 بيا پيشم بخواب مامان.هما براى آخرينبار روى تخت كوچک با پاى جمع شده دراز كشيد و سر پسرش را
روى سينه قرار داد و روى پيشانى بو*س*هاى كاشت.
هرمز با لبخند و آرامش خوابيد.
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صبح بعد از بيدار شدن ،روى تخت ،از مادر جز گلسر طاليى با فيروزههاى درخشان
اثرى نبود.
***
 كجايى هما؟گلسر را ميان انگشتان دست چرخاند و گفت:
 هما مىدونى بهخاطر تو دخترى رو رنجوندم؟ مىدونى نداشتن تو رو مىخواستم باداشتن اون جبران كنم؟ هما من چه كار كنم؟
آهنگ گوشى بلند شد .نگاهى به آن انداخت ،باز هم آرش بود .امروز حوصلهى ديدن
كسى را نداشت.
دو روز پركار در شركت و كارخانه و سروكله زدن با مدير نيروى انسانى شركت ،آخرين
قطرات صبرش را ذوب كرده بود .مىدانست رفتار تكانشى سه روز پيش ،او را خسته
و بىطاقت كرده است.
صداى زنگ خانه بلند شد .روى تخت چرخى زد و گوشى را برداشت .زنگ خانه و
زنگ گوشى همزمان مانند كوبيدن چكش بر سرش عمل مىكرد.
 چى میگى آرش؟ باز كن اين بىصاحاب رو. برو ،امشب حوصله ندارم. نذار بگم بابا زنگ بزنه ،باز كن.آرش نگاه تيزش را با سرزنش به هرمز دوخت.
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هرمز تنها شلواركى سرمهاى به تن داشت .موهاى كوتاه هميشه مرتب ،شلخته روى
پيشانى ريخته بود .رنگ چهرهى پريده هرمز ،دست آرش را به سمتش دراز كرد.
 بشين ببينم با خودت چه كار كردى خودآزار!هرمز كمى فاصله گرفت ،اما مچ دستش ميان دست آرش گير افتاد.
 میگم بشين ،گوشتم الحمدهللا كر شده؟ضربان مچ هرمز را شمرد.
دست سرد و صورت رنگ پريده ،آرش را به فعاليت وادار كرد.
 اين شكالت رو بخور.هرمز خوابيده روى مبل سه نفره گفت:
 من چيزيم نيست.آرش بىتوجه شكالت تيره را داخل دهان هرمز فرو كرد.
 خفه ،ميگرنت دوباره عود كرده؟هرمز كمى از شكالت را فرو داد و سرى تكان داد.
 آره. قرصهاى جديد اثرى نداشت؟ نخوردم. چرا خودكشى نمىكنى تا از دستت راحت بشم؟!هرمز بىتوجه به جلزوولز آرش ،زمزمه كرد:
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 چشمهاش رو بوسيدم! مبارک باشه ،خواب ديدى؟ نمىخواستم اما ...انجام دادم.آرش متحير پرسيد:
 چى میگى؟ تب كه ندارى ،توهم زدى؟ بردمش خونهى هما؛ ترسيد و گريه كرد ...چشمهاش خيس شد ...مثل وقتى كههما براى بابا فرهان گريه مىكرد.
آرش با توجه كنارش نشست و گفت:
 هرمز چى شده؟ از كى حرف مىزنى؟هرمز چرخيد .قفسهى سينهاش خيس بود و نفسهاى تند ،عضالت برجسته را
باالوپايين مىكرد.
خيره به دو گوى سبزدرخشان و منتظر گفت:
 رويا رو بردم خونهى هما.آرش تكانى خورد و با نگرانى پرسيد:
 چه كار كردى؟ ماجراى هما و شباهت چشمهاش رو گفتم ،حاضر نشد دوستى من رو قبول كنه؛آرش تو چشمهاى هما يادته؟ يادته وقتى گريه مىكرد چقدر مظلوم بود؟ رويا ترسيد
و گريه كرد؛ من مىخواستم آرومش كنم ،بغلش كردم و چشمهاش رو بوسيدم ،اما…
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ترسيد؛ مىدونم از من متنفر شده ،گوشیاش رو جواب نمىده ،پيامهايى كه فرستادم
رو نمىخونه.
آرش دست روى بازوى محكم و عرق كرده گذاشت و آهسته پرسيد:
 هرمز ،خواب ديدى يا واقعا ا اينكارها رو انجام دادى؟دم عميقى گرفت و گفت:
 كاش خواب بود. يعنى تو اون رو بردى خونهى هما و... آره. تو آدمربايى كردى؟ نه ،خودش قبول كرد و اومد.آرش دهها سوال كرد تا مطمئن شد هرمز هذيان نمىگويد .او را بهزور به داخل حمام
فرستاد.
 برو دوش بگير بيا تا يه فكرى كنيم.هرمز به سمت حمام رفت و خسته گفت:
 همه چى تموم شده ،اون از من متنفره ...متنفر.***
«ساعتى بعد»
سرنگ را وارد عضلهى پا كرد.
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 سردردت كمتر مىشه و مىتونى بخوابى؛ چند ساعته نخوابيدى؟هرمز شلوارش را باال كشيد و زير ملحفهى آبى رفت.
 سه روزه نمىتونم بخوابم ،فقط تو چرت مىرم. بخواب ،بلند شدى صحبت مىكنيم.خوابآور و مسكن اثر كرد و چشمان آبى نشسته در خون ،بسته شد.
آرش با محبت موهاى روى پيشانى را كنار زد و زمزمه كرد:
 چرا نمىپذيرى مادرت ديگه نيست؟ تا كى مىخواى خودت رو رنج بدى؟ حاال هميه مشكل جديد؛ آخه با رويا مىخواى چه كار كنى؟
آرش زنعمويش را به خاطر نمىآورد و تنها با ديدن عكسهاى عمو و زنعمو تصورى
از چهرهى آنها داشت .چشمان هرمز و عمو فرهان مانند پدرش فرهاد ،آبی و درشت
بود .عالقهى آرش و هرمز موجب شده بود كه مانند دو برادر دوقلو يا دو دوست
صميمى هميشه در كنار هم باشند.
وقتى هرمز رشتهى پدر يعنى مهندسى خودرو را انتخاب كرد ،آرش هم دنبال شغل
پدر رفت .هرمز تخصص خود را در طراحى اتومبيل گرفت و آرش در جراحى داخلى
صاحب تخصص شد .رياست شركت موروثى به دست هرمز سپرده شد كه با ذكاوت
و توانايى عالوه بر ادارهى آن ،دو شعبه ديگر در آلمان و ايتاليا تأسيس كرد .آرش
دربيمارستانى كه پدر بهعنوان متخصص قلب ،رياست آن را داشت مشغول به كار
شد .محبت صادقانهى فرهان و فرهاد به فرزندانشان منتقل شد.
آرش و پدر با اعتماد ،از تصميمات هرمز استقبال مىکردند ،هرمزى كه صاحب ٦٥
درصد از سهام كل شركت در ايران بود.
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روزگار و حوادث آن و افراد خاص هيچگاه نتوانستند بين اين رابطهى صميمانه
شكافى ايجاد كنند .هرمز بهخاطر حمايت عمو فرهاد و زنعمو آذر ،هميشه خود را
مديون آنها مىدانست و در وصيت نامهاى كه كسى از آن اطالعى نداشت ،تمام
ثروت خود را در صورت فوت به آرش بخشيده بود.
آرش گلسرى را كه يادآور عمق درد هرمز بود را در دست گرفت و فكر كرد[ .زنعمو
هما كجا رفت؟ چرا رفت؟ چرا با وجود جستوجوى گستردهى پدر ،كسى او را هرگز
نيافت؟]
 با تو چه كار كنم؟ از بين ببرم؟سرى تكان داد و فيروزه ها را لمس كرد.
 اگه آسيب ببينى هرمز من رو مىكشه ،تو براش خود هما شدى ،هما ...هما؟!نگاهش روى صورت آرام و خفتهی هرمز نشست.
 همينه ،بايد يكى رو بهجاى هما قرار بدم ،رويا گزينهى خوبيه ،اما چطورى به اينپسر وصلش كنم؟ دخترى كه اهل روابط باز نيست و تابع نظر خونواده است.
ل**بهايش را با كالفگى بر روى هم فشرد و موهاى طاليى را از پيشانى عقب زد و
زيرلب ادامه داد:
 كار كمى سخت مىشه.روبهروى هرمز نشست و با گوشى پيگير عمليات باند فروش جنين شد.
شانهها را به عقب كش داد و دستى به گردن بلند و خستهاش كشيد.
سرويس كيك و قهوه سفارش داد و بلند گفت:
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 بلند شو وقت بيدار شدنه.پلکها آرام تكان خورد و چشمان خمار از خواب ،نيمه باز شد.
صداى خشدار هرمز لبخند بر لبش نشاند.
 هنوز كه اينجايى ،مگه خونواده ندارى؟شاد و بلند گفت:
 خونهم هستم ديگه ،بلند شو كمى به بدن برس.هرمز سرحال از خواب چند ساعته و خوردن كيک و قهوهى مطلوبش با رضايت به
آرش گفت:
 سردردم ساكت شده ،باز هم تو به دادم رسيدى ،ممنون. براى تشكر وقت زياده ،بگو با فلورانس ...نه ...با رويا مىخواى چه كنى؟ نمىدونم ،فعال ا كه حاضر نيست صدام رو بشنوه.آرش بلند خنديد و گفت:
 آخ ،كسى كه براى هرمز صادقى ناز مىكنه بايد خيلى خاص باشه؛ راستش رو بگو،واقعا ا تماسهات رو جواب نمىده؟ باور نمىكنم.
هرمز لبخندى محو زد.
 باور كن. خب يكى از عروسکهات رو رو مىكردى يا دعوتش مىكردى اينجا ،اونوقت محالبود بتونى اَزش فرار كنى.

132

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
هرمز آه بلندى كشيد كه شليک خندهى آرش را به دنبال داشت.
 آخ ...آخ ...بد جوری سوختی. فكر نمىكنم بشه با تير و تخته و آهن يا طال جذبش كرد ،خالص و نابه.آرش دستى به شكمش كشيد.
 زنگ بزن شام بيارن ،من كوبيدهى فرد اعال مىخوام ،شكم سير شد مىشينيمنقشه مىكشيم براى اين نايتينگل جوان.
هرمز ل**بهايش را كجوكوله كرد و گفت:
 آرش وارد ميدان مىشود.آرش ضربهاى روى شانهى پسرعمويش زد.
 خوشمزه ،اينا رو براى دخترها رو كن خسيس.هرمز دستى روى چانه كشيد و گفت:
 من زبونشون رو بلد نيستم ،خودت هم خوب مىدونى و...آرش كالم هرمز را قطع كرد و معترض گفت:
 آره مىدونم ،فقط نمىدونم اينهمه سال تو آلمان چرا از اليزه و مارگارت راز و رمزجنس لطيف رو ياد نگرفتى.
چنان روى جنس لطيف با تمسخر تكيه كرد كه لبخند هرمز را پر رنگ كرد.
 خوب مىدونى اليز فقط همكالسى و مدير شركتمه ،مارگرت هم با ١٠سال بزرگتربودن فقط طراح لباسهام هست ،همين.
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 كورى و نمىبينى هر دو چشمهاشون با ديدنت برق مىزنه؟!هرمز شانه باال انداخت:
 افکارشون به من مربوط نيست؛ پاشو خودت رو جمع كن و فكر من رو مسمومنكن.
آرش روى مبل راحتى روبهروى هرمز جمع شد و چهارزانو نشست.
 بيا خودم رو جمع كردم ،دستور ديگه ندارى؟اَنگشت اشارهى هرمز داخل اللهى گوشش چرخيد و آنجا ماند.
 آرش نمىخواى سروسامون بگيرى؟ هم سر دارم هم سامون ،وقتى چشمم يكى رو بگيره شک نكن سه سوته حلقه تودستش مىكنم ،فعال ا كه خبرى نيست.
كمى جابهجا شد و ادامه داد:
 من رو بىخيال شو ،در مورد اين دختره ،رويا ،چقدر جدى هستى؟انگشت از گوش بيرون آمد و روى گونه نشست.
 مىدونم فقط مىخوام زود ببينمش و صداش رو بشنوم؛ كمكم كن آرش؛ نمىخواماَحمقانه باز هم آزارش بدم ،مىخوام وقتى اينجاست تو هم باشى.
آرش پرسيد:
 مىخواى بدزديش و بيارى اينجا؟ -دزديدن كه نه ،مىخوام بياد اينجا و صحبت كنيم تا به نتيجه برسيم.
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 و اگه نيومد؟ ناچارم بدزدمش ،فقط چند ساعت!اَبروهاى آرش باال پريد و چشمانش گشاد شد.
 هرمز من شوخى كردم ...تو كه نمىخواى واقعا ا اون رو بدزدى؟ناخن انگشت ردى محو روى گونهى تراشيده گذاشت .چشمان آبى زير اَبروهاى سياه
و مرتب درخشيد.
 مجبور باشم اين كار رو مىكنم. دختره سكته مىزنه. پس تو رو براى چى مىخوام دكتر؟ مگه خدام؟ بترسه مخ و قلبش قفل مىكنه و بدبخت مىشيم ،آدمربايى؟! مىخواىآدم بدزدى؟
از جا برخواست.
 به خدا ديوونه شدى.به هرمز نزدیک شد و دست روى پيشانىاش گذاشت.
 ببينم تب ندارى؟ هذيون میگى.هرمز انگشتان كشيده آرش را كه بىشباهت به انگشتان خودش نبود در دست
گرفت و ماليم گفت:
 -حالم خوبه ،مواظب هستم مشكلى پيش نياد ...روى كمكت حساب كنم؟

135

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
آرش با كشيدن نفس بلندى دستش را بيرون كشيد و كالفه ميان طاليىهاى زيبا برد.
 هستم ،نباشم گند مىزنى به زندگیات. مىدونستم هستى.آرش هشدار داد:
 اما با نقشهى من جلو مىريم. قبول.***
برف نرمى كه از شب پيش آغاز شده بود ،با خود سرماى خاصى به دنبال داشت.
دختران دانشآموز در كالسها مشغول خواندن امتحان آن روز بودند .برخى قدم
مىزدند ،عده اى بىخيال از پنجرههاى كالس به حياط و رقص برف در باد ضعيف
نگاه مىكردند.
رويا كنار محبوبهى ريزنقش ايستاده بود و از گرماى شوفاژ بهره مىبرد .استرس
امتحان عربى تمام ذهنش را پ ُر كرده بود .با ورود معلم فيزيک ،هيجان خاصى در
كالس حاكم شد.
 خانمها لطفا ا روى صندلى خودتون بشينين ،مىخوايم ورقهها رو پخش كنيم.امتحان در سكوت و خشخش ورقها و تقتق كفش مراقب برگزار شد.
رويا با سرعت خودكار را روى ورقه میلغزاند .امتحان سخت نبود .برف شدت گرفت و
اجازهى ايستادن و گپ زدن به دختران دانشآموز را نمىداد .نرگس و رويا زير چتر
بزرگ و رنگارنگ شيوا منتظر تاكسى ايستادند .تاكسىها مثل اكثر اوقات در آن هواى
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سرد و برفى يا پر بودند يا به دنبال مسافر دربست مىگشتند .باالخره يک تاكسى
خالى روبهروى دختران ايستاد .سه دختر به سرعت و با شلوغى خاص خود سوار
شدند .صندلى جلو پ ُر بود.
مجرى راديو جوان از برف و امتحانات و آب گرفتگى مىگفت و توصيه مىكرد رانندهها
مراقب پيادهها باشند و با آنها در اين سرما مهربان باشند و مهربانى كنند.
بوى خوش اُدكلن راننده ،شايد هم مسافر كنارش ،فضاى داخل تاكسى را پ ُر كرده بود.
نرگس كه ميان دوستانش نشسته بود آهسته گفت:
 كوفتش بشه چه اُدکلنی زده.شيوا خندهاش را پشت دست دستكش پوشش پنهان كرد.
رويا بو كشيد و بىاختيار لرزيد .بوى ماليم عطر ليمو ،به راحتى شامهاش را پر كرد.
مسافر سر در گريبان داشت و با كالهى كه برسر داشت قابل تشخيص نبود .بيشتر
چهرهى راننده هم با كاله و شالگردن نخودى پوشيده شده بود.
شيوا كمى جلوتر پياده شد.
نرگس گفت:
 تو برو من حساب مىكنم. عصر يادتون نره مامان سفره داره حتما ا بياين.نرگس با صداى آهسته براى رويا از دوست جديد برادرش وحيد گفت كه هربار با
ديدن او فورى مىگويد «مام جاى داداشت ،كارى داشتى بگو».
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 رويا فقط مىخوام بكوبم تو سرش و بگم "همون وحيد براى من كافیه ،تو برو كنارباد بياد"؛ يه نچسبیه كه نمونه نداره ...آقا من همين كنار پياده مىشم.
قبل از دراز كردن اسكناس ،رويا بلند گفت:
 تو برو ،آقا من حساب مىكنم برين.نرگس با لبخند خداحافظى كرد .رويا كولهاش را در دست گرفت و گفت:
 سر كوچهى بعدى نگه دارين.كمى باالتر از كوچه ،تاكسى توقف كرد و همزمان در جلو و عقب باز شد.
قبل از اينكه رويا پايش را بيرون گذارد ،مسافر كنار راننده روبهرويش ايستاد و گفت:
 پياده نشو.صداى آشنا و چشمان براق ،مانند برق رعشه به بدن رويا انداخت و با لكنت گفت:
مى ...مىخوام ...پى ...پياده ...شم. نترس من كاريت ندارم؛ برو عقب ،بايد حرف بزنيم.رويا با كوله به هرمز كوبيد و جيغ زد:
 برو كنار ،آقاى راننده مىخوام پياده شم. هرمز زود باش تا كسى متوجه نشده.رويا حس مگسى را داشت كه درون تارهاى نامرئى گير افتاده .دستهايش ميان
بازوهاى قوى گير افتاد و صورتش به پالتو چسبيد.
 -سروصدا نكن ،لطفا ا به من اعتماد كن.
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رويا بىتوجه به خواهش صدا ،دست و پا زد .نتوانست خود را نجات دهد .قادر به
تنفس نبود.
هرمز دوست داشت در همان لحظه زندگیاش متوقف بماند .درآغوش داشتن
دخترى كه چشمانى مانند هما داشت و در كنارش آرام مىشد ،نهايت آرامش او بود.
آرش از آيينه نگاهى به عقب انداخت و گفت:
 بذار نفس بكشه.هرمز به خود آمد و گفت:
 رويا جيغ نزن باشه؟صورت رويا از فشار دست و سينهى مهاجم نجات يافت.
چشمانش باريد.
 بذارين من برم ،تو رو به خدا اذيت نكنين. گريه نكن ،فقط مىخوام حرف بزنيم.رويا تا جايى كه مىتوانست خود را كنار كشيد و به سرعت گفت:
 خب اينجا حرف بزنين. كمى صبر كن.با رسيدن به خانهاى كه بدترين خاطرهى رويا در آن شكل گرفته بود ،ترس با قدرت بر
دختر حاكم شد.
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آب دهانش را قورت داد و سرش را از ميان صندلىها جلو برد و به راننده كه هنوز
صورتش را نديده بود گفت:
 جون عزيزتون نذارين من رو ببره اونجا ،توروخدا كمكم كنين. نترس دختر جون ،كسى قصد اَذيت كردنت رو نداره.رويا محكم روى گونهاش زد و گفت:
 خاک برسرم شد ،اين همدستشه ،چرا نفهميدم!هرمز آرنج رويا را گرفت:
 نكن ،چرا كولىبازى در مىيارى رويا ،چند بار بگم قرار نيست اذيت بشى.در خانه باز شد و تاكسى تا كنار پلههاى مرمر جلو رفت.
رويا از ديدن مردى كه در را بست بيشتر ترسيد .در خانهاى تنها با چند مرد غريبه؟!
 بيا پايين.چارهاى نداشت.
به سختى پياده شد و كولهاش را روى سينه فشرد .دندانهايش بىاختيار به لرزه
افتاده بود.
راننده با ورود به ساختمان ،كاله و شال را روى ميز پرت كرد و اجازه داد رويا صورت
جوان و موهاى طاليى را ببيند.
 لطفا ا بشين.نفهميد كدام يک از مردان روبهرويش اين حرف را زدند.
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آرش نگاهى به صورت و چشمان ترسيده كرد كه گيج به او خيره شده بود.
 دختر جون ما نه آدمرباييم نه مىخوايم كليه و قلبت رو در بياريم و بفروشيم ،اصال ابه قيافهى ما مىخوره اهل اين حرفها باشيم؟
سر رويا به شدت چند بار پايين آمد.
 آره ،مىخوره.آرش بىاختيار خنديد و گفت:
 هرمز اين خيلى بچهست.باز هم خنديد و بىقيدانه خود را روى مبل سه نفره پرت كرد.
 خب بذار ببينم كليهات به درد من مىخوره يا... بس كن آرش ،حال و روزش رو نمىبينى؟آرش سر روى دستهى مبل گذاشت و پاهايش را دراز كرد.
 من خفه مىشم ،حرفهاتون رو بزنين.و چشمان سبز در ميان حيرت رويا بسته شد.
مرد عجيبى بود ،اصال ا به آدمربا و گروههاى خالف نمىخورد.
بىاختيار نفس منقطع و بلندى كشيد .بيشتر مانند انتهاى يک هقهق طوالنى بود.
 بشين رويا.رويا نشست و سعى كرد آرام باشد و عاقالنه عمل كند.
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هرمز كمى در اتاق قدم زد تا تمركز كند .كنار پنجره ايستاد و برگشت .رويا جمع شده
با كولهى ميان بغل ،لبهى مبل راحتى نشسته بود و با چشمان وحشتزده به او نگاه
مىكرد.
زيرلب گفت:
 چه كار كنم نترسه؟قدمى جلو گذاشت و با آرامش گفت:
 هربار كه مىبينمت بايد از رفتارم معذرت خواهى كنم ...من واقعا ا نمىخوام اذيتشى ...اما كنترل حوادث از دستم خارج مىشه.
باز هم جلو رفت و روبهروى رويا ايستاد .آنقدر نزديک نرفت كه دختر بترسد يا براى
ديدنش مجبور شود سر باال بیاورد.
 رويا تو از علت عالقهى من باخبر شدى ،من مىخوام فراموشت كنم اما نمىتونم،باور كن اگه دست خودم بود مزاحمت نمىشدم؛ كمى به من و شرايطم فكر كن و
درک كن مجبور شدم.
نرمش و خواهش نهفته در صدا ،چشمان بستهى سبز را نيمهباز كرد .آرش متعجب
شد و كمى خشم نسبت به دخترى پيدا كرد كه موجب پيدايش اين لحن در
پسرعموى عزيزش شده بود.
رويا ل**ب خشک شده را تر كرد و گفت:
 من سعى كردم درک كنم كه بخشيدمتون ،اما ديگه طاقت و تحمل يه ماجراى ديگهرو ندارم ،بذارين برم خونه ،به كسى حرف نمىزنم.
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 اگه گوشیات رو جواب مىدادى من مجبور نمىشدم مثل افراد پست رفتار كنم.رويا كالفه و مستأصل گفت:
 باشه ،حق با شماست ،حاال از من چى مىخواين؟هرمز با ميل به جلو رفتن و نزديک شدن مقابله كرد و از همان فاصله گفت:
 يه رابطهى دوستانه در حد صحبت كردن. نمىشه ،قبال ا هم گفتين و من جواب دادم نمىشه.آرش نيمخيز شد و گفت:
 يه بار ديگه تكرار كن كه چرا نمىشه؟رويا از اين صداى خشک كه بازخواست مى كرد دچار هراس شد .نگاهش از صورت
هرمز به صورت آرش و بالعكس چرخيد.
رنگ پوست و مدل چانه و دهان هر دو شبيه به هم بود .كشيدگى پلکها و چالگونه
شباهت ديگرى بود كه فرياد میزد اين دو با هم نسبت خونى دارند.
 مقبول افتاد؟ هان؟آرش كامل نشست و به هرمز گفت:
 بيا بشين اينجا ،ببينم اين دختر چى میگه ...خب چرا نمىشه؟ تو خونوادهى من آزادى رفتوآمد بين نامحرم وجود نداره ،دوستى زن و مرد بدوندليل دينى وجود نداره؛ من چرا بايد با يه نامحرم دوست بشم؟
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 مشكل فقط نامحرم بودنه يا ترس از اينكه خونوادهات بفهمن؟ عقايد منم مثل خونوادهام هست.نگفت كه باوجود رفتار هرمز در همين خانه كه وحشت به جانش ريخته بود ،هنوز
قلب بيچاره و بىحيايش براى همين مرد مىتپد و بىقرارى مىكند ،نگفت از خود
مىترسيد كه گوشى را خاموش كرده بود.
 محرم مىشيم.هر سه از سنگينى جمله مبهوت ماندند.
آرش با تحير به هرمز كه كنارش نشسته بود گفت:
 چى میگى؟رويا هم با همان حيرت گفت:
 چى؟ وای نه.جمله گفته شده مانند كليدى كه قفل بد قلقى را باز كرده باشد ،گره ذهنى هرمز را
باز كرد .هرمز با آرامش چشمان آبى را به رويا دوخت و لبخند زد.
 چرا نه؟ مگه مشكل همين نيست؟ از پدرت خواستگاریات مىكنم.آرش ل**ب گزيد و گفت:
 هرمز چى دارى میگى؟ حالت خوب نيست.هرمز بلند شد.
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 براى خواستگارى دليل مىخواى؟ ازت خوشم مياد (به آرش نگاه كرد) وقتى تنها راههمينه چرا انتخاب نكنم؟ نمىخوام مثل يه سارق براى ديدنش عمل كنم.
آرش دست هرمز را كشيد و بيشترين فاصله را از رويا گرفت .رويايى كه مبهوت و
بىقرار پاهايش را به شدت به زمين مىزد.
آهسته گفت:
 حالت خوشه؟ چى میگى؟ مگه به همين راحتى مىشه خواستگارى رفت؟!هرمز گره كراواتش را ُ
شل كرد و گفت:
 چرا نشه آرش؟ اينطورى بدون نگرانى مىتونم پيش خودم نگهش دارم.آرش كالفه چانهى هرمز را گرفت و نگاهش را به چشمان شاد و گرم دوخت.
 هرمز قرار نيست يه حيوون خونگى بخرى ،اين دختر يه انسانه ،وقتى محرمت بشهيعنى زنت شده ،مىفهمى؟
هرمز آرام دست را از چانه جدا كرد و با ماليمت گفت:
 مىفهمم پسرعمو ،تنها راه همينه.آرش كالفهتر گفت:
 آخه تو فقط به خاطر شباهتش با هما مىخواى زنت بشه ،وقتى تفاوتها رو ببينى،وقتى دلت رو بزنه مىخواى ولش كنى؟ آره مىخواى زندگیاش رو به گند بكشى؟
هرمز مطمئن گفت:
 تا حاال به هيچكسى تمايل پيدا نكردم به جز اين دختر ،دليلش مىخوادچشمهاش باشه يا چيز ديگه ...من مىخوامش!
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آرش ل**بهايش را فشرد .حرفى براى گفتن نداشت و كنار رفت.
زمانى كه دو جوان مشغول گفتوگوى محرمانه بودند ،رويا با چشمانش فاصلهى بين
خود با در ساختمان را مىسنجيد.
آيا مىتوانست با سرعت از در بيرون بزند و آنقدر تند بدود كه از دست دو مرد جوان
فرار كند و خود را به در خانه برساند؟
نفس بلندى كشيد .حتى اگر خود را به در مىرساند چگونه با وجود مرد سوم
مىتوانست در را باز كند و بگريزد؟
مأيوس و تسليم ،نگاهش را به ربايندگان دوخت.
هرمز از آرش جدا شد ،بهسويش آمد و با فاصله ايستاد.
 بلند شو ،مىرسونمت.صداى گوشى بلند شد .دست هرمز درون پالتوى پشمى و سبزسيرش رفت.
 ... سالم. ... بگو افتخارى رسيدگى كنه. ... يعنى چى بايد خودم باشم؟... -

146

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 باشه بگو منتظر باشن ميام.به آرش نگاهى كرد.
 مىشه رويا رو برسونى؟ چشم رئيس.هرمز آرام زمزمه كرد:
 بداخالقى نكن.لبخندى كج گوشهى ل**ب آرش نشست .نمىتوانست از هرمز دلخور باشد.
رويا داخل اتومبيل قرمز دو درى كه اسمش را نمىدانست نشست.
 تو از هرمز خوشت مياد؟ چرا بايد خوشم بياد؟ همهى مالکهاى يه خواستگارعالى رو داره ،مخالفتى هم با پيشنهادش نكردى،پس خوشت مياد.
 مخالفت كردم ...مىشه يه خواهشى كنم؟نيمنگاهى به رويا انداخت .دختر زيبا و سادهاى بود اما به درد خانوادهى آنها
نمىخورد.
 چه خواهشى؟ من مىدونم هيچى ما دو نفر به هم نمىخوره ،مىشه شما راضیشون كنين دستاز سر من بردارن؟ خواهش مىكنم اين كار رو بكنين.
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آرش از خواهش رويا تعجب كرد؛ يعنى واقعا ا ميلى به ظاهر چشمگير هرمز يا ثروتش
نداشت؟
 چرا مخالفى؟ كسى تو زندگیته؟رويا فكر كرد چرا موضع مرد چشم سبز پايدار نيست .هم به تصميم هرمز اعتراض
مىكند هم به او!
 نه ،آخه من دوست ندارم بياد خواستگارى و جواب رد بشنوه.آرش اتومبيل را كنار خيابان كشيد و متوقف شد.
 چرا جواب رد؟ فكر مىكنى يه درصد هم شانس دارى تو زندگیات يه نفر با نصفشرايط هرمز خواستگارت باشه؟
رويا بىتوجه به تلخى لحن و كلمات آرش ،سر به زير گفت:
 مىدونم اين شانس رو ندارم ،اما اين هم مىدونم كه اگه ...اگه جواب مثبت بگيره،زندگیمون بادوام نمىمونه.
 چه جور به اين نتيجه رسيدى؟ خب نه من هماخانم هستم و نه رفتار و اخالقم مثل ايشونه ،پسرعموتون بالخره يهروز اين تفاوت رو میبينه و از من خسته مىشه؛ من مىخوام با كسى زندگى كنم كه
خودم رو ببينه و بخواد.
آرش از تفكر رويا خوشحال شد.
 خوشم اومد ،دختر عاقلى هستى...اتومبيل را راه انداخت.
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 بذار بياد خواستگارى ،با همين دليل جواب رد بده؛ اگه جواب رد بگيره شک دارمباز هم مزاحمت بشه.
ديگر كالمى بينشان ردوبدل نشد.
اتومبيل زير نگاه فروشندهى جوان سوپرماركت كه مشغول تميز كردن جلوى مغازه از
برف و آب بود ،ترمز كرد.
 يه سؤال.رويا كه در را باز كرده بود بيرون رفت و روبهروى در ايستاد.
 لقبت تو گروه اوشن چيه؟كمى مكث و لبخندى كه روى ل**بهاى هر دو نشست.
رويا دستى به بينى و لبش كشيد .پس گروه اوشن موضوع جالبى براى اين جوان
شده بود.
 زن باباى سيندرال.رويا چشمانش ناباورانه آرش جذاب را ديد كه خنديد و سر تكان داد.
با چرخش سرش ،نگاهش در چشمان عصبانى و سرخ مغازهدار جوان نشست.
سرپايين انداخت و با سرعت به سمت خانه رفت تا زير برفى كه سنگين شده بود،
خيس نشود.
***
دو روز گذشت و رويا چنان درگير تصميم غافلگيرانهى هرمز بود كه ديگر با استرس به
امتحانات باقى مانده فكر نكند .هرچه بيشتر فكر مىكرد بيشتر به يقين مىرسيد كه
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بايد به خواستگارى جوان باشكوه و زيبا جواب منفى بدهد .دوست داشت با كسى
مشورت كند ،اما چه كسى؟ چه كسى مىتوانست هم امين باشد و هم عاقل و
باتجربه كه بتواند به او كمك كند؟ به ياد مادر شراره افتاد كه اُستاد روانشناسى
دانشگاه بود.
لبخندى زد و در دل گفت:
 خودشه ،شهالخانم مىتونه كمكم كنه.كنار تلفن روى صندلى قهوهاى نشست و شماره را گرفت.
 اَلو؟ رويا تويى؟ سالم شراره ،شراره مامانت خونهست؟ آره چه كارش دارى؟ يه چيزى مىخوام ازش بپرسم ،مىشه صداش كنى؟ باشه ،گوشى ...مامان ،مامان تلفن. كيه؟ روياست با شما كار داره. اَلو رويا. سالم شهالخانم ،خوبين؟ -ممنون دخترم ،تو خوبى؟ خانواده خوبن؟

150

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 ممنون ،شهالخانم مىخوام ببينمتون.شهال متعجب پرسيد:
 چيزى شده؟رويا دستى به پيشانى كشيد و آهستهتر گفت:
 بايد در مورد مسئلهاى مشورت كنم ،نمىخوام كسى چيزى بفهمه ،حتىشرارهجون.
 باشه ،مىتونى فردا بياى اينجا؟ آخه شراره هست. شراره رو مىفرستم خونهى خالهش ،بعد از امتحانت بيا. ممنون شهالخانم. خواهش مىكنم ،به مامان سالم برسون. بزرگیتون رو مىرسونم ،خداحافظ. خداحافظ عزیزم.بعد از تماس تلفنى ،احساس خوبى داشت.
وارد آشپزخانه شد .مادر با صداى آواز از راديوى قديمى ،سيبزمينىهاى آبپز را
پوست مىكند .امير كنار مادر در حال ريشريش كردن مرغ پخته بود.
با شادى گفت:
 -آشپز و سرآشپز خسته نباشین.
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امير كمى از گوشت مرغ را به سمت رويا گرفت و چشمانش پر از غرور شد.
رويا قربان صدقهاش رفت و دستى به سر امير كشيد.
 قربون داداش كوچولو بشم كه داره به مامان كمک مىكنه ،اين اُلويه خوردن داره!دهانش را به طرف دست كوچک برد و گوشت پخته را ميان دندان گرفت و خورد.
 بهبه چه خوش مزهست ...مامان كارى هست من بكنم؟ ظرفها رو بشور كه روى هم اَنبار نشه ،چايى هم بذار كه اآلن بابات پيداش مىشه. به روى چشم.پدر در پستبانک كار میكرد .ساعت كاریاش  ٨تا  ٤بعد از ظهر بود .به جز روزهاى
پنج شنبه كه ساعت  ٢به پايان مىرسيد.
رويا به وجود مادر و پدرش افتخار مىكرد و روحيهى شاد و مهربانش به خاطر وجود
مادر و پدرى بود كه هنوز بعد از  ١٩سال زندگى مشترک ،چشمانشان از عالقه
مىدرخشيد .به ياد نداشت مادر از كمبودها بنالد يا پدر سختى كار را با بدخلقى به
خانه بياورد.
پدر چاى كمرنگ را از سينى كه خانم خانه ،روبهرويش گرفته بود برداشت و گفت:
 دستت درد نكنه ،خودت چى؟ پيش پاى شما خوردم.امير مانند گربه خود را به زانوى پدر ماليد تا بدنش بهترين جا را براى لم دادن پيدا
كند.
پدر دستى به سر پسرک كشيد و با لبخند گفت:
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 پدرسوخته اگه گذاشتى من با مادرت كمى حرف بزنم.امير به ناسزاى پدر خنديد و چشمانش را به صفحهى تلويزيون دوخت.
رويا نگاهى به مادر الغر و كشيدهاش كرد كه هنوز زيبا و جوان به نظر مىرسيد.
مىدانست دخترهمسايهى پدر چهارشانه و مهربانش بوده و شنيده بود كه پدر
هميشه او را تا مدرسه اسكورت مىكرده.
بىاختيار صلواتى فرستاد و آرزو كرد هميشه سالم و عاشق باشند.
خجالت مىكشيد ماجراى هرمز را به آنها بگويد؛ بايد صبر مىكرد.
***
شهالخانم سينى چاى را روى ميز گذاشت و صندلى كنار رويا را پ ُر كرد .سكوت رويا
اجازه داد تا شهالخانم به دقت دختر جوان را نگاه كند.
رويا متفكر و درمانده به نظر مىرسيد .مردمکهاى هميشه شادش ،نگران و پر از
هراس بود.
 رويا جون نمىخواى شروع كنى؟رويا تكانى خورد و نفس بلندى كشيد.
 من تو يه دوراهى موندم؛ بايد با يه بزرگتر مشورت مىكردم ...موضوع طوريه كهنمىتونستم به بابا يا مامان بگم (اضطراب به صورت دختر دويد) ،شهالخانم شما كه
به مامان من حرفى نمىزنين؟
شهالخانم لبخندى زد و با آرامش گفت:
 -نه عزيزم ،مگه خودت من رو انتخاب نكردى؟ پس به من اعتماد دارى.
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رويا چند بار ل**ب پايين را مكيد ،چشمانش را براى لحظهاى بست و گفت:
 تقريبا ا دو ماه پيش صبح كه مىخواستم برم مدرسه...تمام ماجرا به استثناى دوبار روبهرو شدن و رفتن به خانهى افسريه را تعريف كرد .دو
مالقات در خانه را به مالقات در كافه تغيير داد.
ناباورانه فهميد دوست ندارد شهالخانم در مورد مرد باشكوه و دوست داشتنى ،نگاه
بد پيدا كند.
 خب حاال اگه بيان خواستگارى من چه جوابى بدم؟شهالخانم با نگاه دقيق و جدى و صداى آرام پرسيد:
 تو دوستش دارى؟صورت مهتابى به سرعت رنگ گرفت و سرخ شد.
 من ...راستش ...بله. خب دليل مخالفتت چيه؟ همون حرفهايى كه به پسرعموش گفتى؟ شهالخانم شما كه مىدونين چه اتفاقى براى خالهم افتاد ...نمىخوام منمسرنوشتى مثل خالهم داشته باشم.
 فقط مىدونم خالهت مربى مهد بود و شوهرخالهت خلبان كه از هم جدا شدن. درسته ،مىدونين خاله و آقامهدى خيلى هم رو دوست داشتن ،خيلى؛ خيلىمقابل خواستهى خونوادهى آقامهدى ايستادن تا ازدواج كردن؛ يه سال اول هم ظاهرا ا
خبرى از مشكالت نبود ...يعنى بود اما كسى نمىدونست.
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سال دوم خالهم درخواست طالق داد ،آقامهدى التماسش كرد ،اما خاله قبول نكرد
برگرده؛ خاله مىگفت چون خونواده و فاميل آقامهدى خيلى راحت و باز هستن
نمىتونه تو مهمونیهاشون شركت كنه ،نمىتونه با اونها رفتوآمد كنه؛ چون خوردن
نوشیدنی حرام براشون خيلى راحته اون اذيت مىشه بره تو اون مجلس و مهمونیها.
مىگفت آقامهدى هم بهخاطر اون مالحظه مىكنه وگرنه بدش نمياد تو مهمونىهاى
خونوادگیشون بره و بياد.
خاله رو ظاهرا ا اذيت نمىكردن اما با بىاعتنايى تحقيرش مىكردن.
آقا مهدى هم نمىتونست با اونها بجنگه يا كنارشون بذاره ،خونوادهاش بودن ،با اون
طرز زندگى و طرز فكر بزرگ شده بود.
وقتى از خاله خواست كمى راه بياد و يه تغيير جزئى تو لباس و رفتارش بده ،خاله به
هم ريخت؛ با اينكه هنوز دوسش داشت گفت نمىتونه شرايط زندگى اونها رو درک
كنه و بپذيره.
وقتى هم با تهديد به خودكشى طالق گرفت ،از ترس آقامهدى به يه شهرستان
كوچيک رفت ،مىترسيد آقامهدى دوباره مجبور به ازدواجش كنه ...تا وقتى خبر
ازدواج دوم آقامهدى رو نشنيد ما هم ازش بىخبر بوديم.
خيالش كه راحت شد نشونى خودش رو داد ،اما ديگه اينجا برنگشت ...اآلن داره تو
يه مهد قرآنى درس مىده.
شهالخانم مىدونم خواستگارم از نظر ثروت و قدرت صد پله باالتر از آقامهدى
هست ،معلومه از نظر خونوادگى اصيل اما راحت هستن.
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مىدونم منم مثل خاله هستم ،نمىتونم تحمل كنم (ل**ب گزيد) ،واقعيتش
نمىخوام اون آقا باز هم بشكنه؛ آره بهش عالقه دارم ،اونقدر كه آينده رو ببينم و
بخوام اين وسط دلم له بشه تا مُهر بىتوجهى يا طالق بخوره تو صورتم يا اون آقا باز
هم شكست بخوره.
شهالخانم لبخندى زد و گفت:
 چايى سرد شد ،تا مىرم عوضش كنم يه سيب پوست بگير.رويا كه منتظر شنيدن چيز ديگرى بود با تعجب سرى تكان داد .كمى از سيب را
جويد و فكرش به سمت صورت جذاب آشناى غريبه رفت و قلبش درد گرفت.
شهالخانم سينى در دست به صورت متفكر رويا نگاه كرد.
 نذاريم اين سرد بشه.لبخند محوى روى ل**بهاى دختر جوان نشست.
 رويا تو بيشتر با كدوم قسمت مشكل دارى؟ خونواده و طرز زندگى آقا ...يا ...اينكهتو رو بهخاطر شباهت به مادرش انتخاب كرده؟
رويا بىتأمل گفت:
 هر دوش. اجازه بده بيان خواستگارى ،اول با خانوادهش آشنا شو ،شايد اونطور كه تو فكرمىكنى نباشه ...بعد تصميم بگير كه جوابت چى باشه.
 -شما نمىخواين نظرى بدين؟
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 نه ،چون نشون دادى هم عاقلى و هم خوب همه چى رو بررسى مىكنى ...فقط يهتوصيه...
 بله؟ اجازه نده ابتداعالقهات روى نظرت تأثير بذاره ،گرچه اين هم مىدونى كه گاهى باعالقه مىشه هر تغييرى ايجاد كرد.
رويا سر تكان داد و گفت:
 بله.اما نگفت كه اگر عالقه يک طرفه باشد سودى ندارد و او مطمئن بود هرمز به جز
چشمانش هيچ گرايش و عالقهاى به او ندارد.
***
صحبت با شهالخانم تكليفش را كامال ا مشخص كرده بود ،اما نمىدانست چگونه
خود را از عالقهاى كه در جانش ريشه دوانده بود نجات دهد.
عصر همان روز در كنار خواندن امتحان بعدى ،به اَمير كشيدن خروس را آموزش
مىداد.
 ببين امير اگه اين خط رو به اين خط بچسبونى مىشه تاج خروس.امير مشتاقانه حركت مداد مشكى را روى دفتر نقاشى دنبال كرد.
 حاال يكى خودت بكش تا من بيام.مداد را به امير داد كه روى شكم خوابيده بود و احاطهى كامل به دفتر داشت.
به سالن رفت و قبل از صدا كردن مادر ،صداى پدر را شنيد.
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 پسره اصرار مىكرد يه وقت بدم با خونواده بيان ،اما گفتم تا دخترم وارد دانشگاهنشه اجازهى اومدن خواستگار نمىدم.
پاهاى رويا ميخكوب زمين شد.
مادر پرسيد:
 خب مىگفتى نه ،تو كه مىدونى رويا حاال حاالها قرار نيست ازدواج كنه. خب همسايه بود نخواستم جواب تند بدم ،هر روز چشمتوچشم مىشيم.رويا نفسى به راحتى كشيد .منظور بابا هرمز نبود ،پس از كدام همسايه حرف مىزد؟!
مادر گفت:
 بيا چاییاتو بخور اَمين جان ،ماشينت كى آماده مىشه؟ پسر عمو يحيى قراره يكى پيدا كنه كه با پسانداز من جور باشه و الزم نباشه قسطسنگين بدم.
رويا با تغيير مسير گفتوگو ،به آشپزخانه نزديک شد.
 مامان دو تا چايى هم براى ما بريز. باشه مادر ،براى امير نبات مىريزم وادارش كن بخوره ،بچهم سرما خورده.رويا لبخند گرمى زد.
بابا در حال خوردن چايى پرسيد:
 وضع امتحانات چه طوره؟ -خوبه ،بد نمىدم.
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 براى كنكور هم مىخونى ديگه؟بىاختيار خم شد و بو*س*هاى روى شانهى پدر زد.
 مىخونم بابا ،خيالت راحت ،قراره باباى خانمدكتر بشى ،نشد خانمپرستار.پدر دستى با محبت روى صورت مهربان و زيباى دخترش كشيد و با غم نشسته در
صداى بم گفت:
 باباجون ببخش نمىتونم بفرستمت كالس كنكور.رويا شاد خنديد.
 باشه بابا ،عمرمو بهت مىبخشم ،ديگه چى مىخواى؟چشمان پدر درخشيد و گفت:
 پدرسوخته نگفتم تو اين خونه كسى نبايد از جونش مايه بذاره؟رويا باز هم خنديد:
 گفتى اما كيه كه گوش بده ،قربون تو و مامان بشم.مادر سينى حاوى چاى و چند شيرينى كشمشى را به دست رويا داد.
 بگير برو ،يه امروز اقا اَمين زود از سر كار اومده مىخوايم كمى حرف بزنيم. چشم مىرم ،حرف بزنين؛ اصال ا برين اين كافهى تو پارک كنارى قشنگ ياد گذشتهكنين و دلوقلوه به هم بدين.
مادر خنديد و سرى تكان داد.
امير كوچک با ديدن شيرينى ،چشمانش درخشيد و رويا با ته ماندهى خنده گفت:
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 تو نيموجبى هم هى چشمهات با ديدن چيپس و شيرينى چراغونى بشه ،بيا بخورتا چشت چپ نشده.
رويا روزهاى سرد دى ماه را با دادن امتحانات و انتظار مىگذراند.
خبرى از هرمز نبود؛ نه پيام و نه تماسى .گاهى فكر مىكرد نكند همهاش يک بازى و
شوخى مسخره بوده؟ اما ندايى درونى مىگفت آن مرد باشكوه ،نمىتواند دست به
چنين شوخىهاى زشتى بزند.
باشكوه! نام باشكوه مدتها بود كه در گوشى جاى نام (آرمانی) را گرفته بود.
رويا نمىدانست كه از همان روزى كه شركت هرمز را ترک كرده ،تمام رفتوآمدش به
مدرسه تحت نظر است .مرد جوانى با شلوار كتان مشكى و كاپشن چرم مشكى از دو
ماه پيش ،به دستور رئيس مراقب رويا بود.
رويا حتى متوجه چشمان مشتاق و گاه سرخ شدهى نيما ،فروشندهى سوپر ماركت،
هم نشده بود كه با رد شدن درخواست خواستگاریاش بيش از گذشته به دختر
جوان تمايل پيدا كرده بود .از همان روز كه رويا را در حال پياده شدن از اتومبيل
گرانقيمت ديده بود ،احساس خطر كرده و براى خواستگارى پا پيش گذاشته بود؛ اما
با مخالفت پدر رویا روبهرو شد .رويا بىخبر از آنچه در اطرافش مىگذشت ،منتظر
دريافت خبرى از هرمز بود.
اواخر دى ماه ،مراقب سياهپوش در تماسى به رئيس گفت:
 قربان دو روزه يه موتورسوار خانم رو دنبال مىكنه ،چى دستور مىدين؟ شماره پالک موتور رو برام بفرست ،بيشتر مراقبش باش. -چشم.
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هرمز كمى چشمانش را ماليد و از روى صندلى بلند شد.
به نشانها و لوحهاى تقدير نگاهى انداخت .دوست داشت تمامى آنها را در زبالهدان
بريزد ،اما توصيهى عموفرهاد بود كه به آنها دست نزند.
 اينها شناسنامه و سند كتبى موفقيتهاى شركت و كارخونه هست.عموفرهاد! عمو يا پدر؟
از كودكى فقط عمو را داشت كه مراقبش بود .دست با محبت و مردانهى عمو
هميشه دست كوچكش را مىگرفت يا دست بر سرش مىكشيد .هماندازهى آرش
محبت خرجش كرده بود و همچنان اين توجه و محبت را ادامه مىداد .عموفرهاد
همان بابافرهان عزيزش بود.
آرش بارها گفته بود تو بيشتر شبيه بابايى تا من كه پسرشم .رنگ چشمان و موهاى
آرش مانند مادرش بود .هرمز همان موهاى سياه و چشمان آبى عمو و پدرش را
داشت.
عمو و زنعمو وقتى شنيدند كه هرمز قصد ازدواج دارد ،متعجب و خوشحال شدند.
زنعمو با خوشحالى خنديد و گفت:
 مباركه پسرم ،خب عروسخانم كيه؟ آشناست؟آرش بارانى و كتش را درآورد و به دست خدمتكار خانه داد.
 نه مادر ،عروست غريبه و كوچولوست.فرهاد لم داده قهوهى شيرينش (قهوهى شيرين شده ،سليقهى تمام خانوادهى صادقى
بود) را از سينى كه خدمتكار ديگرى روبهرويش گرفته بود ،برداشت و گفت:
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 خب تعريف كن عروس چه كاره هست و چه خونوادهاى داره؟هرمز قهوهى خود را برداشت و كنار آرش ،روبهروى عمو نشست.
 امسال ديپلم مىگيره و...نگاه فرهاد و آذر پر از تعجب شد.
هرمز با آرامش و خونسردى ادامه داد:
 خونواده سالم و سادهاى داره ،بىحاشيه و بىمشكل؛ پدرش كارمند پستبانكه.فرهاد فنجان قهوه را روى ميز گذاشت و با تعجب پرسيد:
 هرمز ،با عمو شوخى كه نمىكنى؟چشمان هرمز با نوشيدن قهوه براى چند ثانيه بسته شد.
 نه عمو ،آرش هم از نزديک ديدتش.فرهاد نگاه پر از سؤال را به آرش دوخت .آرش هم مانند پدر ،فنجانش را روى ميز
گذاشت و شانه باال انداخت.
 پدر من كارهاى نبودم ،خودش ديده و پسنديده. هرمز ،عموجان نمىخواى كمى فكر كنى؟ آخه با موقعيت تو شايد يه تله...هرمز لبخند زد.
 عمو به رويا باشه نمىخواد سر به تن من باشه.زنعمو با لبخند در صحبت شركت كرد.
 -پس اسمش روياست! خب پسرم اين روياخانم رو كجا ديدى؟
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آرش به جاى هرمز گفت:
 همون نايتينگل جوونه ،همون دخترى كه موقع تصادف هرمز به من و اورژانساطالع داد.
عمو اَبرويى باال انداخت و گفت:
 بعد هم به بهانهى پرسيدن حالت جلو اومد ،درسته؟خونسردى هرمز ادامه داشت.
 نه عمو ،من چند بار مزاحمش شدم اما حاضر نمىشد بىدليل ببينمش ،خب منمفصل تحقيق كردم و از نتيجهاش راضى هستم.
فرهاد پا روى پا انداخت و كمى چانهى تراشيده را خاراند.
 تو مىتونى با يه خونوادهى درجهى یک سياسى يا علمى وصلت كنى ،يا حداقل بهيه خونوادهى بانفوذ مالى در سطح خودمون توجه كنى.
هرمز اينبار خنديد و از جا برخواست و روى مبل سه نفرهى سلطنتى طاليى ،كنار
عمو نشست.
 عموجون ،من به خاطر دلم دنبال اون دختر رفتم ،از نظر علمى و مالى نياز نيستخودم رو به خونوادهاى وصل كنم؛ با وجود خونوادهى خودم ،بهترين رو دارم؛ عمو من
فقط حمايت شما و زنعمو رو مىخوام.
فرهاد نفسى بلند كشيد .آذر نامحسوس سرى تكان داد .آرش مانند هرمز ،منتظر
پاسخ پدر بود.
فرهاد ضربهى آرامى روى زانوى هرمز زد.
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 با يه شرط قبول مىكنم.پسرعموها با هم گفتند:
 چه شرطى؟ اگه خونوادهى دخترخانم يا خودش كوچکترين موردى داشته باشند ،خودت روكنار مىكشى ،قبول؟
هرمز دست دور گردن عمو انداخت و گونهاش را بوسيد.
 قبول.آرش برخواست و دست هرمز را كشيد.
 بيا عقب ،اينجا جاى پسر اَرشد خونواده است.هرمز آرامش داشت ،زيرا به خوبى از وضعيت خانوادهى رويا مطلع بود .عمو شايد
تنها به سطح تحصيالت خانواده كمى گير مىداد .مادر رويا ديپلم رياضى داشت و
پدرش ليسانس مديريت دولتى .هرمز مطمئن بود كسى كه رويا را تعقيب مىكند،
مامور عمو است.
مرد موتورسوار بعد از يک هفته كه سايهبهسايه دختر جوان را زير نظر داشت ،خود
را به بيمارستان رساند و مستقيم به اتاق مديريت رفت.
منشى اجازهى ورود به اتاق رئيس را داد.
فرهاد صادقى با روپوش سفيد كه چيزى از اُبهت و جذابيتش كم نمىكرد ،از روى
صندلى چرخان و گرانبها اشاره كرد بنشيند.
مرد كه از افراد مورد اعتماد بود ،بعد از تشكر نشست.
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 خب آقاى محمدى چه خبر؟ قربان رويا مظفرى دانش آموز ساعى و منظم سال چهارم تجربى دبيرستان حضرتزينب ،دختر نجيب و متين و بىحاشيهاى هست؛ محل ترددش فقط مدرسه و گاهى
هم خونهى دوستان دانشآموزش؛ مادر خونهدار و پدر كارمند پستبانک خيابون ...
يه برادر كوچيک هم داره؛ از...
آقاى محمدى بعد از گفتن تمامى مطالبى كه جمعآورى كرده بود ،پاكت كوچكى روى
ميز قرار داد و مرخص شد.
فرهاد پاكت را باز كرد و دو قطعه عكس را بيرون كشيد .در عكس اول دختر جوانى با
كولهى سبز به چشم مىخورد كه حتى لباس فرم مدرسه و كاپشن گشاد سفيد باز
هم نتوانسته بود ظرافت و زيبايىاش را پنهان كند.
زمزمه كرد:
 قشنگه ،اما چشمگير و خاص نيست.عكس دوم را نگاه كرد و تكان خورد .تصويرى از صورت خندان دختر بود ،چشمها
بسيار آشنا بود.
 هما ،چقدر چشمها شبيه هماست.بىاختيار عكس را به چشمانش نزديک كرد و با نگرانى زمزمه كرد:
 مبادا هرمز بهخاطر اين چشمها قصد ازدواج داره!فرهاد به سمت پنجرهى پشت سر چرخيد و آرام روى ل**ب پايين زد.
وقتى فرهان به دنيا امد او  ١٤ساله بود .فرهان آرام و او شيطان و شلوغ.
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به آزيتا خواهر ١٠سالهى لوس و نچسبش هيچوقت توجهى نمىكرد ،همانطور كه
توجهى به نوزاد مزاحم نداشت .تا روزى كه در نبود اَهل خانه ،صداى گريهى رقتبار
فرهان او را به اتاق كودک يکساله رساند.
پرستار كودک مشغول الک زدن به ناخنهاى پايش بود و فرهان داخل تخت
ميلهدارش گريه مىكرد.
خشم چنان گريبانش را گرفت كه پرستارجوان را با تمامى وسايلش از خانه بيرون
پرت كرد .اينبار مادر و پدر مجبور به استخدام پرستار مسن و باتجربهاى شدند.
پرستارى كه كمكم به حضور ناگهانى فرهاد در اتاق كودک عادت كرد .حتى گاه
نيمهشب به اتاق مىرفت تا مطمئن شود برادر كوچكش فارغ از هر مشكلى خواب
است.
پدر ،پزشک دربار بود و مادر رياست يكى از سازمانهاى شيروخورشيد را بر عهده
داشت.
كمكم جايگاهش از برادر بزرگ به پدر كوچک تغيير كرد.
اولين كلمهاى كه فرهان ادا كرد «دادا» بود ،آنقدر كه فرهاد او را مىچالند و داداش
داداش مىكرد.
وقتى فرهان راه افتاد ،ديگر جدايیشان غيرممكن بود .حتى نيمهشب به اتاق و تخت
فرهاد پناه مىبرد و ميان آغوش او مىخفت.
بعد از دیپلم براى تحصيل عازم آلمان شد ،اما بعد از چند روز با شنيدن خبر بسترى
شدن فرهان ،سريع به تهران برگشت.
فرهان طاقت دورى از برادر را نداشت.
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اينبار پدر مجبور شد فرهان و پرستارش را هم به آلمان بفرستد.
در همان زمان پدر در كنار رياست بيمارستان ،با شراكت يكى از دوستان ،شركت
واردات و صادرات لوازم خودرو تأسيس كرد.
فرهان دوران اوليه تحصيل را در آلمان گذراند.
زمان به سرعت گذشت ،وقتى فرهان  ٢٦ساله شرط ازدواج با هما را متأهل شدن
فرهاد قرار داد ،فرهاد تسليم شد و با تكنسين اتاق عمل ،آذر  ٣٢ساله ازدواج كرد.
ازدواج پسران صادقى ،در يک روز رخ داد .هر دو برادر در يک سال صاحب فرزند
شدند .تولد پسران توانست بار غم مرگ ناگهانی پدرشان را كمرنگ كند.
آرش  ٤ماه بزرگتر از هرمز بود.
پس از مرگ دلخراش فرهان ،فرهاد تمام عشق به فرهان را به پاى هرمز كوچک
ريخت كه شباهت عجيبى به فرهان داشت .او براى بار دوم مسئول بزرگ كردن
فرهان كوچک شد .هميشه از ديدن عالقهى فرزندش آرش به هرمز ،غرق لذت و
افتخار مىشد .خوشحال بود كه هرمز تنها نيست ،گرچه از ديدن غم چشمان هرمز
دلش مىلرزيد.
در تمام اين سالها در جستوجوى هما ،همسر فرهان عزيزش بود ،اما اين
جستوجو تا آن زمان بىنتيجه بود .مطمئن بود هما ديگر زنده نيست و حاال
چشمانى مانند چشمان هما ،فرزند فرهان را اَسير خود كرده بود.
چند بار نفس عميق كشيد و خطاب به برادرش گفت:
 -فرهان ،شايد پسرت با اين دختر شاد بشه ...چه كنم؟ روبهروش بايستم يا كنارش؟!
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حتما ا براى فرهان فقط شادى هرمز مهم بود ،نه فاصله و تفاوتى كه بين آن دختر و
هرمز وجود داشت.
 باشه داداش ،با دل پسرت راه ميام ...اما خودت هم مواظبش باش تا شكستنخوره.
زنگ گوشى ،فرهاد صادقى متخصص قلب و رياست بيمارستان خصوصى ...را از
افكارش بيرون آورد.
دستى ميان موهاى كوتاه و مرتب جوگندمى كشيد.
 جانم آذر؟ آقاجانم خوبى؟فرهاد لبخندى زد ،صداى پر از عشق آذر هيچوقت برايش تكرارى نمىشد.
 خوبم آذر ،مىخوام براى آخر هفته قرار خواستگارى رو بذارم. مطمئنى فرهاد؟ مطمئن نيستم ،اما چاره ديگهای ندارم؛ شايد با اون دختر فكر و غم هما از سرهرمز بيرون بره.
 درست میگى ...خواهرت تماس گرفت ،امشب پرواز داره ،به خواهرت اطالع مىدى؟ نه ،مىترسم مراسم رو به هم بزنه ،بعد از تموم شدن ماجرا مطلعش مىكنيم.***
ريحانه موهاى بلند و خرمايى را شانه كشيد و بافت .در تمام مدت متوجه نگاه
خيرهى اَمين به شعلههاى بلند و آبى بخارى بود.
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اَمين با تكان خوردن پتو و حضور همسرش به خود آمد .ريحانه سر خود را روى بالش
در راحتترين حالت قرار داد و دست روى بازوى همسرش گذاشت.
 چى شده اَمين؟ از وقتى برگشتى حواسم بهت هست ،تو خودتى؛ مشكلى پيشاومده؟
اَمين به سمت همسرش چرخيد و با همان نگاه مبهم پرسيد:
 كى دخترمون بزرگ شده؟ بله؟اَمين دنبالهى موى بافته را گرفت و نوازش كرد.
 تو اين دو ماه  ٦نفر از رويا خواستگارى كردن.ريحانه كمى تكان خورد و جابهجا شد.
 نگفتى. نمىخواستم فكرت مشغول بشه ...اما اين آخرى ...ريحانه ،ريحانه جواب رد دادنسخت بود.
ريحانه دستى كه موى بافته شده را در خود داشت ،ميان دو دست محصور كرد.
 اَمينجان حرف بزن.چشمان قهوهاى و كشيدهى اَمين مانند تمام اين سالها با محبت به صورت مهربان
ريحانه دوخته شد.
 آقايى زنگ زد و خودش رو رئيس بيمارستان ...معرفى كرد و اجازه خواست آخرهفته براى خواستگارى بيان؛ تو صحبتهاش گفت پسرش  ٢٧ساله و تحصيل كرده
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است ،مستقل با شغل مناسب؛ اول قبول نكردم و گفتم دخترم كوچيكه ،اما با
حرفهاش انگار جادوم كرد ...گفت اصال ا فكر كنم يه شب نشينى هست ...بالخره
موافقت كردم بيان؛ ريحانه وقتى شرايط پسره گفته شد ،به خودم گفتم نكنه با اجازه
ندادن فرصت خوبى از دخترم بگيرم؛ براى من فقط خوشبختى رويا مهمه ،نكنه
اشتباه كردم!
ريحانه بو*س*هاى روى دستهايى زد كه متعلق به بهترين پدر و همسر بود.
دستهايى كه بىمنت شبانه روز تالش مىكرد تا او و فرزندانش امنيت داشته
باشند.
 باالخره يه روز بايد اين در رو روى خواستگار باز كنيم ،نگران نباش فقط يهخواستگارى ساده است.
اَمين مىدانست با حقوقى كه مىگيرد نتوانسته امكانات رفاهى خانوادهاش را به
خوبى تأمين كند ،اما با وجود اين هيچگاه فكر نمىكرد بخواهد به خاطر رفاه مالى
فرزندانش را آزار دهد .مناعت طبع او و همسرش راه را بر هر سواستفاده گرى
مىبست.
به خود گفت:
 با كسى موافقت مىكنم كه رويا بخواد و سالم باشه.خواب اجازهى تفكر بيشتر در مورد آيندهى دخترش را گرفت.
سهشنبه و چهارشنبه مادر به جان وسايل خانه افتاد و رويا را مجبور كرد سراسر
خانه را تميز كند و گردگيرى كند.
رويا غر زد:
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 مامان هنوز اسفند نشده ،چرا داريم خونه تكونى مىكنيم؟مادر گلدان روى ميز را به دست اَمير داد تا به آشپزخانه ببرد.
 بهجاى غر زدن بيا اين ميز و مبلها رو كنار بكشيم تا زيرش رو حسابى جارو برقىبكشم ...تا ديروز كه امتحاناتت بود و كمكى به من نكردى.
رويا يک طرف ميز چوبى و مستطيل شكل را گرفت.
 مامان من كه از كار در نمىرم ،میگم چرا حاال...مادر كه همراه رويا مبل را كنار ديوار گذاشته بود گفت:
 كمتر غر بزن ...میگم رويا روى مبلها مالفهى سفيد بكشم يا گلدار؟ مالفه براى چى مامان؟مبل سه نفره هم كنار ميز رفت.
 دختر پنجشنبه مهمون غريبه داريم ،مىخوام آبرو دارى كنم.رويا كمر راست كرد ،با تعجب روسرى كه براى جلوگيرى از نشستن گرد و غبار به سر
كرده بود را كمى عقب زد و پرسيد:
 مهمون غريبه؟ كى؟ نمىدونم مادر ،بابات گفت.چشمان سياه و كشيدهى رويا كه مانند مادر بود ،كمى جمع شد.
 بابا گفت؟ -واى رويا به جاى استنطاق بيا كمک.
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يعنى خانوادهى هرمز قرار بود بيايند؟ اما مگر براى خواستگارى به خانه زنگ نمىزنند
و با خانم خانه هماهنگ نمىكنند؟!
ديگر نتوانست از مادر حرفى بيرون بكشد؛ پس مانند يک كارگر از كشور همسايه،
مشغول كار كردن شد.
تا وقتى خانه از تميزى برق نزد ،مادر از فعاليت دست نكشيد.
 من مىرم حموم ،يه نيمروى حسابى درست كن.رويا روسرى را از سر درآورد.
 مامان منم خسته شدم ،حاال يه امروز غذاى آماده بگيريم.مادر سرى تكان داد و گفت:
 برو زنگ بزن دو پرس زرشک پلو با مرغ بيارن( ،زير ل**ب غر زد) اينجورى سرسال شوهرت رو ورشكست مىكنى.
رويا خنديد و به سمت تلفن رفت و گفت:
 حاال كو تا شوهر ،مامان میگن قحطى شوهر اومده ،راسته؟ دختر حيا كن ،قراره برات خواستگار بياد.وارد حمام شد و پريدن رنگ رويا را نديد.
كنار تلفن نشست و آب دهانش را قورت داد .يعنى مىخواست بيايد؟ گرچه با خود
تمام كرده بود كه پاسخش منفى است ،اما بیقرار و آشفته بود.
مرد باشكوهش را دوست داشت! فكر كردن به او هيجانى غريب در دلش به پا
مىكرد.
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اگر اندكى شک داشت به آيندهاى كه بىشباهت به سرنوشت خاله نبود ،حتما ا
جوابش مثبت بود؛ اما واى به ثروت و قدرت كه مىتواند هر عالقه و محبتى را نيست
و نابود كند.
با كشيده شدن دستش ،متوجه امير شد كه گوشى تلفن را به سمتش گرفته بود.
با ل**ب و گلوى خشک گفت:
 باشه ،اآلن زنگ مىزنم.با غذاخورى "مبينا" كه فاصلهى كمى از خانه داشت ،تماس گرفت و سفارش دو پرس
غذا داد .شريک او در غذا هميشه امير بود و شريک مادرش ،پدر.
دو روز در ترديد گذشت.
گاه به گفتوگوى آرام پدر و مادرش گوش مىداد ،اما چيزى نمىشنيد و فقط از گوش
ايستادن شرمنده مىشد.
ملحفههاى بنفش با گلهاى ريز سفيد زير چرخ خياطى مادر دور دوز شد و روى مبل
 ٧نفرهى كهنه نشست .یک دست سرويس چایخورى چينى و گل سرخ كه انتهاى
كابينت جاسازى شده بود ،بيرون آمد و برق انداخته شد .پدر از اَمانت فروشى ،چند
صندلى مانند صندلىهاى اصل لهستانى براى يک شبانه روز كرايه كرد.
مادر همراه اَمير درشتترين و سالمترين سيب و پرتغال را از ميوهفروشى حسنآقا
خريد و بين راه با گوشى سفارش كرد اَمين خريد شيرينى تازه را فراموش نكند.
مادر براى چندمين بار گفت:

173

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 رويا ل**بهات رو گاز نگير ،زخم و بد شكل مىشن؛ (با خنده اضافه كرد) اونوقتيا میگن دختره عيب داره ،يا میگن هولى!
 ا ،مامان. برو اتاقت رو حسابى مرتب كن ،شايد الزم بشه با آقاى خواستگار چند كلمهخصوصى صحبت كنى.
 مامان من شوهر نمىكنم ،چرا بابا اجازه داده بيان؟مادر به ل**ب و دهان جمع شدهى رويا لبخند زد.
 عزيزم فقط خواستگاريه ،قرار نيست پاى سفرهى عقد بشينى.رويا با بغض گفت:
 وقتى بابا راضى شده بيان حتما ا راضى مىشه پاى سفره هم...جمله با بو*س*هى مادر نيمهكاره ماند.
 قربون دختر قشنگم بشم ،خودت مىدونى نور چشم مايى ،تو راضى نباشى قارون وسليمان هم باشه جواب رد مىديم.
 قول؟ آره دخترم ،حاال برو حموم كمى سرحال بشى ،يه لباس خوشگل هم انتخاب كنبراى امشب؛ نگران هيچى نباش.
انگشتان دو دست مادر با ماليمت اشکهاى ريخته شده روى گونههاى رنگپريدهى
رويا را پاک كرد.
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رويا با قلبى كه اندكى آرام شده بود ،وارد اتاق كوچک شد .اتاق مرتب بود .كمد
لباسى كه متعلق به او و امير بود را گشود و لباسهايش را زير و رو كرد.
بيشتر لباسهايش تیشرت و مانتو بود؛ براى امشب مانتو مناسب نبود ،تیشرت هم
نمى توانست بپوشد.
چشمانش روى دو دست لباس مجلسى نشست .اَولى بلوز و دامن قرمز و شيكى بود
كه مىتوانست با ساپورت مشكى بپوشد و دومين لباس ،سارافون لطيف و آبىرنگى
بود كه با شلوار جين آبى يخى و تیشرت سفيد آستين بلند در عين زيبايى ،شيک و
ساده به نظر مىرسيد.
نفهميد قلبش بهخاطر رنگ چشمان هرمز به دست فرمان داد كه به سمت سارافون
آبى برود يا چشمانش كه هر بار پيراهنى آبى به تن مرد باشكوه ديده بود.
قلب و چشم و ل**بهايش لبخند زدند و ندايى با شيطنت گفت:
 مى خوام با خودش ست كنم.عقربههاى ساعت ٤ ،بعد از ظهر را نشان میداد كه زنگ خانه به صدا درآمد .پدر به
سمت در رفت و قبل از آن دستى به كت خاكسترى با خطهاى عمودى ظريف
كشيد.
رويا كنار مادر ايستاد و روسرى سفيد  -سرمهاى را براى دهمين بار مرتب كرد .اَمير
آستين مانتوى بلند و مشكى مادر را كشيد.
مادر با لبخند گفت:
 -جونم؟ مهمونهاى بابا اومدن.
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صداى تعارف پدر را شنيد.
 بفرمايين ،خيلى خوش آمدين.صداهاى غريبه كه پاسخ مىدادند ،در هم گره خورد .رويا كه با استرس انگشتانش را
در هم مىتنيد ،چشم به روبهرو دوخت.
ابتدا پدر وارد شد و با دستان باز به ميهمانان تعارف كرد.
خانم بسيار شيک و سن بااليى با لبخند وارد شد ،بوى خوش عطرش زودتر از صداى
خوشآهنگش شامه را نوازش كرد .چشمان سبز آشنا ،در ميان صورت ماهرانه آرايش
شده با ديدن رويا درخشيد.
مادر موقرانه گفت:
 خوش اومدين ...بفرمايين.رويا چشمانش نافرمانى كرد و خيرهى مرد قد بلند و الغرى شد كه موهاى جوگندمى
و خطهاى عميق روى پيشانى هم نتوانسته بود ذرهاى از جذابيت و شكوهش كم
كند .نفسش گرفت؛ آيندهى مرد باشكوهش را مىديد .مجذوب نگاه آبى و دقيق او
گفت:
 سالم.فرهاد بدون لبخند پاسخ داد و كنار همسرش رفت تا پسرعموها وارد شوند.
آرش مشكىپوش و هرمز سرمهاىپوش وارد شدند .سبد گل زيبايى كه سه رديف گل
با ظرافت طرح آبشارى از گل سوسن سفيد و رز صورتى داشتند ،به سمتش گرفته
شد.
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بىاختيار به پدر نگاه كرد و با چشم روى هم گذاشتن پدر ،دستان عرق كرده و
سردش سبد را گرفت و تشكر كرد.
قلبش با ديدن و لمس نگاه باشكوه ،لرزيد و شاد شد.
آرش راحتتر از بقيه رفتار كرد .با تکتک آنها سالم و احوالپرسى كرد ،حتى از امير
ساكت هم غافل نشد و با محبت دست كشيده را بهسويش برد.
 سالم مرد كوچک.ذوق و غرور در چشمان امير درخشيد و دست كوچكش را با ميل در دست آرش
گذاشت.
نگاه رويا روى يقهى لباس آبى مرد روبهرو نشسته بود و باالتر نمىرفت .مادر زمزمه
كرد:
 سبد گل رو بذار كنار.به خود آمد و سبد گل را كنار ميوه و شيرينى روى ميز گذاشت.
براى لحظهاى از ديدن خانوادهى  ٤نفرهى ميهمانان باشكوه ميان سالن كوچک و
سادهى خانه ،لبريز شرمندگى شد.
براى اولينبار شرمندهى وضعيت اقتصادى و شرايط زندگى خود شد .هر كدام از اين
افراد باشكوه ،براى پر كردن تمامى فضاى كوچک خانه كافى بودند.
بغض و شرم راه به گلو پيدا كرد .سر به زير كنار مادر روى مبل دو نفره نشست.
نگاهها اولين صحبتها و تحقيقها را رقم زدند .رويا در نگاه فرهاد و همسرش دختر
كوچولوى نجيب و محجوبى به نظر آمد كه به راحتى تسليم شرايط مىشد .ظاهر
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ساده و چشمنواز و صورت ساده و بدون آرايش دختر جوان ،مورد تحسين فرهاد قرار
گرفت .دخترک و خانواده اهل تظاهر نبودند.
هرمز خيرهى چشمان مادر و دختر بود .اينجا هم هما با قدرت حضور داشت.
صداى بم مادر بىشباهت به آهنگ صداى مادر نبود .نفس بلندى كشيد و با
چشمانش از رويا خواهش كرد كه به او بنگرد.
رويا بىخبر از نظربازى مردانى كه سلولسلولشان از ثروت و قدرت فرياد مىزد ،به
خود گفت:
 بىشک قيمت لباس هر كدام از اين افراد ،بيش از قيمت كل زندگیشان است.براى لحظهای نيشى تيز به قلبش فرو رفت .ندایی فریاد زد:
 رويا نگاهى به بابا و مامان كن.مادر لبخندزنان شيرينى تعارف مىكرد و پدر به سؤالى جواب مىداد.
هر دو در عين فروتنى ،ذرهاى چاپلوسى و حقارت نداشتند؛ براى آنها حضور اين افراد
باشكوه به عنوان ميهمان محترم بود ،نه بهخاطر ظاهرى كه فرياد مىزد تا چه اندازه
ثروتمندند.
به خود گفت:
 آفرين ...خوب خودت رو باختى ،لياقت خانوادهات شرمندگى توست؟شانههايش را باال داد و نگاه محكمش را به ميهمانان دوخت و لبخند زد .او روياى بابا
بود.
تغيير حالتش از چشمان سبز پنهان نماند.
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خانم چشم سبز گفت:
 ما مزاحم شما شديم بهخاطر دلى كه دخترتون از پسر ما برده.صورت رويا سرخ شد و ل**ب گزيد.
اين زن چقدر راحت بود! به فكر خجالت دخترک نبود؟
فرهاد با پرستيژ دلبرانهاش ،انگشتان كشيده و هنرمند را روى شانهى هرمز گذاشت و
آن را فشرد.
 هرمزجان برادرزادهى من هستند ،مثل پسرم؛ برادرم زود از دنيا رفت و من امانتداربرادرم شدم؛ بىتعارف اولين جايى هست كه براى خواستگارى اومديم ،چون به
انتخابش اعتماد داريم؛ تحصيالت عالى و شغل مناسب داره و خودساخته است.
اَمين سرى تكان داد .از اين خانواده خوشش آمده بود؛ محترم و با اصالت بودند.
آذرخانم ادامه داد:
 وقتى گفت مىخواد ازدواج كنه فهميديم قبال ا با خودش تموم كرده و با اطمينانانتخاب كرده ...حاال اين شما و اين آقا پسر ما.
اَمير خسته و بىتوجه به دنياى پيچيدهى بزرگترها ،به سمت تلويزيون كه روبهروى
ميهمانان بود رفت و آن را روشن كرد .كت مزاحم را روى زمين انداخت و مانند بيشتر
اوقات دراز كشيد و به شبكه پويا خيره شد.
آواز خواندن پنگول (گربهاى عروسكى) بلند شد .مادر با لبخند گفت:
 -اَميرجان صداش رو كم كن.
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امير مطيعانه دستور مادر را انجام داد .همين حركت كوچک ،دنيايى حرف براى
فرهاد داشت .در اين خانه ،فرزندان در عين آرام بودن ،حق انتخاب داشتند و والدين
به انتخاب آنها احترام مىگذاشتند.
آذرخانم گفت:
 تو اين هواى زمستونى چايى خيلى مىچسبه.مادر سرى تكان داد و آرام گفت:
 برو چايى بيار.وقتى رويا چاى را روبهروى هرمز گرفت ،مرد جوان كنار گوشش زمزمه كرد:
 آبى خيلى بهت مياد...سرخى صورت رنگ پريده ،سريع به چشم آمد .رويا سينى را سريع به سمت آرش
گرفت.
 درسته ،آبى بهت مياد؛ پسرعمو حق داره.رويا در دل "بىحيايى" نثار آرش كرد.
رويا چاى آخر را كنار اَمير گذاشت و زمزمه كرد:
 مواظب باش نريزى.بو*س*هاى كه اَمير به سرعت روى دست خواهر گذاشت ،از ديد پسرعموها كه هر
حركت رويا را دنبال مىكردند ،مخفى نماند.
آرش زمزمه كرد:
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 هرمز اينا خونوادهى خوبى هستن ،پر از محبت و عشق.هرمز با نشستن رويا ،دكمهى كتش را باز كرد و آهسته گفت:
 چرا اينقدر طولش مىدن؟آرش خندهاش را پشت فنجان چاى مخفى كرد.
 فعال چاى عروس خانمو بخور ،بزرگترها خودشون مجلس رو مىچرخونن؛ فقط تو وعروس بايد ساكت باشين.
پدر از تحصيالت و شغل هرمز پرسيد .فرهاد ترجيح داد خود هرمز پاسخگو باشد.
هرمز كمى پنهان كارى كرد و گفت:
 با عمو و پسرعمو ،صاحب يه شركت واردات  -صادرات هستيم؛ از نظر تحصيالتهم قراره امسال دكترا شركت كنم.
چشمان پدر از تحصيالت هرمز درخشيد و گفت:
 آفرين به همتت ،خب دختر من امسال ديپلم مىگيره و هنوز براى ازدواجكوچيكه...
آذر گفت:
 قرار نيست همين امسال تشكيل خونواده بدن ،فقط پسرمون مطمئن بشه نظرتونمثبته.
رويا با التماس به پدر نگاه كرد .چرخش سر و التماس نگاهش ،از هيچ چشمى پنهان
نماند؛ دختر زيادى ساده بود.
اَمين به نگاه ترسيدهى دخترش با بستن پلک آرامش داد.
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 خب اين قضيه مربوط به دخترمه ،ترجيح مىدم رويا حرف آخر رو بزنه ...رويا بابانظر خودت چيه؟
رويا الل شد ،در آن مكان و پيش چشم كنجكاو آنها چه مىگفت؟ از عكسالعمل
هرمز بعد از مخالفت مىترسيد .براى اين مرد ربودن او كارى نداشت؛ از كجا معلوم
بعد از شنيدن جواب منفى او دست به...
سرى تكان داد تا افكار منفى از ذهنش پر بكشد.
با حركت ناخواسته رويا ،پسرعموها به سختى از لبخند زدن خوددارى كردند ،اما
چشمان عمو و زنعمو از تعجب جمع شد.
هرمز جلسه را در دست گرفت و از اَمين پرسيد:
 اجازه مىدين من چند دقيقه با دخترتون صحبت كنم؟اَمين به ريحانه نگاه كرد و موافقت را در صورتش ديد.
 رويا بابا ،آقا رو همراهى كن.رويا به سختى بلند شد و به سمت تنها اُتاق كوچک خانه رفت .هرمز به دنبالش وارد
اتاق شد و در را بىتوجه به نگاه معترض دختر بست.
رويا روبهروى دو كمد ايستاد.
هرمز بىتعارف روى تخت نشست و گفت:
 خب نظرت چيه؟رويا پرسيد:
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 يعنى براى شما تحصيالت ،خانواده و زندگى كسى كه مىخواين باهاش زندگىكنين مهم نيست؟
هرمز شانه باال انداخت.
 تحصيالت كه به دست ميارى ،خونوادهت خيلى خوبن ،خودت هم از نظر من عالىهستى ،ديگه چى بايد براى من مهم باشه؟
رويا كمى نزديک شد و آهسته گفت:
 شما واقعا ا اينهمه تفاوت و فاصله رو نمىبينين؟ (با دست اتاقش را نشان داد) اينتموم زندگى منه ،كل خونهى ما  ٦٠متره كه تازه مال خودمونم نيست؛ همين
كتوشلوار شما فكر كنم پولش برابر با يه سال حقوق باباى من باشه...
بغض به گلويش دويد و بىاختيار روى تخت نشست.
 توروخدا دست از سر من بردارين ...من به درد شما نمىخورم. آروم باش ...نفس عميق بكش؛ ببين دختر كمبودهاى تو مادى هست ،اما ...به مننگاه كن.
صبر كرد تا چشمان زيبا نگاهش كرد.
 من پدر و مادر ندارم ،حاضر بودم تمام اين موقعيت شغلى و مالى رو مىدادم تا بابافرهان يا هما برگرده؛ گنج تو با اَرزشتره تا ثروت من.
چشمان رويا مرطوب شد و آب دهانش را قورت داد و گفت:
 مىدونم چه گنجى دارم اما ،نمىتونم موافقت كنم؛ كمكم اين فاصلهى طبقاتى منو خونوادهامو له مىكنه ،من تحمل تحقير شدن پدر و مادرم رو ندارم؛ شما بزرگترين
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و بهتر مىدونين كه فقط قرار نيست ما دو نفر با هم زندگى كنيم ،اين وسط صد تا
آدم ديگه هم به ما وصل مىشن؛ شايد شما و خونوادهى عموتون درک كنين و ما رو
تحقير نكنين ،بقيه چى؟ همه به خونوادهى من احترام مىذارن؟ ببخشين قصد
بىادبى ندارم ،مثال زنعموتون رو در نظر بگيرين ،حاضره با مادر چادرى من رفت و
آمد كنه؟ يا عموتون حاضره تو مهمونیهاش كنار باباى من بشينه كه تاحاال يک بار
هم كروات نبسته؟
توروخدا نخندين ...راست میگم؛ خود من هزار سال هم بگذره حاضر نيستم تو يه
مجلس پا بذارم كه آدمها رو با مقدار ارزش لباس و جواهر و آرايشش قضاوت
مىكنن.
من نمىتونم با كسى زندگى كنم كه فقط به خاطر شباهتم به مادرش براى
خواستگارى اومده ،نمىتونم.
لبخند هرمز به اَخم خفيفى تبديل شد .چشمان آبى با جديت به رويا دوخته شد.
به خوبى فاصلهها را مىديد و از تفاوت زندگى فردى و اجتماعى دو خانواده آگاه بود.
اما شنيدن آن به اين صورت از دخترى كه با انتخاب رنگ آبى لباسش نشان داده
بود به او بىميل نيست ،دردناک بود.
مچ دستهاى روياى سر به زير را گرفت.
رويا ل**ب گزيد تا فرياد نزند .دستهايش را كشيد ،اما موفق نشد.
 تو درست میگى ،اما من قول مىدم همهى فاصلهها رو از بين ببرم ...مثل فاصلهىاين دستها؛ تو فقط موافقت كن ،كمک مىكنم درست رو بخونى و ادامه بدى؛ شغل
خوبى به پدرت تو شركت مىدم تا موقعيت مالى خودشو باال بكشه و...
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رويا اجازه نداد ادامه دهد.
 دارين چى مىگين؟ ما از شرايطمون ناراضى نيستيم كه تغييرش بديم ،اآلن همدارين براى زندگى ما نظر مىدين و تصميم مىگيرين؛ آقاى صادقى به خدا زندگى
مشترک من و شما ممكن نيست ،هر دو اَذيت مىشيم ...دستم رو ول كنين دردم
گرفت.
انگشتان هرمز باز شد و مچها را رها كرد.
 اگه تو قبول كنى و كنارم باشى با هم همه چى رو حل مىكنيم...رويا كمى مچهايش را ماليد ،نگاه به روبهرو دوخت تا مجذوب چشمان آبى نشود.
 نمىخوام چيزى رو حل كنين ،مىخوام فراموشم كنين.هرمز بلند شد و با آرامش گفت:
 فكر مىكنى با مخالفتت من دست مىكشم و كنار مىرم؟ تو مخالفت كن تا ببينىچه راههايى براى تغيير نظرت وجود داره.
و از اتاق خارج شد.
رويا با هراس ميخكوب تخت شد .با شنيدن نامش از زبان مادر ،به سختى خود را از
تخت جدا كرد و كنار مادر و پدر براى بدرقهى ميهمانان رفت.
پدر با صادقى بزرگ دست داد و گفت:
 جواب نهايى رو بهتون اطالع مىدم.رويا براى گريز از نگاه و چشمان آبى تا بسته شدن در منزل ،سرش را باال نياورد.
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با رفتن آنها ،ساعتى مادر و پدر با او جلسه تشكيل دادند .خانوادهى صادقى تأثير
خوبى روى آنها گذاشته بود.
رويا به پدر منتظرش گفت:
 بابا من اآلن شرايطش رو ندارم ،بايد فقط به كنكور فكر كنم. دخترم اگه جوابت مثبته مىتونيم شرط بذاريم كه تا چند سال صبر كنن. نه بابا جون ،نمىشه؛ اسم كسى هم روم باشه نمىتونم با خيال راحت درسبخونم...
و نگفت كه همه بهانه است .نمىخواست داليلش را بگويد و خورد شدن غرور پدرش
را ببيند.
آن شب شامهاش از عطر ليمو پر شد و بالشش خيس اشک.
دل كندن از آن مرد باشكوه و عزيز سخت بود ،اما سختتر زمانى بود كه چشمان
آبى هرمز از ديدن چشمانى همانند هما ،غرق لذت و شادى مىشد.
زمزمه كرد:
 باشكوه من ...تو رويا رو نمىبينى ...تو فقط مىخواى چشمان مادرت رو كنارتداشته باشى.
***
اَولين بار مژده با ديدن فيلم  ١٢يار اوشن ،پيشنهاد داد اين اسم روى گروه گذاشته
شود .دخترها ابتدا با مسخره بازى پذيرفتند و آرامآرام بازى جدى شد و هر يک لقبى
پيدا كردند.
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مژده با نازى كه در صدايش مىريخت شد "مجى ناناز".
زهره با آن كيف بزرگ پر از قلم مو و رنگ و وسايل نقاشى" ،فرغون".
مينا هم رشتهى زهره ،بهخاطر عشق به تغيير رنگ تابلوها "ماله كش".
زهرا دنبال كنندهى جديدترين فيلمهاى امريكايى و هندى "عشق سينما".
محبوبه "جک گنجيشكه".
معصومه با آن جيغهاى بلند "جغجغه".
رويا كه با شيطنت همراه نرگس و شراره ،معصومه را اذيت مىكردند از طرف محبوبه
شد "زن باباى سيندرال".
شراره "دختر استاد".
نرگس قد بلندترين دختر گروه "نرگس بلند".
هانيه كه از ١٣سالگى عاشق اميد پسرهمسايه بود "خوشگل اميد".
مريم "قلک" ،هميشه پولى كنار داشت تا به بقيه قرض دهد.
و شيوا ،شيوايى كه اتاق و گوشى و كتابهايش پر بود از اطالعات و عكسهاى برد
پيت لقب "عاشق درپيت" را گرفت!
عدهاى از دختران مدرسه در نمازخانه جمع شده بودند تا به خاطر دههى فجر ،با
وسايل تزئينى به نمازخانه رنگ و بوى انقالب بدهند.
 ٨تن از آنها جزو گروه اوشن بود كه به دور از سر و صداها ،گوشهى نمازخانهى بزرگ
حلقه زده و مخفيانه عكس سبد گل خواستگارى را نگاه مىكردند.
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نرگس با شوق گفت:
 واى گل الليومه.شراره با دست محكم به سرش كوبيد.
 ليليوم سفيد.معصومه متعصبانه گفت:
 همون سوسن خودمونه.مريم نگاه خيرهاش را بلند كرد.
 چه خوشسليقه هم بوده ،آبشار گل رز صورتى و (كشدار گفت) ليليوم؛ كوفتتبشه رويا.
مژده با چشمان پر ذوق گفت:
 رويا اين سبد گل خدا تومن پولشه ،طرف چه كارست (كاره هست)؟ نمىدونم.و گوشى را گرفت تا داخل كولهاش بگذارد كه زهرا آن را كشيد.
 بذار گوشیاتو ببينم ،كى خريدى؟ بايد گرون باشه.گوشى از دست زهرا به داخل انگشتان معصومه رفت كه با دقت نگاهش كرد و
بو*س*هاى روى سيب گاز زده نشاند.
 درجه يكه.دخترها رويا را دوره كردند .رويا گفت:
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 آروم باشين میگم ،واى خانمباقرى داره مياد ،مشغول كار شين.دخترها با قيچى به جان ورقهاى رنگى افتادند تا از آنها گلهاى رنگارنگ دربياورند.
رويا آهسته گفت:
 اين گوشى رو همون آقايى كه تصادف كرد براى تشكر برام فرستاد (به سرعت ادامهداد) ،اما خواستگار پسر يكى از فاميلهاى دور بابا بود.
 نگفته بودى تو فاميل ،پسر مايهدار دارى! فاميل دوره ،رفت و آمد نداريم.نرگس اللهى قرمزى از کاغذ قرمز درآورد و با دقت نگاهش كرد.
 چى جواب دادين؟ همون ديشب جواب رد دادم ،مىخوام كنكور بدم ،برم دانشگاه.محبوبه خنديد و گفت:
 كالست مياد پايين بشى دانشجوى كهنه شور؟مژده و شراره چند ضربه به سر و گردنش زدند و خنديدند.
***
رويا حال خوبى نداشت ،هم بايد با دلش مىجنگيد و هم نگران امنيتش بود؛ وقت
آمدن به مدرسه هر لحظه منتظر حادثه بود .مىترسيد هرمز دست به اقدامى
غيرمنتظره بزند ،از او بعيد نبود .وقت سوار شدن به تاكسى ،اول به راننده و مسافران
نگاه كرد.
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بعد از تعطيلى مدرسه همراه نرگس به خانه برگشت .ورود به خانه يكى از فشارها را
كم كرد.
 چرا اينقدر عرق كردى مادر؟ نكنه مريض شدى؟رويا لبخندى به مادر زد.
 نه مامان ،حالم خوبه ،كمى تند اومدم.مادر نفسى كشيد و چادرش را سر كرد و گفت:
 من مىرم يه بسته رشتهى آش بخرم ،تا چاییتو بخورى اومدم؛ امير توآشپزخونهست ،مواظبش باش.
رويا به سمت اتاقش رفت تا لباسهاى مدرسه را با لباس راحتى عوض كند.
اَمير از آشپزخانه بيرون آمد و كلوچهى نيمه خورده را بهسويش گرفت .رويا خم شد و
لپهاى اَمير را بوسيد.
 سالم ،چطورى كلوچهی من؟از كوله بستهى چيپس بيرون آورد.
 همهشو نخور ،تا لباس عوض كنم بيام با هم بخوريم.چند روز تكرارى و پر هراس به سرعت گذشت .رويا از طريق مادر مطلع شد كه پدر به
آقاى صادقى جواب منفى داده است.
صبح روز بعد ،نرسيده به دبيرستان ،اتومبيل سياهى كنارش ترمز كرد و صداى
آشنايى شنيد.
 -روياخانم.
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ايستاد و به صورت عبوس راننده نگاه كرد .چشمان سبز تيز و دهان و چانهى محكم
براى جنگ آمده بود؟!
 سالم ،با من كار دارين؟ تشريف بيارين تو ماشين. آخه مدرسهم دير مىشه. دختر سوار شو ،كار واجب دارم.رويا معذب از نگاه دخترانى كه وارد دبيرستان مىشدند ،گفت:
 آقا كارتونو بگين ،بايد مدرسه برم. خب دوست دارى يه جور ديگه دعوتت كنم؟از تهديد آرش ترسيد.
همان موقع مژده و دخترى نزدیک شدند.
 رويا چيزى شده؟رويا سريع گفت:
 نه مژده ،من يه كار برام پيش اومده ...ساعت اول نميام.زير نگاه متعجب مژده ،سريع سوار اتومبيل شد.
 آفرين دختر ،كار درستى كردى. آقا زود حرفتونو بزنين ،ديرم مىشه. -حاال چه عجلهاى دارى! حتما ا از اون درسخونهاى درجه يكى!
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اتومبيل به سرعت حركت كرد و با ترمز ناگهانى ،سر رويا به داشبورد برخورد كرد و آخ
بلندى گفت.
 چى شد؟پيشانىاش را ماليد و با عصبانيت گفت:
 گواهىنامه دارين؟ تو قنداق بودى وقتى من گواهىنامه مىگرفتم. ا ...پدرجان چشمهاتو خوب باز كن.آرش پوزخندى زد.
 نه ،خوبه ،فكر مىكردم بىزبونى.پوزخند ،رويا را به خود آورد .باز هم وارد تار عنكبوت شده بود و به راحتى مشغول
كلكل با مرد غريبه بود.
ناغافل روى پيشانى زد و درد ،فريادش را بلند كرد.
 آخ. دختر تو بايد يه سىتىاسكن بشى ...مُخت بد رقمه تاب داره.رويا خجالتزده گفت:
 حرفتونو بزنين ،بايد برگردم مدرسه. كمى صبر كن ،نمىخوام بخورمت كه...رويا به عقب تكيه داد و كمربند را بست و دعا كرد ماجرا زودتر تمام شود.
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نيم ساعت بعد ،اتومبيل وارد راه فرعى شد كه تنها به يک خانه با دروازهى بزرگ سبز
منتهى مىشد.
با صداى بوق اتومبيل ،پيرمردى الغر و فرز در را باز كرد و بعد از ورود اتومبيل آن را
بست.
يک خانه باغ بود!
ترس لرزه به جان رويا انداخت.
 چرا اينجا اومديم؟آرش اتومبيل را خاموش كرد و مضحک گفت:
 كجا مىرفتيم؟ (پياده شد و دستور داد) پياده شو.رويا بيشتر به صندلى چسبيد.
آرش در سمت رويا را باز كرد.
 مىخواستم بدزدمت كه نمىاومدم جلوى مدرسه و روبهروى چشم صد تا شاهد اينكارو بكنم ،پياده شو؛ من هم عجله دارم و بايد خودمو به عمل ساعت  ١٠برسونم.
رويا با شک و دودلى پياده شد و كوله را به خود چسباند.
آرش براى تغيير جو گفت:
 حاال تو كولهت چى دارى كه هر دفعه محكم بغلش مىكنى؟رويا همچنان ساكت بود.
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باغ پر از درختان تقريبا ا عريان بود و گهگاه صداى كالغها و وزش خفيف باد ،البهالى
شاخههاى عريان بر وهم محيط مىافزود.
جادهاى از ماسه و سنگ تا كنار ساختمان وسط باغ كشيده شده بود.
آرش و رويا در سكوت ظاهر و هياهوى درون ،وارد ساختمان كوچک و يک طبقه
شدند .با ورود به فضاى گرم خانه ،كمى از لرز رويا كم شد.
دو طرف بخارى بزرگ ،دو رديف صندلى ساده و چوبى قرار داشت.
آرش دستكش و شالگردن را درآورد و روبهروى بخارى ايستاد و به رويا دستور داد
بنشيند.
 قبال ا گفته بودم براى محافظت از هرمز هر كارى مىكنم؟ هر كارى! پسرعموى منغمگينه و تو باعثش هستى ،مىخوام اَندوهش از بين بره.
نگاه خيرهاش را به رويا دوخت و پرسيد:
 به نظرت براى اين موضوع چه كار مىشه كرد؟كولهى مدرسه ،ميان دستان فشردهى رويا مچاله شد.
 من نمىدونم... تو دليل غمگين بودنشى ...پس بايد تو رو بذارم تو سينى و پيشكش كنم ...موافقنيستى؟
رويا عصبى انگشتاشارهاش را به دندان گرفت و گزيد.
آرش دختر آشفتهاى را مىديد كه با رنگ پريده ،عصبى انگشتش را مرتب گاز
مىگيرد .به سمتش رفت و گفت:
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 انگشتتو داغون نكن ،فقط موافقت كن.چشمهای ماجراساز ،به آرش طلبكار كه باالى سرش ايستاده بود خيره شد و صداى
لرزان بلند شد:
 شما چرا اينقدر ضدونقيض حرف مىزنين؟! هربار يه چيز مىگين ...باالخره نظراصلیتون چيه؟
آرش دستى ميان موهايش برد و آن را عقب زد.
 هنوز معتقدم تو و هرمز به درد هم نمىخورين ،اما ...پسرعمو با تو شاد مىشه ومن مىخوام شاد بشه ،حتى موقت؛ تو با قبول كردن خواستگاریاش مىتونى يه
معاملهى پرسود انجام بدى؛ هرمز به خواستهش مىرسه و تو هم به شوهرى كه فكر
نكنم تو خواب هم ببينى ...تا وقتى هم هرمز از خواب و خيال بيرون بياد ،تو مىتونى
زندگى شاهانهى تجربه كنى و يه حساب تپل هم داشته باشى...
كمى خم شد و با نيشخند پرسيد:
 چطوره؟ موافقى؟رويا به خود گفت:
 بلند شو رويا ،كسى حق نداره درمورد تو اينجور فكر كنه و نظر بده ،بزن تو گوشش،اآلن.
تحتتأثير نيرويى ناگهانى ،بلند شد و با همان دستى كه در حال جويدن بود ،ضربهى
محكمى به صورت جذاب و خود پسند زد و از صداى سيلى به خود آمد و ترسيد.
نيشخند تبديل به تعجب شد .آرش با خشم گفت:
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 تو چه غلطى كردى؟رويا پشت صندلى پناه گرفت و با صداى لرزان گفت:
 خودت مقصرى ...چرا هر چى دوست دارى به من میگى؟ پول شما براى خودتون باارزشه؛ اگه پول و ثروت مىخواستم همون روز خواستگارى قبول مىكردم زن رفيق
بيمارت بشم.
ترس و خشم باعث شد كه آرش از فعل جمع به مفرد تبديل شود.
جملهى آخر رويا ،خشم آرش را لبريز كرد ،كسى حق نداشت به هرمز بىاحترامى
كند.
 چى گفتى دخترهى احمق؟!به سمتش قدم تند كرد و رويا از پشت صندلى به سمت ديگر سالن فرار كرد.
آرش با دو قدم بلند دست دراز كرد و از پشت سر مقنعه و موى بسته شدهى رويا را
در چنگ گرفت و به سمت خود كشيد.
فرياد دردآلود دختر بلند شد .كولهاش را رها كرد و مچ دست آرش را گرفت و كشيد.
 آى ...موهامو كندى ،ولم كن وحشى. بايد االغ وحشى رو رام كرد ...جفتک میندازى و عرعر مىكنى دخترهى احمق؟اشکها به سرعت روى گونههايش ريخت.
 غلط كردم ،ببخشين ...آى سرم ،ولم كن.صداى ملتمس كه همراه بغض و درد بود ،آرش را به خود آورد ،دستش را عقب
كشيد و مقنعه و گل سر رويا در دستانش جاى گرفت.
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رويا رها شده كنار ديوار ايستاد.
آرش انگشتانش را باز كرد و پارچهى سرمهاى و گلسر شكسته روى زمين افتاد.
قفسه سينهاش باال و پايين شد .از اينكه خود را تسليم خشم كرده و رفتار نامناسبى
انجام داده بود ،شرمنده شد .ديدن روياى تكيه داده به ديوار كه صورتش را ميان
دستانش پنهان كرده بود و فقط چشمان خيس و ترسيدهاش ديده مىشد ،بر
درجهى شرمندگیاش اَفزود.
آب دهانش را قورت داد و عقب رفت.
پايش به صندلى خورد ،روى آن نشست و آرام گفت:
 هرمز بيمار نيست ،روح اون از همهى آدمهاى اطرافت سالمتره ...فقط آسيب ديدههست؛ تو و هيچكس ديگه حق ندارين به هرمز توهين كنين؛ ديگه هيچوقت اين
جملهى زشت از دهنت بيرون نياد( ...گونهى سيلى خورده را دستى كشيد) حساب
من و تو هم باشه براى بعد.
رويا با آستين اشکهايش را پاک كرد و موهاى خرمايى را كنار زد.
لمس موهايش يادآورى كرد بىحجاب ،روبهروى آرش ايستاده .باز هم اشکها فرو
ريختند ،به سرعت مقنعه را از روى زمين برداشت و سر كرد.
 چرا از قدرتتون براى آزار ضعيفها استفاده مىكنين؟ مگه من چه كار كردم؟ فقطنخواستم ازدواجى كنم كه مىدونم خيلى زود به طالق مىرسه؛ چرا بايد تو و
پسرعموت به فكر خودتون باشين ،اما من فداكارى كنم؟ چرا؟ چرا بايد قربونى آرامش
شما بشم؟ چون ثروتمند نيستم؟
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قبل از پاسخ آرش ،ضربهاى به در خورد و پيرمرد با سينى چاى داغ وارد شد .آرش
سينى را گرفت و به سمت روياى وحشتزده و گريان برد.
 بخور.سينى را روى زمين گذاشت و فنجانى برداشت و به جاى اول بازگشت.
سكوت فرصت داد تا هر دو كمى آرام شوند.
 گفتم هرمز يكى از خط قرمزهاى زندگى منه ،در موردش نمىخوام چيز نامربوطىبشنوم.
رويا ساكت به بخارى كه از چاى بلند شده بود ،چشم دوخت.
آرش چاى داغ را با دو جرعه باال داد.
 درسته صاحب ثروت و قدرتيم ،اما نامرد و بىانصاف نيستيم؛ ثروتمون از راه حرومبه دست نيومده كه تو راه خالف مصرفش كنيم ،تو مرام و اخالقمون آزار و اذيت
آدمها نقش نداره ...اون هم آدمهاى ضعيف.
در حال قدم زدن ادامه داد:
 فكر مىكنى كسى مثل هرمز يا من ،براى دوست پيدا كردن يا ازدواج مشكلىداريم؟ كافيه ل**ب تر كنيم تا صد نفر اعالم آمادگى كنن؛ مىبينى از نظر ظاهر و
تحصيالت و ثروت كم نداريم دخترجون؛ هرمز كم كشته مرده نداره؛ متأسفانه دلش
با كسى نيست؛ بعد از سالها دلش لرزيده ،اما از بدشانسى گير تو دختر چموش و
لجباز افتاده؛ اگه مشكل تو فاصله و تفاوت فكرى و اجتماعى خونوادههاست ،مطمئن
باش كسى كه تو سه كشور با موفقيت فعاليت بازرگانى داره مىتونه به راحتى
مديريت كنه كه اَذيت نشى؛ اگه مشكلت به خاطر شباهت با هماست ،فكر نمىكنى
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فقط يه جفت چشم نمىتونه مردى مثل هرمز رو وادار به ازدواج كنه؟ من مطمئنم
حضور تو ،خود تو به هرمز آرامش مىده؛ نمىخواى باز هم فكر كنى؟
رويا با وجود استرس و تپش قلب ناشى از ترس و استرس ،همهى كلمات آرش را
شنيد و درک كرد.
شمرده و آرام گفت:
 من يه خاله دارم كه همين ماجرا سالها پيش براش پيش اومد ،اآلن خالهامشكست خورده ،طالق گرفته و دور از ما زندگى مىكنه؛ مادر و پدرم تحمل شكست
منو ندارن؛ من مىفهمم چى میگى ...مىفهمم به پسرعموت عالقه دارى و حاضرى
هر كارى براش بكنى اما ...اما منم اول به خونوادهم عالقه دارم ،بعد هم به خودم؛
نمىتونم قدم به راهى بذارم كه مىدونم توان پيش رفتن ندارم ،متأسفم.
آرش در سكوت كمى به صحبتهاى رويا فكر كرد .اين دختر جوان در نظرش راسخ
بود و حاضر نبود كوتاه بيايد.
به سمت حياط رفت .رويا در سكوت به دنبالش حركت كرد .سكوت تا توقف اتومبيل
روبهروى دبيرستان شكسته نشد.
آرش قبل از پياده شدن رويا گفت:
 گاهى تو زندگى فرصت طاليى يک بار به آدم داده مىشه ...مىتونى برى؛ مطمئنباش ديگه از طرف من و پسرعموم آزارى به تو نمىرسه.
نگاه سبز و سردش را به رويا دوخت.
 -در ضمن ،به خاطر رفتار زشت امروزم معذرت مىخوام.
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رويا نمىدانست چه بگويد؛ تنها سر پايين انداخت و گفت:
 شما هم منو ببخشين.***
روزهاى سرد زمستان سپرى مىشد .رويا بعد از آن روز ديگر آرش و هرمز را نديد.
به سختى درس مىخواند و آمادهى كنكور مىشد .شنيده بود امسال بهخاطر اينكه
داوطلبان تجربى از رشتههاى ديگر بيشتر هستند ،به دست آوردن موفقيت بچههاى
تجربى در كنكور ،نسبت به رشتههاى ديگر سختتر خواهد بود.
در طى روز آنقدر خود را خسته و مشغول مىكرد كه كمتر به ياد يک جفت چشم
آبى بيفتد و بغض به گلويش حمله كند؛ اما بيشتر شبها قبل از خواب افكارش به
دور باشكوه زيبا مىچرخيد.
دختر بىنوا به خود مىگفت:
 كنار اون بودن محاله ،اون هم رفت دنبال زندگیش ،به اون فكر نكن.***
آخرين ميهمانان عيد نوروز با ل**بهاى خندان و با آرزوى ديدارى تازه به شب
نشينى و ديدوبازديد عيد پايان دادند.
مادر و پدر مشغول مرتب كردن سالن به هم ريخته شدند و رويا در آشپزخانه
فنجانهاى چاى و پيش دستىهاى ميوه را كف مالى مىكرد.
اَمير قلک كوچک پالستيكى را كه خانهى اسكناسهاى عيدش بود را بغل كرده و
گوشهى مبل به خواب رفته بود.
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پدر دست خستهى مادر را نوازش کرد و زير گوشش زمزمه كرد:
 خسته نباشى عيال ،تو استراحت كن بقیهاش با من.عيال از جمله سادهای كه فرياد مىزد:
 بعد از سالها هنوز حواسم به تو هست و در كنارت هستم...انرژى گرفت و لبخند زنان گفت:
 اين ميزو دستمال بكشم تموم شده اَميرجان.رويا سه فنجان چاى ريخت و براى لحظهاى دزدانه همكارى و محبت پدر و مادرش را
ديد زد.
 خسته نباشيد زن و شوهر نمونه ،افتخار بدين يه چايى كنار هم باشيم. نيكى و پرسش؟! بيار بابا كه حسابى خسته شدم.مادر خنديد.
 آشپزى و نظافت با من و دخترمه ،شما خسته شدين؟ پذيرايى سختترين كار دنياست كه رو دوش من بود خانم!رويا ليوان چاى پدر را به دستش داد و بو*س*هاى روى شانهاش زد و با اَخم گفت:
 مامان ،بابامو اذيت نكن ،راست میگه؛ اينقدر پشت ميز نشسته كه حاال چايى وميوه تعارف كردن براش مثل وزنه بلند كردنه!
پدر قبل از فرار رويا ،ضربهى نه چندان آرامى پس سرش زد.
 -آدم فروش.
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اَمير از خواب پريد و با زبانى كه تازه باز شده بود گفت:
 من ،بازى.دوساعت بعد خانه در سكوت دلنشينى فرو رفته بود.
رويا روى تخت دنده به دنده شد .گو شى به دست قسمت مخاطبين رفت و با
محبت نام باشكوه را لمس كرد و زمزمه كرد:
 تو كجايى؟ خوبى باشكوه من؟!قطرهاى اَشک روى اسم چكيد.
شلوغى اين ايام هم نتوانسته بود حجم دردى كه درسينه داشت را كم كند.
آهى كشيد و بىسروصدا از اتاق بيرون رفت.
پدر كنار بخارى (هنوز تركشهاى زمستان كه نثار روزهاى بهارى مىشد ادامه داشت)
با شعلهى كم ،خواب بود.
پدر كه نه طاقت سرما را داشت نه تحمل گرما ،چند سالى بود كه شبها در سالن
كنار بخارى يا روبهروى كولر مىخوابيد.
رويا چند بار اصرار كرده بود مانند گذشته اتاق او و اَمير ،اتاق خواب پدر و مادر شود،
اما والدينش نپذيرفتند.
مادر و پدر مىخواستند حداقل اتاقى به دختر جوانشان بخشيده باشند كه آسوده تا
هر وقت دوست داشت مهتابیاش روشن باشد و حريم خصوصى براى خود داشته
باشد.
رويا به خوبى درک مىكرد .دركى لبريز از شعف و غم.
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به سمت آشپزخانه رفت تا از پنجرهى آن بيرون را نگاه كند ،اَما در تاريكى با سياهى
كسى برخورد كرد.
 بسم هللا ،رويا تويى؟ مامان تويى؟ آره منم ،چرا بيدار شدى؟ آب مىخواستم.مادر صداى گرفتهى دختر را تشخيص داد؛ صبر كرد تا رويا به زور ليوانى آب بخورد و
به اتاقش برود .او هم پشت سرش حركت كرد.
 رويا...رويا برگشت ،مادر دستش را گرفت .هر دو روى تخت نشستند.
 رويا چى شده؟لبخندى مصنوعى روى ل**بهاى كوچک و برجستهى رويا نشست.
 چيزى نيست مامان.مادر دست ظريف و لطيف دخترش را فشرد.
 رويا ،میدونم چند وقته چيزیت شده ،هى امروز فردا مىكردم كه خودت بگى ...امافقط سكوت كردى؛ مىدونم يه چيزى داره آبت مىكنه ،غصه مىخورى؛ رويا مادرت
هستم و سنگ صبورت ،به من بگو چى شده مادر.
رويا خوشحال بود كه به جز شب خواب كم نور ،چيزى روشن نيست و مادر صورتش
را نمىتواند دقيق ببيند.
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 مامان دوست داشتن كار بديه؟ دوست داشتن؟ نه!بغض و گرفتگى صدا بيشتر شد وقتى گفت:
 دوست داشتن كسى كه بهش نمىرسى چى؟ اونم بد نيست؟ مامانجان عاشق شدى؟رويا از خجالت در خود جمع شد و دستى كه ميان دست مادر بود از گرما داغ شد.
 نمىدونم ،فقط فكر يه نفر اذيتم مىكنه ،نمىذاره راحت نفس بكشم؛ شبهاراحت خوابم نمىبره.
 مىشناسمش؟ اوهوم.مادر به آرامى دستش را دور شانهى دخترش حلقه كرد و او را به خود چسباند و
پرسيد:
 احتماال ا اون آقاى چشم آبى نيست؟رويا سكوت كرد ،اما گريهى ناگهانیاش پاسخى مثبت بود.
 پس چرا قبولش نكردى مادر؟ نمىخواستم مثل خاله بشم ،نمىخواستم تو و بابا اذيت بشين و رنج ببرين. -من و بابا چرا؟
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 اگه يه وقت جدا مىشديم ،اگه كسى تو خونوادهش شما رو تحقير مىكرد ،اَمير روتحقير مىكرد ...مامان من مىمردم.
مادر هم بغض كرد.
چه دردناک است كه گاهى ثروت و اسكناس و زمين مىتواند بزرگترين مانع براى
رسيدن دو قلب به هم باشد ،مانع خوشحالى دو انسان.
براى دل كوچک و پر درد دختر عزيزش چه كار مىتوانست بكند؟
پيشانى و موهاى خرمايى را بوسيد.
 ببخش مامان كه ما مانع خوشحالى تو شديم.گريهى رويا بيشتر شد و سرش را ميان سينهى مادر فرو كرد.
 نگو مامان ،غلط كردم حرف زدم ،مامان تو و بابا همه چى من هستين ،همه چى؛ باشما من خوشبختم.
مادر موهاى خرمايى را نوازش كرد و بوسيد .قلبش مانند قلب دخترش سنگين شد.
 آرزوى من و بابات خوشحالى و خوشبختى توئه عزيزترينم.سينهى مادر را بوسيد و گفت:
 مامان به خدا من خوشبختم ...چون تو و بابا رو دارم ...من خوشبختم.***
عصبى راه مىرفت و زير ل**ب حرف مىزد .براى چندمين بار موهاى طاليى ريخته
روى پيشانى را چنگ زد و كشيد .ظاهرى آشفته و بهشدت جذاب پيدا كرده بود.
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هرمز پشت ميز بزرگ و شيک شركت در سكوت منتظر توقف شير خشمگين بود.
با كمى دقت توانست سخنان آرش را بشنود.
 خدايا تو كار بندههات موندم ،مگه از بچه عزيزتر هم وجود داره؟ مگه مىشه پدر ومادرى با خيال آسوده نقشه بكشن بچهدار بشن و اونو مثل يه كاال ،مثل يه بچه
گربه يا توله سگ بفروشن؟! خدايا مگه امكان داره؟! اىواى ...اىواى ،خدايا تو
كجايى؟ تو كجايى كه مخلوقاتت دارن همديگه رو میدرن!
اينبار به جان دستش افتاد و ضربهاى محكم پشت دستش زد و مقابل هرمز
ايستاد.
با صداى بلند گفت:
 اىواى ،اىواى ...آخه يه بچه مگه طاقت تعرض گروهى داره؟! اى خدا تو كجايى؟چشمانش روى صورت هرمز متوقف بود ،اما هرمز میدانست در آن لحظه آرش او را
نمىبيند.
 من اين آرزومند كثافتو به صالبه مىكشم ،حاال ببين!باز هم دست به سمت موهاى زيبا برد كه هرمز با حركتى سريع برخواست و مچ
دست آرش را محكم گرفت و فرياد زد:
 بسه ،كچل مىكنى خودتو؛ آدم بشين ببينم چى شده.فرياد هرمز نه تنها آرش را به خود آورد بلكه باعث حيرت اصالنى منشى هرمز شد
كه براى اولين بار صداى رئيس را چنين بلند مىشنيد.
آرش ايستاد و نفسى بلند كشيد.
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هرمز دستش را رها كرد .بطرى آبمعدنى خنک را به سمت آرش گرفت و دستور داد:
 بخور.آرش نيمى از آب بطرى را خورد و بىتوجه به لباسهايش ،نيم ديگر را روى سر و
صورتش ريخت.
هرمز در اتاقک مخفى را باز كرد و حولهاى به سمتش انداخت.
 خودتو خشک كن و لباستو عوض كن ،زود.آرش تیشرت قرمز و آستين بلند را از تن درآورد و سر و بدن خيس شده را با حوله
خشک كرد .سپس از ميان رگال پيراهنهاى آماده و مرتب هرمز ،پيراهن سبزى را
بيرون كشيد و پوشيد .پيراهن كمى به تنش گشاد بود.
هرمز با آرامش كارهاى آرش را دنبال كرد و گفت:
 حاال تعريف كن. اين باند جديدا ا كار خودشو گسترش داده و عالوه بر پيش فروش جنين ،مشغولخريد بچههاى زير  ٤سال خونوادههاى معتاد و ضعيفه؛ بچههاى كار هم از طمع اين
گرگهاى درنده در اَمون نيستن؛ بعضى از اين بچهها رو نه براى فرزندخونده شدن،
بلكه براى بردگى جنسی آماده مىكنن؛ ديروز دكتر بهارى پزشک اورژانس
بيمارستان ...با من تماس گرفت و گفت پسر بچهاى رو تو خيابون پيدا كردن كه
بهشدت مورد آزار قرار گرفته و احتياج به عمل داره؛ متأسفانه كسى حاضر به عمل
طفل بىنام و نشون نشده؛ معلوم نيست بچه فرار كرده يا متجاوزان اونو تو خيابون
ول كردن ،حتما ا فكر كردن بچه مىميره و يه جنازه رو دستشون مىمونه؛ سريع
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منتقلش كردم اتاق عمل بيمارستان خودمون؛ بدن ...بدن طفلک داغون شده بود،
عملش كردم؛ هنوز بههوش نيومده ،سطح هوشياریش پايينه.
هرمز دستى روى شانهى آرش گذاشت و گفت:
 مگه تا حاال كم از اين موردها ديدى؟ مگه بهعنوان جراح مشغول پاره كردن ودوختن نيستى؟ چرا اينقدر به هم ريختى؟
 هرمز اون بچه است بچه؛ نه يه نوجوون ...نه يه دختر جوون ...يه بچهى  ٤ساله كهحتى نفهميده چرا اين بال رو به سرش آوردن ...فكر مىكنى زنده بمونه مىتونه يه
زندگى عادى داشته باشه؟ با این بال يا جنايتكار مىشه يا يه منحرف.
 هميشه هم اينطور نيست. آره هميشه هم اينطور نيست ،شايد هم جزو اون دستهى نادرى بشه كه زندگىسالمى در پيش مىگيرن ،دستهاى كه يک درهزاره.
 خب آرش از طريق منشىها ،ماماها و دختر آرزومند به نتيجه نرسيدين؟ كار كه داره آروم پيش مىره ،مطمئن شدم مهناز از كارهاى پدرش مطلع نيست؛دکتر خانزاده هم نقشی تو کثافت کاری اونها نداره؛ منتظر تور كردن يه مهرهى
درشتيم كه از طريقش بتونيم آرزومند رو بگيريم؛ اينا همه دونه ريزن كه با پول
تطميع شدن و اگه گير بيفتن حاضر به اعتراف نيستن؛ به شالق و حبس رضايت
مىدن و مطمئن هستن كسى بيرون هواشونو داره ...پشتشون گرمه.
هرمز به سمت پنجره بلند اتاق رفت و به شهر دود گرفته و آلوده خيره شد.
 -مىتونى مثل هميشه از نظر مالى روى من حساب كنى.
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 مىدونم ،قراره يه گروه از پزشکها و پرستارهاى وابسته به ارتش زير نظر سرگردابراهيمى وارد كار بشن؛ سرگرد خيلى به اين عمليات اميدواره.
هرمز برگشت و نگاه آرام و پر از غم را به چشمان سبز و آشفتهى جراح نوع دوست
دوخت و گفت:
 تو دارى كارتو به خوبى انجام مىدى ،با عصبانيت و خشم كار خودتو خراب نكن؛اجازه نده آرزومند بفهمه زير صورت بىمغز آرش خوشگذرون عزرائيلش نشسته.
آرش لبخند محوى زد و گفت:
 باشه سعى مىكنم؛ امشب بيا خونهى ما ،مادر قراره بعد يه عمر آشپزى كنه. نه؟ باور كن ...بابا چند شب پيش بهش گفت «آذرعالى هستى ،اگه من يه باردستپخت تو رو بخورم ديگه آرزويى ندارم» (خنديد) مادر هم قول داد شام امشب
رو خودش بپزه.
هرمز هم خنديد:
 حتما ا ميام ،حاضر نيستم اين شام استثنايى رو از دست بدم؛ صبر كن يه ساعتديگه كارم تمومه ،مستقيم بريم خونه.
آرش گفت:
 باشه؛ من مىرم اتاق كنفرانس چند جا زنگ بزنم.زير نگاه هرمز از اتاق بيرون زد.
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هرمز پوشهاى را باز كرد كه قبل از ورود غيرمنتظرهى آرش ،مشغول مطالعهى آن بود.
هرچه بيشتر مىخواند ،انگشتان دستش محكمتر شقيقهاش را مىفشرد.
نگاهش مجدد پرونده را خواند.
ناراحت آن را كنار زد و از جا برخواست .دست چپش ميان موهاى سر عقب و جلو
رفت و دو انگشت دست راست ،پوست زير ل**ب را چند بار كشيد .وقتى پوست،
ما بين ناخنهايش لغزيد از درد به خود آمد.
پشت ميز رفت.
 اصالنى شمارهى اَقاى ميران رو بگير. چشم قربان.منتظر ماند.
 قربان ،آقاى ميران پشت خطه. سالم آقاى صادقى. سالم ...آقاى ميران اطالعاتى كه جمع كردين معتبره؟ چه حرفيه مىزنين آقاى صادقى؟! اگه شک دارين يه گروه براى تحقيق...هرمز كالفه و سردرگم گفت:
 شک ندارم ،من به شما شک ندارم اما ...آقاى ميران براى فردا با منشى هماهنگكنين و همراه آقاى صدرى و ميرزايى تشريف بيارين شركت.
 -باشه ،مشكلى نيست.
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هرمز نفس عميقى كشيد .سعى كرده بود كارخانه و شركت را چنان اداره كند كه
جاى هيچ اعتراض يا كوتاهى از طرف هيچكدام از افراد مجموعه نباشد ،اما حاال بعد
از سالها مديريت بىنقص ،شاهد كوتاهى و كاهلى ،نه ،شاهد خيانت و توطئه بود!
اگر گزارش ميران درست بود (كه قلبا ا مطمئن بود درست است) بايد قبل از حراج
آبروى شركت ،جلوى خرابكارى را مىگرفت.
حال بد آرش و اين خرابكارى ،ميگرن فرصت طلب را به جانش انداخت .ناله كرد و
روى صندلى پشت ميز افتاد .نفسى گرفت و...
 آرش سريع بياد اتاقم.اصالنى چشم گفت و به سرعت سراغ آرش رفت .آرش سر روى ميز ،به خواب رفته
بود.
اصالنى مكث را جايز ندانست.
 قربان ،آقاى صادقى ،دكتر.چشمان خمار از خواب سريع باز شد .با ديدن اصالنى خميازهاش را خورد.
 چى شده اصالنى؟ مگه ساعت چنده؟ ببخشيد قربان ،حال آقاى صادقى خوب نيست.آرش نشست.
 كدوم صادقى؟ آقاى رئيس. -هرمز؟ (خواب از سرش پريد) هرمز خوب نيست؟
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و منتظر جواب نشد .خود را سريع به هرمز رساند و با ديدن حال و روزش ،به اصالنى
كه دوان دوان پشت سرش وارد اتاق شده بود گفت:
 زود بيا اينجا و كمک كن بخوابونيمش.هرمز زمزمه كرد:
 چيزى نيست. لطفا َ خفه! اصالنى كتشو در بيار و بذار زير سرش.به سمت يخچال رفت و سبد كوچک و آماده را بيرون آورد .كمى روى دست زد و رگ
را پيدا كرد؛ با پد الكلى ،محل را ضدعفونى كرد و آمپول را تزريق كرد.
 چشمهاتو ببند ...اصالنى پردهها رو بكش ،تلفن هم وصل نكن. چشم آقا.ساعتى با فاصله از كاناپهى هرمز نشست و به صورت خوابيدهى او خيره ماند .از
وقتى به ياد داشت ،اين سردردهاى عصبى همراه هرمز بود .بعد از جواب منفى رويا،
فاصلهى بين دو حمله كمتر شده بود.
 چه كار كنم كمتر درد بكشى؟ مىخواى اون دختر رو دست و پا بسته بيارم؟ چرت نگو ،همون مدرک جرمى كه برام آوردى كافيه!متعجب خيرهى ل**بهایی شد كه با چشمان بسته حرف مىزد.
ناخنش را جويد.
 -ترسيدم ...میگم اين ل**بهاى قلوهایت بد دل مىبره داداش.
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لبخند بر ل**بها نشست و چشمان بىحال آبى باز شد.
 خودت هم يه اصلشو دارى ،به من حسودى نكن. بهتر شدى؟هرمز نيم خيز شد.
 خوبم ،چقدر خوابيدم؟  ٤٥دقيقه ،كمک مىخواى؟ برو عمو ...لباستو بردار بريم.آرش تیشرت قرمز را داخل ساک كاغذى انداخت و با پوشيدن كتى كه روى صندلى
افتاده بود ،همراه رئيس از شركت بيرون زد.
خانهى عمو هميشه خوب بود؛ خوب و پر از انرژىهاى خوب؛ البته اگر كسى مزاحم
جمع كوچكشان نمىشد.
آذر سه مدل غذا با راهنمايى آشپز منزل تهيه كرده بود و منتظر به صورت مردان
خانواده نگاه مىكرد تا نظر نهايى را بدهند.
از سوپ فرانسوى بيش از چند قاشق خورده نشد .ديس برنج سفيد و كشيده به
گرسنگان چشمک زد.
براى هر كدام دو كفگير پ ُر برنج ريخت و با لبخند قيمهى خوشرنگ و لعاب را
تعارفشان كرد.
آرش چند قاشق آزمايشى خورش روى برنج ريخت و با لودگى گفت:
 -خانمدكتر رنگش كه خوبه ،خدا كنه امشب بيمارستان بابا دعوت نشيم!
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پدر خنديد.
 مواظب باش با كى حرف مىزنى! چشم.آذر چشم به دست و دهان سه مرد داشت.
اولين قاشق خورده شد .آرش دست روى قلب گذاشت و ناله كرد:
 الوداع اى روزهاى خوب خانه با غذاى خاله بلقيس. واى! خوب نشده؟شانههاى آرش مورد اصابت ضربههاى نامهربان پدر و پسرعمو قرار گرفت.
 گفتم با خانم من شوخى نكن. حيف مادر كه تو پسرشى.آرش به سرعت بلند شد و به سمت مادر رفت و دست دور گردنش انداخت و روى
گونهها بو*س*هى صدادار زد.
 مادر تَكى؛ با آشپزى يا بدون آشپزى بهترينى ،الهى خودم فدات بشم.مادر كه مانند هرمز و پدر ابتدا از يورش آرش به سمتش شوكه شده بود ،با حركت
پسرش قلب و ل**بهايش پر از شيرينى شد.
دستها را باال برد و آرش را به سمت خود كشيد.
 -خدا نكنه مادر ،خودم دورت مىگردم.
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كباب تابهاى هم كنار قيمه ميان صحبت و گفتوگوى خانوادهى  ٤نفره خورده شد و
همه فراموش كردند بايد به مادر براى آشپزى امتياز بدهند.
گرچه اين مادر و همسر مهربان با باالترين امتياز جا براى امتياز ديگرى نداشت!
 امشب همينجا بمون. زنعموجان امشب بايد برنامههاى هفتهى ديگه رو تنظيم كنم؛ تو خونهى خودمراحتترم.
عمو دستى به شانهاش زد:
 بههرحال ما خوشحال مىشيم اينجا بمونى. مىدونم عمو...آرش بلند گفت:
 پدر من اجازه بدين زودتر بره ،من از ديروز نخوابيدم.و هنگام همراهى هرمز ،آرام كنار گوشش زمزمه كرد:
 اگه حالت بد شد خبرم مىكنى؟ آره؟ مطمئن باش ،حاال برو بخواب.اتومبيل را به سمت برج زيباى دلفين آبى راند .احتياج داشت تن به آب دهد و بدن
نيمه عريان را به تخت راحتش بسپارد.
چشمانش را به فضاى بيرون دوخت .نورهاى رنگارنگ چشمانش را آزرد .پردهى
سراسرى بين نگاه سرخ و نورهاى رنگى فاصله انداخت.
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دقايقى با هوس خفته در ذهن مقابله كرد اما تسليم شده انگشتانش را به محفظهى
مخفى تخت فشرد و با لمس گوىهاى كوچک ،گلسر شكسته را بيرون آورد و مقابل
صورت گرفت.
گلسر سادهاى بود .گيرهى سر با ضامن فلزى بسته مىشد؛ گيره داراى چهار سوراخ
بود كه به هر كدام زنجيرى وصل بود كه در انتها به گوى كوچک سفيدى ختم
مىشد.
گوىهاى پالستيكى كوچک را ميان انگشتانش چرخاند و به روزى فكر كرد كه آرش
اميدش را نقش بر آب كرد و گفت براى هميشه رويا را فراموش كند.
از صحبتها و رفتارهاى روز حادثه گفت.
آن روز با خشم بر سر آرش فرياد كشيده بود كه چرا دختر جوان را آزار داده .آرش
شرمنده بود و اين گلسر تنها يادگارى از عالقهى نافرجامش بود .آهى كشيد و آن را
كنار يادگارى مادر گذاشت.
دو گلسر از دو زن با چشمانى شبيه هم .دو زنى كه دوستشان داشت!
مىدانست به دختر عالقه پيدا كرده ،او را دوست داشت ،مانند شى با ارزشى كه
مىخواست براى خودش حفظ كند و از هر دست و چشم ديگرى دور نگه دارد.
متأسفانه رويا شى نبود ،يک انسان آزاد بود و او بايد به اين آزادى احترام
مىگذاشت ،مانند انتظار احترام ديگران به آزادى خودش.
نفسهاى بلند ،قفسهى سينه را به سختى باال و پايين برد.
كف دست را به آرامى چند بار روى قلبش كشيد و به خود گفت:
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 بايد تحمل كنى ،بايد دورى عزيزان را تحمل كنى و منتظر باشى ،منتظر روزى كهبتوانى از عزيزانت خبر خوشى به دست بيارى.
***
افراد حاضر در جلسه ،به احترام او از جا بر خواستند.
سالم داد و دعوت كرد بنشينند .مهندس على ميران مانند هميشه كتوشلوار
مشكى ماكسيم به تن كرده بود و برخالف هرمز ،عالقهى وافرى به استفاده از برند
وطنى داشت.
هرمز در آلمان دو ترم با او همكالس بود و مىدانست در زندگى اجتماعى و كارى،
هميشه دقيق و جدى و مورد اعتماد است.
نفر دوم آقاى صدرى  ٦٠ساله ،مدير فروش داخلى شركت بود كه شروع فعاليتش به
زمان مديريت عمو مىرسيد ٢٠ .سال همكارى صادقانه با شركت داشت.
آقاى ميرزايى  ٣٢ساله ،مدير پشتيبانى ماشينآالت ،جوانترين مدير مجموعه (بعد از
هرمز) به حساب مىآمد .تحصيل كردهى كانادا كه حدود  ٤سال پيش از طريق عمو
معرفى و مشغول به كار شده بود.
دستان هرمز روى برگهى گزارش قفل شد .روبهروى سه نفر ديگر عالوه بر وسايل
پذيرايى ،نمونهاى از همان گزارش ديده مىشد.
 خب همه مىدونيم چرا اينجاييم؛ اگه نظرى هست مىخوام قبل از صحبتهامبشنوم.
ميرزايى كمى تكان خورد و نگاهى به بقيه كرد و گفت:
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 من فكر مىكنم خرابكارى در فاصلهى تحويل گرفتن موتورها از انبار اصلى تاتحويل آنها به كارخونهى آقاى ميران انجام مىشه.
آقاى صدرى سرى به تأييد تكان داد.
ميران مشكوک پرسيد:
 خب خرابكار بين افراد شماست يا افراد من؟هرمز لبخند تلخى زد و گفت:
 احتماال ا بين افراد من.جلسه با نظرات و نقشههاى افراد حاضر ،طوالنى شد و به وقت ناهار رسيد .پس از
صرف ناهار ،هرمز با ميران جلسه را ادامه داد.
***
با صداى حركت كسى ،چشمانش هوشيار شد .به آرامى از زير ملحفه بيرون آمد.
حضور كسى را احساس كرد .غيرممكن بود كسى بتواند از سيستم امنيتى عبور كند؛
جرقهاى در ذهنش درخشيد "آرش".
چند ماه پيش به اصرار از او ،كارت ديجيتالى پنتهوس را گرفته بود.
سياهى به سمت استخر مىرفت.
بىصدا تعقيبش كرد .وقتى استخر در نور سفيد درخشيد ،آرش را ديد كه سست و
بىحال لباسهايش را درآورد و داخل استخر پريد.
شناى آرام دقيقه به دقيقه سرعت گرفت.
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آرش با خشم بازوهاى بلند را بر آب مىكوبيد و با هر كوبش فرياد مىكشيد .فريادها
اوج گرفت و فرود آمد.
دور سوم را به كندى و در صداى ضربات آرام بازو و آب طى كرد و نفسزنان از استخر
بيرون آمد و روى زمين دراز كشيد.
هرمز از سايهى مجسمهى شير خفته كه ابتداى ورودى محوطهى استخر بود ،بيرون
آمد و به كنار آرش رفت .آرش زمانى متوجه حضورش شد كه دست هرمز بازوى
خيسش را گرفت و نامش را صدا زد.
 آرش. معذرت ،بيدارت كردم؟او را برگرداند .موهاى خيس به پيشانى چسبيده بود و چشمان سبز تهى ميان
صورت رنگپريده ،عارى از هر درخششى بود.
 چى شده؟ مُرد.هرمز سراسيمه پرسيد:
 كى مُرد؟ همون پسر كوچولويى كه عملش كردم.سينهى هرمز باالو پايين شد و براى همدردى بازوى ميان دستش را فشرد.
 تو هر كارى مىتونستى كردى.آرش بیتوجه به همدردى هرمز گفت:
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 سه ساعت پيش مُرد ...تو خيابونها مىچرخيدم ...نمیخواستم با اين حال برمخونه ...مىخواستم برم سراغ الكل اما ...اما نتونستم دوباره سقوط كنم؛ از خودم
ترسيدم و به اينجا پناه آوردم؛ هرمز اون بچه مگه چند سال داشت كه به دست
مردنماها نابود شد؟ خسته شدم ،خسته؛ هرچى مىدوم به چيزى نمىرسم ،اآلن تو
اين شهر بزرگ چند تا از اين بچهها دارن پرپر مىشن؟
هرمز جراح دل شكسته را به سمت خود كشيد و بىتوجه به دست و پا زدنش محكم
بغلش كرد.
 پسرعمو آروم باش ،تو بيشتر از هركسى دارى براى بچههاى اين شهر و كشور تالشمىكنى ،تو از خودت مايه گذاشتى؛ حاال سعى كن آروم باشى؛ بلند شو.
بلندش كرد و حولهى بزرگى روى دوشش انداخت.
 من پرستار نيستم ،خودتو خشک كن مريض نشى.آرش را وادار كرد لباس بپوشد ،شيرگرم و نان شيرين محلى به خوردش داد و
مجبورش كرد در اتاق ميهمان بخوابد.
تن و بدن خسته نتوانست در مقابل يورش خواب مقاومت كند و زير نگاه غمگين
آبى به خواب رفت.
صبح زودتر اَز هميشه از پشت پرده به هرمز سالم داد .هرمز با خميازه بلند شد.
صداى برخورد وسايل او را به آشپزخانه كشاند .آرش با تىشرت و شلوار آديداس
سفيد هرمز ،ماهىتابه را روى گاز صفحهاى قرار داده و به دنبال چيزى مىگشت.
 -صبح بخير دكتر ،چى مىخواى؟
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 روغن فرد اَعالى كنجد.با دست به يكى از كابينتهاى كشويى پشت سر آرش اشاره كرد.
 زود بلند شدى!آرش مقدارى روغن داخل ماهىتابه ريخت و تخممرغها را با سرعت داخل كاسه هم
زد.
 امروز سه تا عمل دارم.دو قاشق رب به تخممرغها اضافه كرد و با سرعت بيشترى آنها را هم زد و مواد را
یک دست و خوشرنگ كرد و داخل ماهىتابه ريخت.
هرمز براى شستن صورت رفت و آرش در حالى كه سعى مىكرد افكار ناراحت كننده
را از خود دور كند ،قطعات نان را از فريزر بيرون آورد.
شعله را كم كرد و سراغ آماده كردن قهوه رفت.
صبحانهى آرش خوردن داشت .هيچكدام به ماجراى نيمهشب اشاره نكردند.
هرمز با حولهى دور گردن ،پشت ميز گرد نشست و با برداشتن كمى نان پرسيد:
 ساعت چند عمل دارى؟ اوليش  ٩صبحه ،تو امروز چه كارهاى؟ به يه خرابكارى رسيدگى كنم.آرش لقمهى چربوچيلى خوشمزه را فرو داد و با تكان سر توضيح بيشترى خواست.
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 چند تا از موتورهاى فرستاده شده به كارخونهى "م.گ.ا" مشكل پيدا كرده،موتورهاى آلمانى رو با كپى چينى عوض كردن.
 چى؟ ميران چى میگه؟ خب ميران معتقده دست رقيبهاى پدرش تو كاره ،با گرد و خاكى كه تو مجلسكرده رقيبها ترسيدن؛ تا حاال هم پدرش نشون داده شخصيت سياسى خوشنام و
سالمى هست كه به هيچجا وصل نيست.
ميران میگه خواستن با اين كار كه حتما ا ادامه دار هست ميران رو آقازادهى
فرصتطلب و دغل جا بزنن و با آبروى پدرش بازى كنن.
من گفتم كه اين وصلهها به اون و پدرش نمىچسبه ،اما ميران سرسختانه معتقده،
مىشه بهعنوان علت بهش توجه كرد.
 نظر خودت چيه؟ خب چند احتمال وجود داره.يک ،كارخونهى ميران سفارش خوبى از "سورن" گرفته شايد رقباش مىخوان اونو از
دور خارج كنن.
دو ،قصد خراب كردن فعاليت بازرگانى شركت و كارخونهى ما رو دارن كه در حال
بررسى هست ببينيم موتورهاى فرستاده شده براى دو كارخونهى ديگه تو تبريز و اراک
هم همين مشكل رو داره يا نه.
سه ،كسى اين وسط مىخواد كيسهشو حسابى پر پول كنه.
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البته من و ميران ظاهرا ا نشون داديم فرضيهى سوم درسته تا بتونيم با تحقيق بيشتر
به مجرم يا مجرمان برسيم.
 اآلن ميرى كارخونهى ميران؟ نه ،يه سر بزنم به محجوب ،بچههاى خوبى تو دست و بالش داره ،بايد چند نفر روبرام زير نظر بگيرن.
آرش قهوه را باال داد و با لذت چشم بست.
 محجوب كارش عاليه ...چرا قهوهى تو اينقدر خوشطعم مىشه؟لبخندى نرم روى ل**بهاى هرمز نشست و دست قدرتمندش دست رها شده روى
ميز آرش را محكم چنگ زد.
 فردا بريم بازى؟آرش خنديد و پنجه در پنجهى شبيهترين انسان روى زمين به خودش ،گفت:
 رديف كن بريم كلبه. شب اينجا باش ...صبح زود بريم كلبه. باشه ،شام با من.هرمز خنديد:
 با خريدش موافقم ،اما با اينكه خودت آشپزى كنى مخالف! -اون دفعه تايم غذا از دستم در رفت و غذا كامل سوخت.
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 جون آرش حوصلهى پيچيدن بوى گند و سوختگى تو خونه رو ندارم؛ غذا از رستورانپايين بگير.
 چشم جناب.***
كلبهى روى دامنهى كوه ،مانند هميشه به خاطر ورود فردى از خاندان صادقى توسط
يكى از اهالى روستاى "خور" مرتب شد.
ملحفههاى روى وسايل كنار رفت و یخچال از مواد غذايى پر شد.
آتش گرم و زيباى شومينه هم منتظر ورود صاحبخانه بود.
هرمز و آرش پشت به كلبه ،در سكوت به طلوع خورشيد خيره شدند.
نور نارنجى هر لحظه وسعت مىگرفت و فرياد مىزد ستارهى طاليى ،باز هم متولد
مىشود.
تولدى كه در عين ميلياردها بار تكرار ،هنوز تازه و تحسینبرانگیز بود.
شكوه كوهستان و سپيدى برف ،آرامشى عميق به جان پسرعموها ريخت .این مكان
براى خانوادهى صادقى استراحتگاهى محبوب بود.
هرمزو آرش اولينبار همراه پدرانشان در سن دوسالگى به اينجا آورده شدند؛
پسرعموها از آن روز ،به جز چند عكس چيزى به خاطر نداشتند.
اما سكوت و آرامش عجيب اين منطقه از ايران ،روى روح و روان آنها اثرى شگرف
داشت.
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باال آمدن از دامنه كوه و اسكى ،نشستن كنار كلبه و خيره شدن به طلوع و غروب
خورشيد ،آتش روشن كردن و برف بازى كردن باعث تخليهى هيجان ،درد وغم از
وجودشان مىشد و به آنها آرامش و آرامش مىبخشيد.
آنجا محلى براى فرار از دردها و نگرانىها و غمها بود ،محلى براى آماده شدن روح و
روانشان براى زندگى كردن.
 باشكوهه.هرمز هم تكرار كرد:
 باشكوه. صبحونه بزنيم و بريم اسكى. قبول.دو اسكىباز ساعتى بعد با هيجان و آمادگى خود را به طبيعت بكر سپردند.
 مسابقه؟هرمز پرسيد و آرش پاسخ داد:
 اينبار من برنده هستم ،بريم. عمرا ا بتونی از قهرمان دانشگاه آلمان ببری. به جای کُری خوندن شلیک کن بریم.بدنهاى آماده و مجهز به تمامى وسايل امنيتى ،با فشار دستان به چوب اسكى ،از
دامنهى پر برف اُردیبهشت ،به پايين دامنه سرازير شدند.
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***
امير با چشمان پر اشک و غمگين ،ل**ب برچيده و بق كرده نشسته بود.
رويا طاقت نياورد و كنارش رفت:
 اَمير؟ اَميرجون؟اَمير با بغض گفت:
 من ...من دوچَخه (دوچرخه) مىخوام.مسعود پسر همسايه چند روزى بود كه صاحب دوچرخه شده و بيشتر روز را در
كوچه دوچرخهسوارى مىكرد.
اَمير هم دوچرخه مىخواست .پدر قول داده بود بعدا ا برايش بخرد ،اما پسرک كوچک
كم طاقت بود و هر بار با ديدن مسعود و دوچرخهاش در كوچه بغض كرده به خانه
مىآمد و نق مىزد.
رويا او را به سمت خود كشيد و روى زانويش نشاند و اشکها را با محبت پاک كرد.
 ببين داداش خوشگلم ،يه كم بزرگتر شى بابا برات مىخره.امير در آغوش رويا اَخم كرد و با تالش گفت:
 مَس ...مسهود (مسعود) هم كوچولوئه.رويا نمىتوانست ناراحتى و غصهى اين دردانهى خانواده را تحمل كند.
موهاى بلند شدهى اَمير را نوازش كرد و گفت:
 -اگه يه كارى كه میگم انجام بدى ،قول مىدم بابا برات يه دوچرخه بخره.

226

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
پسرک با اشتياق گفت:
 قول. يه شعر با من حفظ مىكنى و براى بابا مىخونى ،قول میدم بابا برات دوچرخهبخره ،باشه؟
 باشه.رويا با اين ترفند توانست عالوه بر آرام كردن كودک بىطاقت و غمگين ،براى پدر
فرصت بخرد.
 حاال پاشو لباستو عوض كن بريم پارک تابسوارى. من سُ ل سُ له (سرسره) مىخوام. قبول ،بدو برو.مادر كفگير به دست ،از كنار ديوار آشپزخانه جلو آمد.
 دستت درد نكنه دختر ،نمىدونستم چطور آرومش كنم؛ صبر كن چند تا لقمهكوكو بذارم تو پارک بخورين.
رويا لبخندى دلگرم كننده به مادر زد.
 بچهست ،هم دلش كوچيكه هم زود آروم مىشه.تا يک هفته اَمير هر بار با ديدن مسعود و دوچرخهاش به خانه مىدويد تا شعر
"حسنى نگو ...بال بگو" را با مادر يا رويا تمرين و حفظ كند.
رويا با اين كار مىخواست سرعت حرف زدن امير را بيشتر كند و باعث اصالح
كلماتش شود.
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***
آرش كتاب قطور پيش رويش را ورقى زد.
با صداى كوبيدن ماليم در ،بدون باال آوردن سر گفت:
 بله؟منشى بيمارستان در را باز كرد و قدمى جلو گذاشت.
 آقاى دكتر ،خانم مهتابى مىخوان شما رو ببينن.با شنيدن اسم مهتابى ،آرش سر باال آورد و سريع گفت:
 راهنمايى كنين.منشى كه دختر جوان الغر اندامى بود ،چشمى گفت و خارج شد.
آرش كتاب را بست و كف هر دو دست را به لبهى ميز تكيه داد.
خانمدكترمهتابى متخصص زنان و زايمان ،پوشيده در چادرى عربى وارد اتاق شد و
سالم داد.
دست آرش به سمت صندلى راحتى دراز شد.
 سالم خانمدكتر ،بفرمايين ...مىبخشين نمىتونم بلند شم.لبخندى نقش ل**بهاى دكتر شد .دكتر الهه مهتابى كمى چادرش را باال كشيد و
روى صندلى نشست.
 خواهش مىكنم آقاى دكتر ،اميدوارم زودتر رفع كسالت بشه.آرش نگاهى به پاى گچ گرفته كرد كه روى بالش نرم و پر بادى زير ميز قرار داشت.
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 ممنون ،يه هفتهى ديگه از گچ بيرون مياد ...خب خانمدكتر منتظر شنيدن خبرهاىخوش هستم.
صورت سبزه شاداب بود وقتى با حفظ همان لبخند گفت:
 خب آقاى آرزومند دُم به تله داده ،ديشب من و همسرم رو شخصا ا دعوت كردمنزلشون و پيشنهاد كار داد.
دست آرش به سمت شقيقهى راست رفت و چند تار موى روى گوش را به سمت
عقب زد.
 پس حسابى تونستين اعتمادشو جلب كنين ،كى قراره جواب بدين؟ همسرم امروز براى شركت در همايش بارورى به يزد رفتن ،قرار شد من از طريقشما كسب آگاهى كنم.
 بله؛ شما امروز به آرزومند اطالع بدين بايد چند روز فكر كنين؛ بايد حساب شدهجلو رفت ،محل كارتون با همسرتون يه جاست؟
 نه ،من مطب دارم اما همسرم ترجيحا ا فقط بيمارستان و كلينيک كار مىكنن.آرش دستى به دور دهان كشيد و ل**ب زد:
 كلينيک!دكتر مهتابى كنجكاوانه پرسيد:
 ايراد داره؟آرش به خود آمد و گفت:
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 نه ،نه ،اينكه بيمارستانهاى ديگه رو مىخوان زير چتر قرار بدن كمى سؤال برانگيزو خطرناكه.
 آقاىدكتر نگران نباشين ،انشاهللا به زودى موفق مىشيم. اميدوارم.خانمدكتر سرى تكان داد و بلند شد.
 پس با اجازه من برم. تشريف داشته باشين پذيرايى بشين. وقت زياده آقاىدكتر ،خداحافظ. مواظب باشين ،خداحافظ.آرش پس از رفتن خانمدكتر ،دستى روى زانو كشيد.
 حاال وقت شكستن بود نارفيق؟فكر كرد اگر سر پيچ فقط كمى سرعتش را كم مىكرد ،مىتوانست اتومبيل را كنترل
كند و داخل مزرعهى گندم نرود.
به آرزومند فكر كرد و به  ١٢نفرى كه درون باند نفوذ كرده بودند.
مطمئن بود به زودى با فداكارى و ذكاوت آن  ١٢نفر ،باند منهدم خواهد شد و آرزومند
به مجازات مىرسد.
گوشى روى ميز لرزيد و آرش را متوجه خود كرد .عكس هرمز در لباس اسكى كنار
كلبه ،روى صفحه ديده شد.
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 آرش كجايى؟ سالم ،منم خوبم ...تو چطورى؟ كجايى؟ بيمارستان. تا كى هستى؟ مىخواى بياى اينجا؟ بله ،دو روزه نمىتونم خوب بخوابم ،لعنتى شديدتر شده.نگران شد.
 چرا زودتر نگفتى؟ اَه ولش كن ،زود بيا ...راستى خودت پشت فرمون نشين. حالم وخيم نيست. هرمز پشت فرمون نمىشينى وگرنه خودم به تخت مىبندمت!گوشى روى ميز را برداشت و شماره داخلى دكتر رستمى ،متخصص مغز و اعصاب ،را
گرفت.
 سالم رستمىجان. سالم آقاى آرشخان عزيز ...من چند وقتيه نمىبينمت.آرش خنديد:
 پامو داغون كردم عصا زير بغل ،ديگه فرصت مانور دادن تو راهروها رو ندارم. -از جناب صادقى بزرگ شنيدم ،حاال پات...
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 ول كن رستمى ،مىخوام هرمز رو بسپارم به خودت ...باز هم سردردش بيشتر شده. باشه ،خودتم بيا ببينم پا سفيد بهت مياد يا نه!صداى قهقههاش بلند شد.
 دوست دارى خودم پاتو سفيد كنم؟ نه ،من پاهاى خودمو بيشتر دوست دارم.هرمز كوپه مرسدس بنز  clsجديدش را داخل پاركينگ اختصاصى بيمارستان برد و
كنار كاديالک سرمهاى عمو پارک كرد .با ديدن كاديالک عمو لبخندى چهرهى رنگ
پريدهاش را پوشاند.
عمو فرهاد به جز كاديالک ،به هيچ اتومبيل ديگرى عالقه نداشت .با آغاز ماه
مسيحى ،سفارش جديد عمو هم از طريق آمريكا به آلمان و از آنجا همراه ديگر
سفارشات شركت "هماگستر" به ايران مىآمد.
همهى مردان خانوادهى صادقى عشق اتومبيل بودند!
خود را به اتاق آرش رساند .آرش عصا به زير بغل بلند شد.
 بريم پيش رستمى. با اين پات كجا مياى؟ خودم مىرم.آرش لىلى كنان دو قدم جلو آمد.
 بايد خودم هم باشم ،بريم.هرمز كالفه اَخم كرد.
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 زنگ بزن ويلچر(ويلچير) بيارن ،من نمىذارم با اين پا اينطرف و اون طرف بچرخى. اى بابا ...هرمز بريم.هرمز صندلى جلو كشيد و ضربهاى به شانهى آرش زد و گفت:
 بشين و زنگ بزن. اينجا بيمارستانه ،شركت نيست كه دارى رييس بازى در ميارى. آرش حوصله ندارم ،سرم درد مىكنه ،خوابم مياد و نخوابيدم ،مىزنم اون پاتممىشكنم ،زنگ بزن.
آرش فهميد نمىتواند در مقابل پسرعموى عصبى قد علم كند ،تسليم شد.
آرش روى ويلچیر راهنما شد و هرمز را به اتاق دكتر رستمى برد.
دكتر بعد از معاينه دقيق چشم و گوش و زدن ضربه به زانوی هرمز و پرسيدن
سؤاالت مختلف ،دستور گرفتن نوار مغزى ،امآرآى و آزمايش خون داد.
نوار مغزى توسط خود دكتر گرفته شد.
 خب؟ اجازه بدين آزمايش خون و امآرآی هم آماده بشه ،اآلن براى نظر دادن زوده.هرمز و آرش بيرون آمدند و به سمت ديگر بيمارستان حركت كردند.
ساعتى بعد ،هرمز با بستن ساعت گفت:
 اينم از امآرآى ،تموم شد؟ -تموم شد؛ فردا صبح خودم ازت نمونه خون مىگيرم ميارم اينجا ،بريم.
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هرمز كتش را مرتب كرد و دستى روى كراوات كشيد و گفت:
 فردا براى آزمايش ميام ،بريم برسونمت.آرش معترض گفت:
 كجا بريم؟ مىريم خونهى تو؛ بايد آرامبخش رستمى رو بهت بزنم چند ساعتبخوابى.
هرمز سرى تكان داد و در حال هُل دادن ويلچیر گفت:
 تو نمىخواى اين هفتهى آخر تو خونه استراحت كنى؟ هرمز خسته شدم ،تو خونه آذربانو نمىذاره تكون بخورم؛ مرتب مثل بچه مراقبمهست ...آرش اينو بخور ،آرش اينجا بشين ،آرش پاتو تكون نده ،آرش زود بخواب.
هردو بىاختيار به جملهى آخر خنديدند.
هرمز كمک كرد آرش روى صندلى بنشيند .ويلچیر را به خدمهى بيمارستان كه
همراهیشان مىكرد ،داد.
فرمان را به نرمى چرخاند و از بيمارستان خارج شد.
 خيلى هم بهت بد نگذشته ،خاطرات كودكى رو زنده كردى.آرش خميازهاى كشيد و چشمانش را بست.
 خيلى ،بهخصوص با جيغهاى فرا زمينى فرشته. -فرشته؟
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 هر روز به بهونهى سر زدن و عيادت مياد خونه؛ زيور و بلقیس بيچاره هم بايد گوشبه فرمانش باشن ...اين ميوه رو آب بگير ،گوشت فالن براى جوش استخوون خوبه،
سرما ندين ،گرما ندين ...براى من شده متخصص استخوان ،فسقلى.
هرمز با لبخند به گاليهها گوش داد.
 ميام پيش تو ،يه شبانه روز از سروصداش راحت باشم ،نمىدونم دختره ياگودزيالى مدرن!
 مىدونى آرش اگه دختر بودى نمىدونستم كجا بايد از دستت پنهان بشم. دختر بودم كه اآلن بغل دستت داشتم بچههامونو بزرگ مىكردم.صداى خندهى آرش در اتومبيل پيچيد.
 واى چه جيگرى مىشدم من!هرمز پس گردنى محكمى زد و گفت:
 نه خوش خيال ،رو دست عمو باد مىكردى شيرين عقل.***
رويا ميان كتابهاى تست و برگههاى پر شده از مطالب مهم ياداشت شده ،دراز
كشيده بود و با مداد ضربات آرامى روى برگهى زير دست مىزد.
امير مانند خواهرش روى زمين دراز كشيده ،پاهايش را از پشت باال برده و روى دفتر
نقاشى خطوط مبهم مىكشيد.
رويا زير ل**ب نق زد:
 -اَه چرا درست در نمياد ،راه حل رو كه دارم درست مىرم...
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نشست و با نوک مداد فرق سرش را خاراند.
پاچهى باال رفتهى شلوار كشى گشادش را پايين كشيد و بلند شد.
 امير چايى مىخواى؟ شيل (شير) مىخوام. اگه شير نداشتيم؟ چايى ننات( .نبات)رويا دماغش را چين داد و دستى به موهاى بلند امير كشيد.
 نبات ...نبات فسقل پسر. من فقسل نيسم( .فسقل نيستم) باشه ،هركول خوشگل من.كش سر را چند بار دور موهايش پيچاند .مادر سبزى پاک مىكرد.
 مامان چايى مىخواى؟ دستت درد نكنه مادر.سينى چاى را كنار مادر گذاشت.
 كمک مىخواى؟ نه مادر ،برو درستو بخون؛ همين كه مواظب اميرى بهترين كمک به منه.رويا نگاهى به چهرهى جوان و زيباى مادرش كرد .چينهاى كوچک زير چشم كمى
بيشتر شده بود.
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سينى به دست ،بلند شد كه آخ گفتن مادر هراسانش كرد.
 چى شد مامان؟مادر دست روى گونهاش گذاشت و گفت:
 چيزى نيست ،چند روزه دندونم تير مىكشه. چرا نمىرى دكتر؟مادر لبخند محوى زد و گفت:
 جدى نيست ،يه كم آب نمک قل قله (غرغره) كنم خوب مىشه.رويا شرمندگى مادر را تاب نياورد و با دردى كه در سينهاش پيچيد ،به اتاقش رفت.
لبخند گرم و بىخيال اَمير ،او را به نقش بازى كردن وا داشت.
 بيا تا چايى خنک مىشه شعر بخونيم.امير خنديد و خواند:
 حسنى نگو بال ب ُگوتمبل تمبال ب ُگو
رويا خنديد و گفت:
 ب ُگو نه ،بگو؛ تمبل نگو ،تنبل بگو. خُ (خب) منم همينو گفتم. خب بقيهشو بخون.امير به پاى رويا تكيه داد و در حال بازى كردن با يقهى كراواتى لباس رويا ،خواند:
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 موه دالز (موى دراز) ناخون بلند ،واه و واه و واهدر همان حال با سر و دست اَدا در میآورد.
رويا از خواندن و اَدا ريختن امير دلش رفت و محكم بغلش كرد و سر و صورتش را
غرق بو*س*ه كرد.
مادر از صداى خندهى فرزندانش لبخند زد و سعى كرد دندان دردى كه چند روز
سعى در پنهان كردنش داشت را تحمل كند.
رويا بعد از شستن ظرفهاى ناهار و خوابيدن امير ،سراغ پولهايش رفت .جعبهى جا
كفشى را از روى كمد لباس برداشت و روى تخت نشست.
جعبه را خالى كرد و اسكناسهاى ريز و درشت را دسته كرد .اسكناسهاى ٢٠٠٠
تومانى بيشتر از بقيه بود.
آنها را چند بار شمرد ٥٦٠ .هزار تومان بود .لبخند زد .دندان مادر از هر چيزى مهمتر
بود.
دفترچه سالمت مادر را داخل كيفش گذاشت.
 مامان مىرم از نرگس يه كتاب بگيرم. برو.دو كوچه پايينتر از خانهى نرگس ،مركز دندانپزشكى بود .بعد از گرفتن نوبت،
متوجه نگاه خيرهى آشنايى شد .فروشندهى سوپرى محل بود.
بىتوجه به نگاه خيره ،به سمت خانه رفت.
 -دخترخانم ،خانم مظفرى.

238

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
توجه نكرد و قدم تند كرد.
 روياخانم صبركن؛ كارت دارم.رويا با خشم ايستاد .نيما با خوشحالى كنارش رفت ،اما از چهرهى عصبانى دختر جا
خورد و با ترديد گفت:
 سالم ،خوبى؟رويا نفس بلندى كشيد و هيچ نگفت.
 مىدونم اينجا جاش نيست ،اما خواستم خودم ازت بپرسم چرا بابات جواب ردداد؟
سر رويا باال آمد و با تعجب به نيما نگاه كرد و گفت:
 نمىفهمم چى میگين!نيما به اطراف نگاهى كرد ،آشنايى ديده نمىشد .پرسيد:
 يعنى نمىدونى چند ماه پيش خواستگارت بودم و بابات جواب رد داد؟اَبروهاى رويا به هم نزديک شد .اين جوان چه مىگفت؟ خواستگارى!
 شما به چه حقى جلوى منو گرفتين و حرف خواستگارى مىزنين؟ حرف من حرفبابامه.
حركت كرد و نيما هم كنارش قدم تند كرد.
 خب چرا؟ -آقا كارتون زشته ،دارين مزاحم من مىشين.
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 رويا.ايستاد و با خشم گفت:
 به چه حقى اسم منو ميارين؟ اگه بازهم مزاحمم بشين به بابا میگم؛ من قصدازدواج ندارم.
نيما بىاختيار گفت:
 قصد ندارى يا من براتون كمم؟رويا سكوت كرد .مادر هميشه در گوشش خوانده بود تا وقتى مجبور نشدى ،با
غريبهها هم كالم نشو.
نيما غرض ورزانه ادامه داد:
 حتما ا منتظرى طرف با ماشين مدل باالش بياد دنبالت؛ خب راحت بگو يكى زيرسر دارى.
رويا احساس كرد از گوش و پيشانىاش آتش بيرون مىزند .ايستاد و آهسته از ميان
دندانهاى فشرده گفت:
 آدم بايد خيلى پست باشه كه راحت تهمت بزنه ،لياقت تو ،يه آدم حرف مفت زنمثل خودته.
اينبار چنان به سرعت دويد كه صداى نيما به گوشش نرسد .مردک بىشعور بعد از
چند ماه ،پياده شدن از اتومبيل آرش را به رخش مىكشيد.
مادر سعى كرد در مقابل اصرار رويا مقاومت كند.
 -هفتهى ديگه مىرم.

240

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 مامان تا هفتهى ديگه مىخواين درد رو تحمل كنين! آخه اون پول توجيبى خودت هست.رويا خنديد.
 من و شما نداريم ،تازه پول من و شما رو هم بابا مىده؛ براى ساعت  ٦نوبت دادن؛امير رو مىسپاريم به بابا و خودمون مىريم.
مادر و دختر نگفته مىدانستند با سكوت مىخواهند احترام مرد خانه حفظ شود.
مردى كه تالش مىكرد نيازهاى مادى خانواده را برطرف كند ،اما گاهى كم مىآورد؛
بهخصوص آخر ماه.
مادر دست دراز كرد و رويا را به آغوش كشيد و روى گونهاش را بوسيد.
 تو خواهر و مادر منى قربونت بشم؛ تا تو رو دارم غم ندارم.رويا خرسند از اينكه مىتواند قدمى مفيد براى خانواده بردارد ،با لبخند گفت:
 خدا رو بهخاطر داشتن تو و بابا هر روز شكر مىكنم.***
روزهاى بهار مىتوانست براى هركسى عاشقانه باشد ،اما براى رويا چنين نبود.
رويا سخت درگير درس خواندن براى كنكور و امتحانات نهايى بود .گاهى هم كمک
مىكرد تا امير سوار دوچرخهى قرمز و سياهش شود.
دوچرخهى دست دوم و تميزى كه پدر از طريق سايت شيپور تهيه كرده بود.
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شبها اگر خستگى از پايش نمىانداخت ،ذهنش پر مىكشيد به سوى مرد باشكوه
و چشم آبى كه مرتب و شيک مىپوشيد ،شيک و باوقار حركت مىكرد و صداى
مطمئن و دلنشينى داشت.
بهار مانند زمستان نواى غمگينى داشت ،وقتى نمىتوانست او را ببيند يا صدايش را
بشنود.
گاهى تصور مىكرد شايد دچار عالقهاى كاذب است و تصور مىكند عاشق شده
است ،اما وقتى براى اولين بار بعد از مدرسه ،بىقرار سوار مترو شد و خود را روبهروى
شركت او رساند ،به خود آمد.
به خود آمد و از محل گريخت؛ گريخت و فهميد عاشق است و گريزى از عشق
نيست.
بارها بر دست و پايش زنجير زد تا به فرمان قلب ياغى و سركش به سمت شركت
باشكوه نرود .از ديدن و ديده شدن مىترسيد.
ميان قلبش تارهاى نامرئى حس مىكرد كه گاه چنان كشيده مىشدند كه تنها اشک
و گريهى مخفيانه مىتوانست كمى از درد را كم كند.
عقل نهيب مىزد:
 خودت مىدانى اين عالقه ممنوع است ،آن را قبل از رسوا شدن ،قلع و قمع كن.قلب زمزمه مىكرد:
 تا كى مىتوانى خوددار باشى و تحمل كنى؟ تاكى مىتوانى به ساز عقل حسابرسگوش دهى؟
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عقل مىگفت:
 اصال ا قبول ،عاشقى؛ مىتوانى به او نزديک شوى و اقرار كنى و همراهش شوى؟قلب مىگفت:
 نمىتوانى به سويش روى ،اما مىتوانى دوستش بدارى؛ هيچچيز و هيچكسىنمىتواند اين دلخوشى را از تو بگيرد كه او را دوست دارى.
رويا روى برگهى زير دست در كالس فيزيک نوشت« :دوست دارم ،من تو را دوست
دارم سفير باشكوه عشق».
***
 مىخوام يه سور بدم ،هستى؟هرمز به خيابان خلوت نگاهى انداخت و پرسيد:
 خبريه؟آرش با انگشتان بلند و ماهرش چند ضربهى آرام روى فرمان زد.
 بله ،تقريبا ا تموم شد. قضيهى آرزومند؟صداى خندهى آرش در اتومبيل و گوش هرمز پيچيد.
 آرزومند و باند اختصاصى فروش جنين. امشب قراره سور بدى؟ -اگه قبول كنى بله.

243

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 تنها؟ مگه بدون آذرخانم و آقافرهاد مىشه؟! مثل هميشه چهار نفره.هرمزبا آرامش گفت:
 هستم ،زمان و مكان رو برام بفرست. باشه ،از سر دردت چه خبر؟هرمز روبهروى خانه ايستاد.
 با قرصهاى رستمى لختهى خون برطرف شده ،خوابم بهتره؛ سردرد هم كمتر شده. خدارو شكر ،افسر روبهرومه فعال ا. شب مىبينمت.آرش پشت چراغ قرمز اتومبيل را نگه داشت و منتظر شد تا چراغ سبز شود.
هرمز اتومبيل را داخل حياط برد و به چمنهاى سبز كنار درختان نگاه كرد .بعد از
سالها دستور داده بود كنار درختان چمن كارى كنند و تمامى ديوارهاى داخل خانه
را كاغذ ديوارى كنند .طرح كاغذ ديوارىها طاليى با گوىهاى آبى و سفيد بود ،تلفيقى
از دو گلسر!
كم شدن شدت سردرد و پيدا كردن خيانتكاران كارخانهى ميران ،كمى حال خوش به
وجود ناخوشش تزريق كرده بود.
احساس مىكرد به زودى خبرى خواهد شنيد كه حالش را بهتر خواهد كرد.
دوست داشت اين خبر مربوط به يكى از محبوبان چشم سياهش باشد.
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همانطور كه قول داده بود ديگر مزاحمتى براى رويا به وجود نياورد ،اما به محجوب
سپرده بود يكى از بهترين نيروهاى متأهل و مورد اطمينانش را براى تحتنظر داشتن
رويا بفرستد.
ابوالفضل كريمى براى اين مأموريت انتخاب شد .قرار بود در صورت مشاهدهى هر
موضوع مهم پيرامون رويا و خانوادهاش ،هرمز را مطلع كند.
ابوالفضل با قد بلند و بدن ورزيده ،بيشتر شبيه باديگاردهاى روساى مواد مخدر
كوبايى بود كه در فيلمهاى هاليوودى فراوان ديده مىشد.
او سعى كرده بود با پوشش ساده و رنوى سفيدش ،كمتر در ديد باشد .گاهى به
بهانههاى مختلف ،دختر نوجوانش را كنارش مىنشاند تا در صورت ديده شدن و
شناخته شدن جلوى هر كنجكاوى را بگيرد؛ اما در اين چند ماه متوجه بود دخترى
مانند رويا ،چنان زندگى ساده وسالمى دارد كه از هر خطر جدى به دور است.
تنها حضور چند بارهى دختر جوان روبهروى شركت آقاى صادقى ،كمى مشكوک بود.
با وجود حرفهاى بودن ،نمىتوانست اين مطلب را گزارش دهد .مانعى نامرئى جلوى
كارش را مىگرفت.
نمىدانست بين اين دختر ساده با مرد جوان چه رابطهاى وجود دارد .مرد جوانى كه
نامش در ليست بيست ثروتمند جوان زير ٣٠سال كشور قرار داشت.
ظاهرا ا قضيه احساسى و عاشقانه نبود ،چون هيچ تماس و ارتباطى بين آنها وجود
نداشت! پس قضيه چه بود؟!
آنقدر باهوش و كار كشته بود كه بفهمد در اين ماجرا كارفرمايش قصد آزار و اذيت
دختر جوان و خانوادهاش را ندارد.
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سعى كرد دنبال علت نباشد و به وظيفهى خود خوب عمل كند .كار ،سبک بود اما
كارمزد بيشتر از انتظارش بود.
بالخره كابوس كنكور از سر حجم عظيمى از دانشآموزان و خانوادههايشان عبور كرد.
دختران پر سروصدا با لبخند يا عبوس و ناراضى از حوزه امتحانى كنكور تجربى،
خارج شدند.
رويا دوستانش را در حياط دبيرستان يافت و به نزد آنها رفت.
مشتى به بازوى زهرا زد.
 زرى چطور دادى؟ بد نبود ،فقط زبان رو كامل نزدم.رويا ل**ب برچيد و گفت:
 منم عربى رو گذاشتم براى آخر ،يادم رفته بود.شراره آدامسش را با هيجان جويد و پرسيد:
 هيچى نزدى؟ چرا يه دفعه يادم اومد برگشتم و عالمت زدم ،اما چند تا سؤال موند؛ تو چطوردادى؟
شراره آدامس باد شده را تركاند.
 من راضیام ،خوب بود؛ مَحى (محبوبه) تو چطور دادى؟محبوبه معترض و با اَداى گريه سر تكان داد.

246

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 الهى طراح زبان و فيزيک بميره ،بقيه آسون بود.زهرا پرسيد:
 تو ديگه چرا جغجغه؟ مگه محسن كمكت نمىكرد؟محبوبه چشم گرد كرد و جيغ زد:
 محسن؟ اگه شما داداش منو ديدين منم ديدمش؛ همهاش تو بيابون دنبال جنازه وكوزه بود.
محسن ترم  ٦باستان شناسى بود.
شراره بلند گفت:
 بچهها بريم ددر؟دخترها جيغ زدند:
 بريم.چهار دوست خالى شده از استرس كنكور ،با شادى از دبيرستان شرافت كه حوزه
امتحانى آنها بود بيرون آمدند و خود را درون اولين تاكسى كه ايستاد انداختند.
صبح روز بعد رويا درحالى كه سعى مىكرد خود را هيجانزده نشان ندهد به پدر كه
كتش را مىپوشيد نزديک شد.
 بابا؟ بله؟ -بابا حاال مىتونم تلگرام طاليى رو نصب كنم؟
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 آره بابا جان ...خب چرا ايتا يا سروش نصب نمىكنى؟ خب دوستهام همه تلگرام دارن. اشكال نداره ...فقط رويا...رويا با اطمينان گفت:
 بابا مواظبم؛ با غريبه چت نه ،فقط با كسايى كه آشنا هستن؛ كانالهاى مورد دار نهو...
پدر با خنده گفت:
 اى پدر سوخته ،اَداى منو در ميارى؟ برو باباجان من بهت اطمينان دارم.رويا بعد از كمک به مادر در انجام كارهاى خانه ،به سرعت خود را به نرگس رساند تا
تلگرام گوشى را نصب كند.
بعد از انجام كار ،به بهانهاى خداحافظى كرد و به منزل برگشت.
مشتاقانه منتظر ديدن پروفايل باشكوه بود.
انگشتان بىقرارش به سرعت ضرباتى روى صفحهى گوشى زد و...
قلبش سريعتر تپيد .خودش بود .همانطور جذاب و باشكوه و نفسگير.
دو عكس را بارها رد كرد و آورد ،رد كرد و آورد و ديد .عكس اول هرمز با تىشرت آبى
و شلوار جين سرمهاى به اتومبيل زيباى آبى تكيه داده بود و ل**بهايش لبخندى
كمرنگ داشت.
او را تا كنون بدون كتوشلوار و كراوات نديده بود و اين تيپ راحتش عجيب به دل
مىنشست ،اما حيف كه عينكى چشمانش را پوشانده بود.
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عكس دوم نيمرخ خيره كنندهاش را به رخ مىكشيد.
با انگشت تمام اعضاى صورت هرمز را لمس كرد .احساس مىكرد بعد از سالها
هديهاى عجيب و ارزشمند گرفته است!
با ل**بهاى خندان ،گلويش تنگ شد و چشمانش به استقبال اشکهاى سوزان
رفت.
به عكس مردى كه لبخندى محو داشت ،گفت:
 هيچ مىدونى با دل من چه كار كردى؟ چرا بايد دوست داشتن رو با تو تجربهمىكردم وقتى كه از ابتدا محكوم به نيستى بود؟ كاش به اجبار زندگى منو سنجاق به
زندگى خودت مىكردى.
با گفتن جملهى سوم تكان خورد و متحير ماند .يعنى خودش اين حرف را زده بود؟!
چرا؟ مگر نمىدانست اين سنجاق به هزاران دليل باز خواهد شد؟
گاهى دل چيزى مىخواهد كه هيچ سرانجامى ندارد؛ اما دل و عقل هميشه همآهنگ
نيستند.
جدال درونى انسان ،وحشتناکتر و دردناکتر از جدال بيرونى است.
رويا جدال را مىديد و لمس مىكرد ،اما چارهاى جز رنج بردن نداشت.
درخلوت ،نگاه كردن به عكس حبيب دلش و فرو دادن زمزمههاى دلتنگى ،خيلى زود
تبديل شد به نماز واجب عاشقى شبانه.
پدر بعد از اينكه پاى سفره آمادهى شام نشست ،با خوشحالى گفت:
 -رويا بابا ،فردا دوست دارى كجا بريم؟ فردا مال تو تا خستگى كنكور از تنت در بره.
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رويا نگاهى به صورت منتظر پدر و شوق چشمان مادر انداخت و گفت:
 بابا هنوز كه نتيجه رو ندادن ،شايد قبول نشم.پدر با محبت گفت:
 مهم نيست ،مهم اينه كه تو تالشتو كردى؛ خب نگفتى ،كجا بريم؟رويا لبريز از حس تشكر چشم بست و گفت:
 بريم باغ فين كاشان ...بچهها امسال اونجا اردو رفتن و خيلى تعريف مىكردن.پدر دست به سمت غذا برد و گفت:
 هر چى تو بگى (رو به مادر ادامه داد) مادر ناهار فردا رو جور كن.مادر دست روى چشم گذاشت.
اولين سفر خارج از تهران ،با رنوى پدر لذتبخش بود.
ترانههاى مختلف پشت سر هم در فضاى داخل اتومبيل مىپيچيد .مادر مسئول
پخش خوراكى و نوشيدنى بود.
اَمير سر روى پاى رويا بيشتر راه ،خواب بود.
رويا به آهستگى گوشیاش را بيرون آورد و به تماشاى عكسى نشست كه در گالرى
ذخيره كرده بود.
خطاب به مردى كه در عين غيبت ،هميشه حاضر بود در دل گفت:
 تو گرچه غايبى ،اما هميشه همراه منى.توقفى كوتاه در قم كردند تا زيارتى با خواهر امام رضا (ع) داشته باشند.
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اَمير ترجيح داد در ايستگاه نقاشى حرم مطهر ،مشغول باشد تا خانواده با خيالى
راحت زيارت كنند.
رويا با چسبيدن شبكههاى نقره اى ضريح مطهر ،براى خانواده و همهى دوستانش
دعا كرد.
دعا كرد و خجالت كشيد براى دل خودش دعا كند.
ورود به كاشان و نزديک شدن به برج و باروى باشكوهى كه نام «باغ فين» را به
پيشانى داشت ،موجب خرسندى رويا شد.
اَمير لحظهاى از كنار پدر دور نمىشد و از او مىخواست كنار جوىها و استخر
جستوجوگر ماهىهاى درشت قرمز و سياه باشد.
رويا با لذت تمامى باغ را با چشم بلعيد .ديوارهاى زيبا ،استخرها ،حوضهاى خوش
طرح.
كوشک زيبا و معمارى بىنظير ،موزه كوچک با تصاوير جالب و تصوير اميركبير.
دستى روى تابلو كشيد و زمزمه كرد:
 باعث افتخار ايرانى ،مرد بزرگ.براى روح بزرگ مرد ايران زمين كه ديگر نمونهاى نداشت ،فاتحه خواند.
در انتهاى باغ و كنار ديوارى كه كسى به آنسو توجه نداشت ،روى زمين نشست.
كتانى سفيد و جوراب صورتیاش را بيرون آورد و پاها را در جوى گذاشت و خطاب به
ديوار گفت:
 -تو روزى شاهد عبور مردى بودى كه ناب زمانه بود؛ خوشبهحالت.
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چشمانش را بست و اجازه داد روحش تصور كند همجوار روح گذشتهى باغ است.
نفس بلندى كشيد و پاهايش را بيرون آورد ،پاچههاى شلوار لى آبى را پايين كشيد و
به سرعت جوراب و كفش را پوشيد.
مانتوى آبى و شال بلند مشكى را مرتب كرد .حضور باشكوه در لباسهايش احساس
مىشد.
دستى به درختان بلند قامت و كهنسال سرو كشيد.
 يعنى اَميركبير به شما دست مىكشيد؟ حتما ا!حتما ا به شما تكيه مىداد و زير سايه و بلندى قد شما قدم مىزد و از ستم اطرافيان
به شما پناه مىآورد.
شايد هم از نامردى اون زمان با شما حرف مىزد؛ خوشبهحالتون؛ خوشبهحالتون كه
دست و نفس و صداى امير رو احساس كردين.
چشم گرداند ،كسى متوجه او نبود.
سريع و با احساس عميق يک دختر جوان ،تنهى سروى را بوسيد و تصور كرد
بو*س*ه به دستان مردى مىزند كه يک ايران وام دار و بدهكار اوست.
لنز دوربين یک گردشگر ژاپنى ،آن لحظه را شكار كرد.
عكسى كه بعدها در يكى از مجالت تخصصى عكاسى ژاپن ،به چاپ رسيد.
زيارت و تفريح در باغ تاريخى ،چند ساعت طول كشيد .خوردن عصرانه روى تخت
فرش شده و پر از پشتى كافهى باغ ،حسن ختام سفر يک روزه و زيبا بود.
رويا از هر فرصتى استفاده كرد تا عكسهاى خاطرهانگيزى شكار كند.
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زيباترين عكس ،لحظهاى بود كه پدر از تخت پايين آمد و دست دراز كرد تا به
همسرش كمک كند .مادر لحظهاى تعادل از دست داد و ميان دستان پدر محصور
شد.
پدر غافل از نگاه تيز رويا و دوربين گوشى كه به سمتش نشانه رفته بود ،به سرعت
سر مادر را بوسيد.
رويا به خود «ایول»ای گفت .شكارچى هوشيار ،زيباترين تصوير زندگیاش را شكار
كرده بود.
خيابان روبهروى باغ را با لذت قدم زدند .اَمير در هواى پاک مىدويد و چشم به
جوىهاى پر آب داشت .هنوز دنبال ماهى بود.
آن شب رويا در گروه "١٢يار اوشن" ،با فرستادن چند عكس از سفر يک روزه نوشت:
 امروز حس عالى داشتم؛ جايى نفس كشيدم كه صدها سال قبل اميركبير نفسكشيده بود.
قبل از ارسال پيام بعدى ،پيام محبوبه آمد:
 مواظب بودى مادر ناصرالدين شاه با تيغ دنبالت نباشه؟شيوا با فرستادن شكلک خنده نوشت:
 حمومش چى؟ اونجا غسل وحشت كردى؟رويا نوشت:
 مرض ،شما كه ...به حس و حالم روانىها.پشت بند پيام سيل شكلک خنده ،عق زدن ،غش كردن و گريه آمد.
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***
هرمز با كارد و چنگال قطعهى كوچكى از قزلآال را در سُ س مخصوص زد و به دهان
نزديک كرد.
آرش قاشقی پر از كباب زعفرانى و برنج خوشبو را خورد و با لذت گفت:
 عاليه ،داره رو دست كباب بلقيس مىزنه.مادر با ظرافت قاشق سوپخورى را داخل ظرف سوپ زد و با لبخند گفت:
 بلقيس كه كباب بلد نيست.آرش خنديد و چشمكى زد.
 مامان خودتو بزن به كوچه بغلى و به رخش نكش كه كباب رو از بيرون سفارشمىده.
فرهاد با محبت به اعضاى خانوادهاش كه در آرامش و خرسندى شام مىخوردند ،نگاه
مىكرد و آرام غذا مىخورد.
رستوران چرخان برج ميالد ،در شب زيبايى خاصى داشت.
هرمز آهسته پرسيد:
 علت مهمونى چيه؟آرش شانه باال انداخت و بلند پرسيد:
 آذرخانم شما علت مهمونى رو مىگين يا آقافرهاد؟آذر چشمان سبز دلربا را به همسر  ٦٩سالهاش دوخت.
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فرهاد هنوز راست قامت و جذاب بود .بهخاطر ورزش ،تغذيه سالم و رفاه كامل ،به
مردان  ٥٠ساله مىخورد.
آذر از وضعيت ظاهرى همسرش خشنود بود ،اما به خوبى مىدانست فرهاد را با هر
وضعيت جسمى دوست دارد.
مردى كه با وجود برخوردارى از ثروت و موقعيت اجتماعى باال ،نزديک به  ٣٠سال به
همسر و خانواده وفادار بود بايد پرستش مىشد.
هيچگاه از ديرآمدنها ،سفرهاى خارج از كشور ،حضور پرستاران و پزشكان زن در
بيمارستان همسرش نگران نمىشد .اين آرامش برايش بيش از تمامى ثروت فرهاد
ارزشمند بود.
آرش بازوى مادر را لمس كرد و با خنده گفت:
 آذرخانم دارى باباى منو جلو چشمم از راه بدر مىكنى.فرهاد خندهى كوتاهى كرد و گفت:
 آرش. چشم رئيس ،اينجا كه بيمارستان نيست بابا.هرمز با دل خوش عزيزانش را مىنگريست .به خوبی مىدانست آرش هميشه تالش
مىكند در محافل دوستان و فاميل ،طناز و لوده باشد.
اما درجمع چهار نفره هيچوقت تظاهرى نبود ،او به راستى طناز بود.
فرهاد تک سرفهاى كرد و با دستمال اطراف دهانش را پاک كرد.
 -در چنین روزی من از مادرت خواستگارى كردم.
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دو جفت چشم روشن ميخكوب صورتش شد.
نگاهش روى صورت هرمز نشست.
 مىدونى من خوشبختیم رو از بابا فرهان تو دارم؟هرمز بىاختيار ل**ب پايين را مكيد و كمى به سمت عمو فرهاد خم شد.
فرهاد ادامه داد:
فرهان به من گفت« فرهاد اگه تو زن نگيرى من با وجود عالقهم به هما ازدواجنمىكنم ،پس بهخاطر من ،تو هم ازدواج كن» من تا اون زمان تو قيد ازدواج نبودم،
زندگى خودمو داشتم اما ...اما همهى زندگیمو براى فرهان مىدادم.
فرهاد به سمت آذر چرخيد و دستى روى بازوى او گذاشت.
 آذر دو سالى بود كه منتقل شده بود بيمارستان ما ،مىدونستم از من خوششمياد ...من هم ،مىبينين كه هنوز هم دلربا و خانمه.
آرش قهقهه زد.
 بابا از اين ناپرهيزىها نداشتى ...دلربا و دلبر.آذر مانند دختران جوان سرخ شد و گفت:
 آرش به كى رفتى اينقدر هيزى پسر؟ قربون خجالت مادرم برم ،يا به عمو فرهان يا عمه آزيتا؛ خب مىفرمودىفرهادخان ...دلبرى آذر...
فرهاد دستمالى به سمت پسرش پرت كرد و با لبخند گفت:
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 گاهى شک مىكنم پسرمى.آرش با دو انگشت پلکهايش را باال و پايين داد.
 ببين آقافرهاد ،مُهر آذرخانم اينجا و (موهاى طاليى ريخته روى پيشانى را عقب زد)اينجا خورده.
هرمز در سكوت ،با رضايت و لبخند كلكل مردان صادقى را دنبال مىكرد.
 خب از آذر خواستگارى كردم ...تو اين سالها صدها بار خدا رو شكر كردم كهفرهان مجبورم كرد ازدواج كنم؛ هر دو تو يک روز عروسى گرفتيم؛ هرمز اگه اآلن ما
چهار نفر اينجا هستيم بهخاطر پدرت فرهانه ،حتما ا خوب مىدونى تو برام به اندازه
آرش عزيزى؛ من سعى كردم هميشه برات پدر باشم تا عمو.
هرمز از جا بلند شد و به سمت فرهاد رفت .كنارش ايستاد و گفت:
 شما پدرم هستين ،آذرجون مثل مادرمه ،آرش هم بهترين برادر دنياست؛ منخوشبختم و اونو از شما دارم.
سر خم كرد و شانهى عمو را بوسيد.
آذر احساساتى شد و نم اشک را پاک كرد.
آرش بىتوجه به محيط اطراف بلند شد و با خنده گفت:
 نمیگى داداشت حسودى مىكنه ،رد كن بياد اون بغل و ب*و*س رو.هرمز با خنده آرش را از خود دور كرد.
 -بشين ،هنوز شامو تموم نكرديم.
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 آره وقت براى بغل و ماچ زياده ،من امشب خونهى تو هستم ،گفته باشم ...نگىنگفتى!
شام با شوخىهاى آرش و خاطرات فرهاد به پايان رسيد.
فرهاد مسافرت چهارنفره به ايتاليا تدارک ديده بود .پسرعموها زير بار نرفتند و
ترجيح دادند در اين مدت در تهران باشند.
فرهاد تسليم شد.
 آرش مديريت بيمارستان در اين مدت با شماست؛ نزنى بيمارستان رو بتركونى؟ حاال فهميدم به كى رفتم ،به شخص شخيص فرهادخان صادقى.تير نگاه پدر ،صورت خندان پسر را نشانه رفت.
آرش سرى تكان داد و گفت:
 اى بابا ،پدر من شما برين به دلبرى و دلربايى برسين؛ من و پسرعمو هم يه خاكىبه سر مىريزيم.
 آرش! مادرجون شما هم منو به بابا فروختين؟هرمز بازوى آرش را محكم كشيد.
 عموجان كى پرواز دارين؟ فردا قبل از ظهر. -من و آرش ميايم فرودگاه.
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آرش تا لحظهى آخر كه سوار اتومبيل پسرعمو مىشد ،از سربهسرگذاشتن والدينش
دست برنداشت.
 چرا همراهشون نرفتى؟آرش با صورت جدى كه فاصلهى بسيارى از شيطنت دقايق پيش داشت ،گفت:
 حالم كمى گرفته ،نخواستم بابا و مادر متوجه بشن و سفر براشون تلخ بشه.هرمز نيمنگاهى به سويش انداخت.
 مىشنوم. برو يه جاى خلوت ،تحمل چهار ديوارى و سقف رو ندارم؛ مىخوام آسمون باال سرمباشه.
هرمز در سكوت رانندگى كرد و از خيابانهاى شلوغ و پر نور فاصله گرفت ،از مردمى
كه بزم شبانه را آغاز كرده بودند ،فاصله گرفت.
از تهران فاصله گرفت.
در اطراف تهران بزرگ ،مناطق بىشمارى وجود داشت كه با قرار گرفتن در آنها،
مىشد آسمان را نزديكتر حس كرد و شهر را زير پا ديد.
اتومبيل آرام با چراغ روشن توقف كرد.
دو جوان در سكوت پياده شدند و تكيه داده به بدنهى اتومبيل به جلو خيره شدند.
ماه مىدرخشيد و شهر زيرسياهى آسمان و سياهىهاى پنهان نفس مىكشيد.
 -حرف بزن.
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آرش دم عميقى گرفت و دستها را سنجاق سينه كرد.
 آرزومند فرار كرده. چطورى؟ سرگرد ابراهيمى معتقده يكى از نيروهاى نفوذى خودمون با پول خريدارى شده وآرزومند رو فرارى داده.
 باند كه منحل شده بود. درسته ،اما براى گرفتن آرزومند هنوز مدارک كامل نبود ،آرزومند تحت نظر بود امااز امروز صبح ازش خبرى نيست؛ نه خودش نه زن و بچههاش.
 براى تو كه مشكلى بهوجود نمياد؟ نه ،به جز سرگرد و يكى از پزشكان كسى خبر از نقش من نداره. مورد اعتماده؟ خانمدكتر مورد اعتماده؛ من نگران خودم نيستم ...چند ماه تالش و زحمت گروه بهخاطر هيچوپوچ از بين رفت.
 چرا اينطور فكر مىكنى؟ باند آرزومند كه نابود شده. آرزومند يه جاى ديگه باز هم مشغول كثافت كاريش مىشه و راحت يا قانون رو دورمىزنه يا از مجازات فرار مىكنه؛ اينه كه اذيتم مىكنه.
هرمز ضربهاى دوستانه به بازوى آرش زد.
 تو تالشت رو كردى ،آرزومند رو هم مىگرفتين ،يه كسى يه جاى ديگه اين كار روادامه مىداد؛ همه جا هم آرش هست و هم آرزومند؛ بهتره كمى استراحت كنى.
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آرش كمى به حرفهاى هرمز فكر كرد .حقيقت همين بود ،تا بود همين بود.
به شهر بزرگ كه روبهرويش مانند بازيچهى سياه و پر از چراغ بود ،خيره شد .در جاى
جاى آن اگر اشک بود ،لبخند هم بود.
اَگر آرزومند بود ،آرش و سرگرد هم بودند.
چرخ گردان زندگى همين بود و بىتوجه مىچرخيد.
لبخند زد.
 نظرت چيه فردا ما هم با آقافرهاد بريم ايتاليا و ماه عسل  ٣٠ساله رو زهر كنيم؟هرمز اخم كرد.
 تو به باباى خودتم رحم نمىكنى جونور؟ حسوديم مىشه هرمز! پدر و مادرم ،تو ونيز سوار قايق خاطرهها بشن و من اينجابراى امثال آرزومند نقشه بكشم؟
 خودتو رنگ كن؛ سرت درد مىكنه براى جيمزباند بازى؛ بريم كه خوابم مياد.آرش خنديد.
 خواب بىخواب ،تو رستوران براى باباى من دلبرى مىكنى و بعد براى من خوابتومىذارى؛ اصال ا نمىدونم اين بابا فرهاد چطور اينقدر جذابيت پيدا كرده؛ نزديک ٧٠
سالشه ،اونوقت پرستارها دورش بالبال مىزنن.
هرمز با لبخند گفت:
 خوابت دير شده دارى چرتوپرت میگى؛ مواظب باش در مورد عموى من دارىحرف مىزنى ...من روى عموم تعصب دارم.
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***
تابستان سرنوشتساز به روزهاى آخر خود مىرسيد.
دختران هنرستانى گروه ياران اوشن ،مستقيما ا براى مقطع فوق ديپلم وارد دانشگاه
فنىحرفهاى شدند و نفس آسودهاى كشيدند.
بقيه گروه به استثناء مژده و مريم كنكور را با موفقيت پشت سر گذاشته و منتظر
ورود به دانشگاه بودند.
رويا پرستارى لرستان قبول شد ،اما به خاطر دورى از تهران حاضر نشد براى ثبتنام
برود .پدر و مادر موفق به راضى كردن او نشدند.
رويا نمىتوانست دور از خانواده و دوستان در شهرى غريب باشد ،عالوه بر آن
مىدانست پرداخت هزينهى خوابگاه و ديگر هزينهها ،براى پدرش دشوار است.
پدر در خلوتى پدر و دخترى به او اطمينان داد مشكلى نيست و درخواست وام داده
كه موافقت كردند.
اما رويا با شرمندگى گفت اينبار بيشتر مىخواند تا در تهران يا شهرى نزديک قبول
شود.
پيامهاى تلگرام پر از سؤال و اطالعات بود.
جغجغه:
 بچهها من حقوق قم قبول شدم ،كسى مىدونه سطح علميش در چه حده؟مجى ناناز:
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 با اينكه قبول نشدم اما قبال ا تحقيق كردم حقوق قم عاليه ،دخترخالهم از نيشابورمىره قم.
نرگس بلند:
 بزن قدش؛ منم قم قبول شدم؛ مديريت بازرگانى.فرغون:
 چه خبره؟ همه قم؛ پزشکهاى گروه بيان جلو.عشق سينما:
 جون ...جون ...من داروسازى تبريز قبول شدم؛ بچهها تركى بلد نيستم.دختر استاد:
 ناز نفس خودم ،پزشكى تهرون ...جيغ جيغ هورا.زن باباى سيندرال:
 پرستارى لرستان ،اما نمىرم؛ راه دوره.جک گنجيشكه:
 لوس بابايى رويا ،برو تا پشيمون نشدى.عاشق درپيت:
 منم راه دور بود نمىرفتم ،اُفتادم مهندسى عمران اَراک.زن باباى سيندرال:
 -جكى تو چى قبول شدى؟

263

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
جک گنجيشكه:
 پرستارى كاشان.***
مهمانى ماهانهى شهريور ،در منزل مينا برگزار شد.
در هيجان و خندهى گروه اوشن غمى نهفته حس مىشد .دختران مىدانستند براى
مدتها از اين دورهمىهاى قشنگ دور خواهند شد.
آواز خواندند ،رقصيدند ،شكلک درآوردند و عكس گرفتند.
اَداى برخى از معلمان و دانشآموزان هم كالسى را درآوردند و قهقهه زدند.
عصرانه ساندويچ سوسيس هندى خوردند و از يكديگر نوشابه دزديدند.
نقل و شكالت روى سر معصومه ريختند كه شب گذشته توسط خانوادهى عمو ،براى
محسن خواستگارى شده بود.
جک گنجيشكه با هيكل ريز روى سر محبوبه خم شد و با زير بغل بردن سر دختر
خجالتى خندان ،گفت:
 ببين جغجغه ،داداشمو اذيت كنى مىكشمت ،زود تند سريع هم يه جغجغهبرامون میارى.
دخترها بلند هو كردند و به جان دخترعموها افتادند.
نرگس كنار آشپزخانه از شراره كمک مىخواست.
 شراره اين مرتضى فكر كنم داره زيرآبى مىره ،مىشه از احسان بخواى يكى دو روزتعقيبش كنه؟
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شراره كه از احسان مطمئن و راضى بود ،گفت:
 شماره گوشى و آدرس خونهى مرتضى رو شب برام بفرست تا بگم احسان آمارشودربياره؛ من از اول به مرتضى شک داشتم؛ خودم ديدم به مينا پيله كرده بود ،مينا
محلش نذاشت.
نرگس دوبندهى لباسش را كمى باال كشيد و لبخندى نمايشى زد.
 بريم تا بچهها شک نكردن.با غروب خورشيد دخترها خانه را مرتب كردند ،ظرفها را شستند و با روبوسى از هم
خداحافظى كردند.
مينا پاكتى شكالت و يک بستنى فريز شده به دست رويا داد.
 اينم سهم اميرجون. دستت درد نكنه ميناجون ،اآلن مىرسيدم خونه ،امير ازم خوراكى مىخواست.رويا آرايش صورتش را پاک كرد ،موهاى خرمايى را داخل روسرى كرد و همراه نرگس از
خانه خارج شد.
تا رسيدن به كوچهى نرگس ،دو دوست حرف زدند و خنديدند.
با جدا شدن نرگس از رويا ،موتور سوارى به سرعت از پشت به رويا نزدیک شد و
كيف روى دوش رويا را چنگ زد.
رويا كه بند كيف را در دست داشت ،چنان غافلگير شد كه چند قدم دنبال موتور
كشيده شد.
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بند كيف پاره شد و رويا روى زمين افتاد .خودش را جمع كرد و به ديوار كوچه تكيه
داد.
درد در شانه و پايش پيچيد و اشكش را درآورد.
زن و مردى به او نزديک شدند .زن مسن بلند بلند موتورسوارها را نفرين كرد.
 الهى زير گل برن ،مردم از دستشون آسايش ندارن.به سمت رويا خم شد.
 دخترجون حالت خوبه؟ جاييت نشكسته؟رويا با صداى گرفته جواب داد:
 خوبم.سعى كرد بلند شود ،اما درد مچ پا اجازه نداد و بلند ناله كرد.
زن كمک كرد بايستد.
 خونهتون كجاست؟ كوچهى بعدى. آقا اسماعيل بريم اين دختر رو به خونه برسونيم.مرد مسن سرى تكان داد و الالههللا گفت.
رويا به سختى با كمک زن غريبه خود را به خانه رساند.
مادر با ديدن وضعيت رويا ،ضربهاى به صورتش زد و جلو رفت:
 -چى شده؟ تصادف كردى؟

266

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
زن غريبه گفت:
 خدا بهش رحم كرد سرش جايى نخورده؛ از خدا بىخبرها كيفش رو زدن و رفتن.مادر مىپرسيد و زن غريبه پاسخ مىداد .مادر ،زن و شوهر را دعوت كرد وارد خانه
شوند و چاى بخورند ،اما زن و مرد غريبه گفتند عازم خانهى پسرشان هستند و با
دعاى سالمتى برای رويا ،خداحافظى كردند.
ابوالفضل آخرين ضربهى پا را به باسن جوانک زد و با صداى خفه گفت:
 يه بار ديگه اين طرفها ببينمتون خونتون پاى خودتونه ،گم شين.بىتوجه به دو جوان كه لتوپار كنار موتور افتاده بودند ،يقهى لباسش را مرتب كرد،
آستينهاى باال رفته را پايين داد و سوار پرايدش شد.
رويا همراه پدر از بيمارستان بيرون آمد و سوار اتومبيل شد.
پدر گفت:
 خداروشكر كه فقط يه پيچ خوردگى ساده بود؛ رويا ،دخترم هر وقت همچينحادثهاى اتفاق افتاد ،كيفت رو ول كن و جونت رو نجات بده.
 بابا از پشت اومدن كيفم رو كشيدن ،اصال ا متوجه نشدم كه كيف رو ول كنم.پدر پرايد را داخل كوچه برد و گفت:
 دزد هم بايد غيرت داشته باشه و تن و بدن زن و بچهى مردم رو نلرزونه.رويا بعد از ساعتها لبخند زد.
 -مگه دزد هم غيرت داره؟
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 داره بابا ،بعضى دزدها رو ناچارى اين كارو مىكنن ،اما باز هم غيرت دارن.اتومبيل پارک شد و دختر و پدر پياده شدند.
 بابا كيفم.كيف مشكى كنار در خانه بود.
رويا فكر كرد يعنى اين دزدها هم غيرت داشتند كه كيف ساده و خالى او را پس
دادهاند؟ اما از كجا خانهى او را بلد بودند؟!
بستنى آب شده گند زده بود به داخل كيف؛ اما خوشبختانه كارت ملى و كارت
كتابخانه و چند اسكناس داخل كيف پولش سالم مانده بود.
***
ضرباتش سريعتر و محكمتر شد.
مهران با دست و پا ،جلوى ضربات پا را مىگرفت .هرمز با نشاندن ضربهى سبک به
گردن حريف و عقب راندنش ،ايستاد.
دو حريف به هم احترام گذاشتند.
هرمز و مهران با نفسهاى كوتاه و پىدرپى با هم دست دادند .عرق روى گردن و
سينهى عريانشان مىدرخشيد.
هرمز با حوله عرق گردن و سينه را پاک كرد و گفت:
 مهران امروز خيلى رو فرم نبودى.مهران سرى پايين انداخت.
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 اين ماه خيلى رو به راه نيستم قربان ،معذرت مىخوام.هرمز لباس كاراته را درآورد و روبهروى مهران ايستاد.
 چرا؟ مهم نيست.هرمز به سمت حمام باشگاه اختصاصى برج رفت.
 بعد از دوش صحبت مىكنيم.باشگاه زیر پارکینگ برج دلفين آبى قرار داشت و مجهز به كليهى وسايل بدنسازى و
ورزشهاى رزمى بود.
انتهاى سالن ميز پينگپونگ به چشم مىخورد .مهران و هرمز هفتهاى دو بار هنگام
غروب در اين مكان با هم تمرين مىكردند.
مهران به خوبى مىدانست هرمز نيازى به يادگيرى بيشتر ندارد و تنها براى روى فرم
بودن به تمرينها ادامه مىدهد.
مكان مناسب و رفتار دوستانهی هرمز بيش از حقوق عالى كه مىداد ،مهران را جذب
او کرده بود.
هرمز رفتار تازه به دوران رسيده و غرور متعفن نداشت و با او مانند یک دوست،
محترمانه رفتار مىكرد.
بعد از دوش ،دو رزمى كار وارد اتاق بزرگ باشگاه شدند و روى مبل چرم سرمهای
نشستند.
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مرد جوانى به سرعت چاى تازه دم را در دو فنجان ريخت و همراه شيرينى و قند
جلويشان قرار داد.
 مرصاد تنهامون بذار. چشم قربان.هرمز همراه با برداشتن فنجان چاى گفت:
 خب مهران تعريف كن.مهران در حال بازى كردن با انگشتانش گفت:
 چيز مهمى نيست ،خب ...يعنى... مهران! خب شهريهى دانشگاهم اين ترم سنگينه و هنوز نپرداختم ،جهيزيه خواهرم همبايد تا دو ماه ديگه جور شه ...يه زمين داريم كه گذاشتم براى فروش ،ولى هنوز براش
مشترى پيدا نشده.
هرمز چاى را نوشيد .به جز چاى رويا ،هيچ نوشيدنى قهوه نمىشد .اما دكتر رستمى
تأكيد كرده بود قهوه را قطع يا كم كند.
 رييس دانشگاهت دكتر فروغه؟ بله. فردا برو پيشش؛ مىدونم هر سال به  ١٠نفر از دانشجويان دكترا وام بدون بهره ودراز مدت مىده.
درخشش چشمان سياه مهران ،از نگاه هرمز دور نماند.
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 بعد از دانشگاه برو بازار بزرگ پيش حاجكاظم خليلى ،فروشگاه بزرگ وسايل خونهداره؛ اسم منو ببر ،هرچى الزم دارين قسطى بردارين؛ سال اول الزم نيست قسط
بپردازى ،از سال دوم بدون بهره و دراز مدته.
 قربان چطور تشكر كنم؟ تشكر نمىخواد ،خودت قسطاشو مىدى ...از اين شيرينىها بخور ،دست پختمادر مرصاده.
با رفتن مهران ،شمارهى دكتر فروغ را گرفت.
 سالم دكتر. سالم آقاى صادقى. دكتر  ١٠تا كمک هزينهى دكترا رو تموم كردين؟ آخريش رو ديروز داديم. بكنين ١٢تا ،مىريزم به حساب؛ فردا آقاى مهران رئوفى براى دريافت وام مياد؛موافقت كنين.
 خدا پدرت رو رحمت كنه با اين كمکهايى كه مىكنى بار بزرگى از روى دوش اينبچهها برمىدارى.
كمى به تعارف گذشت تا خداحافظى كردند.
هرمز شمارهى حاجكاظم را گرفت.
بيش از چهار سال از راه انداختن كمک هزينه جهيزيه به افراد نيازمند مىگذشت.
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هرمز ماهيانه مبلغ هنگفتى مىپرداخت .حاجكاظم به خوبی مىدانست قسطها فقط
براى حفظ غرور نيازمندان است و با عقب افتادن آنها هيچ عكسالعملى نشان
نمىداد.
قسطهاى پرداخت شده مستقيما ا به پرورشگاهى در تهران واريز مىشد.
حاجكاظم هم با ادبياتى ديگر ،حرفهاى دكتر فروغ را تكرار كرد.
هرمز وارد سالن بزرگ شد .مرصاد مشغول پرس سينه بود.
 مرصاد من رفتم.مرصاد سريع به احترام هرمز بلند شد و جلو آمد.
 مرصاد به مادرت بگو هفتهاى چند كيلو از شيرينىهاش برام كنار بذاره.مرصاد لبخند زد و چشم گفت.
مرصاد را دو سال پيش از داخل جوى آب پيدا كرده بود كه كتک خورده و معتاد،
نفسهاى آخر را مىكشيد.
با مراقبت آرش و بسترى كردن در كلينيک ترک اعتياد ،او را نجات داده بودند.
كمكش كرد تا به تحصيل در دانشگاه پيام نور ادامه دهد و براى معاش روزانه اين
باشگاه را به او سپرد تا هفتهاى دو روز شاگرد خصوصى بگيرد.
مرصاد قبل از اعتياد ،مربى پرورش اندام بود.
نظافت و نگهدارى باشگاه هم از وظايفش محسوب مىشد.
از باشگاه بيرون آمد و به سمت آسانسور اختصاصى رفت.
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هرمز نه مردم گريز بود و نه مغرور ،اما از همجوارى با انسانها تا جاى ممكن دورى
مىكرد.
تحمل لمس شدن تصادفى توسط افراد را نداشت ،بوى عرق يا بدن يا اُدكلن افراد
شامهاش را مىآزرد.
سبک زندگى خاصى داشت .در همايش و گردهمايى شغلى يا علمى شركت مىكرد،
اما از ميهمانىها و دورهمى اقوام گريزان بود.
ورزش را انفرادى دنبال مىكرد .ترجيح مىداد به جز عمو و خانوادهاش ،با افراد ديگر
برخورد نزديک نداشته باشد.
اگرچه حلقهى افرادى كه روزانه با آنها در ارتباط بود بسيار وسيع و گسترده بود ،اما
تنها با آرش دوستى و نزديكى صميمانه داشت.
به جز ناهار يا شام كارى ،به رستوران نمىرفت.
ترجيح مى داد ناهار و شام از رستوران برج برایش فرستاده شود.
باشگاه و ورزشگاه نمىرفت و از باشگاه خصوصىاش دربرج استفاده مىكرد .با مهران
كاراته ،با مرصاد پرورش اندام و با آرش شنا مىكرد.
دو خدمهى مرد ،هفتهاى دو روز زير نظر مرصاد خانهاش را نظافت مىكردند.
نيمى از واحدهاى برج به همراه باشگاه و رستوران برج متعلق به او بود.
با وجود خانههاى مختلف در ديگر شهرهاى كشور ،در اين برج احساس امنيت
مىكرد.
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خانهى افسريه گرچه پر از خاطرات تلخ و شيرين كودكى بود ،اما بيشتر موجب
رنجش روحش مىشد.
گاه كالفه از افكارى كه پر از هما بود به آن خانه مىرفت .آنجا را نگهدارى كرده بود تا
اگر روزى هما برگشت ،او را راحت پيدا كند.
مصطفى در طى سالها ،همراه پدرش سرايدار خانه بود و آنجا را خوب نگهدارى
مىكرد.
وارد اتاقى شد كه بهعنوان اتاق كار ،مبله شده بود .پشت ميز عتيقه و سوختهاى
رنگ نشست و سيستم روشن را كمى جلو كشيد .وارد فايلهاى شخصى شد و روى
فايل فرهان كليک كرد.
اسامى مكانهايى رديف شد كه ماهيانه مبلغ قابل توجهى به حساب آنها واريز
مىكرد .كمک به برخى از اين مراكز ،به زمان پدرش برمىگشت.
به جز آرش ،كسى از فعاليتهاى نوع دوستانهى او خبر نداشت.
 ٦سال پيش مركز خصوصى نگهدارى از كودكان بىسرپرست و بدسرپرست "فرهان"
را زير نظر بهزيستى راه اندازى كرده بود.
بيشتر كارهاى مركز ،زير نظر آرش انجام مىشد.
گروهى از پزشكان ،سالى چند نوبت تمامى كودكان مركز را ويزيت مىكردند.
به سرعت وارد كمک هزينهى دانشجويى دانشگاه ...شد و مبلغى را واريز كرد.
صداى گوشى توجه او را به خود جلب كرد.
 -سالم آقا.
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 سالم. مشكلى براى خونوادهى خانم مظفرى پيش اومده. چه مشكلى؟ابوالفضل گزارش مىداد و هرمز با كشيدن اَبرو در هم گوش داد.
 دستور چيه قربان؟ فقط مواظب باش؛ هر اتفاقى افتاد خبرم كن؛ خانم مظفرى هرجا رفت سايهبهسايهتعقيبش كن ...نياز بود از كس ديگه هم كمک بگير.
 بله.فكر كرد شايد حاال بتواند به روياى گريز پا نزديک شود ،اما آهسته آهسته.
از اينكه مىخواهد مشكل رويا را پلهاى براى رسيدن به هدفش كند ،عذابوجدان
نداشت.
زمزمه كرد:
 عذابوجدان ندارم چون من در بهوجود اومدن اين مشكل دخالتى نداشتم؛خوشحالم؟ آره خوشحالم؛ چون مىتونم قدمى به سمت رويا بردارم؛ اون دختر فقط
به من تعلق داره؛ فقط من.
***
رويا صورتش را به بالش مىفشرد و اشک مىريخت.
ل**بهايش را مىگزيد و اشک مىريخت .حتى نمىتوانست بلند گريه كند،
مىترسيد مادر بيشتر به هم بريزد.
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خيلى زود نااميد شده بود.
بايد چه مىكرد؟ چه كسى مىتوانست به پدرش كمک كند؟
پدرعزيزش اآلن چه مىكرد؟
گريهاش شديدتر شد .پدر عزيز و مهربان اآلن كنار چه كسانى بود؟
تا ماه پيش همه چيز خوب و آرام بود .پدر منتظر گرفتن وام بود تا آنها را به يک سفر
خوب ببرد.
آن شب را به خوبى به ياد داشت.
پدر با خوشحالى گفت:
 با وامم موافقت شده و اين هفته به حسابم مىريزن.مادر پرتغالى پوست كند و روبهروى امير گذاشت.
 مباركه ،چقدر هست؟  ٤ميليونه ،يه هفته مرخصى مىگيرم و شما رو مىبرم مسافرت.چشمان مادر از شادى درخشيد ،اما برخالف ميلش گفت:
 بذار تو بانک باشه ،بعد مىتونيم بريم مسافرت.پدر ناپرهيزى كرد و خود را به طرف مادر هل داد و شانهى مادر را گرفت:
 اين سفر مخصوص خانم خونه هست.امير كه مابين آنها بود زور زد كه بيرون بيايد.
 -خفه شدم بابا.
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رويا امير را بغل كرد.
 نق نزن ،بابا كجا مىريم؟ هرجا مادرتون بگه. مامان كجا بريم؟اصرار پدر و بچهها لبخند مادر را عميق كرد.
 بريم شيراز.سفر شيراز تاييد شد.
فرداى آن روز فاجعه رخ داد.
از پدر تا شب خبرى نشد .گوشى هم خاموش بود.
مادر دست به دامان دايىرضا شد .دايىرضا سعى كرد مادر را آرام كند.
ساعت ١٠شب دايىرضا و عمورضا با هم به خانه آمدند.
اَمير خواب بود .رويا و مادر بىقرار و آشفته به مردان هم نام و به هم ريخته نگاه
كردند.
هيچكدام حرف نمىزدند و گويى منتظر بودند ديگرى زبان باز كند.
رويا و مادر هم زمان گفتند:
 عمو! داداش!عمورضا گفت:
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 زنداداش چيزى نشده ،اَمين با يه موتورى تصادف كرده...مادر بىاختيار جيغ كشيد .رويا مادر را بغل كرد و گفت:
 مامان آروم باش ،بذار عمو حرف بزنه.دايى سر به زير بود و عمو گوشهى لبش را مىجويد.
مادر با بغض گفت:
 آقارضا جون بچههات امين حالش خوبه؟ زنداداش ،داداش حالش خوبه ،چيزيش نشده ...فقط موتورسوار اآلن بيمارستانه؛خب امين كوتاهى كرده و بيمهى شخص ثالث رو نپرداخته؛ اآلن به خاطر شكايت
خونوادهى موتورى بازداشته.
رويا باور نمىكرد .پدر نازنين و آرامش بازداشت شده است؟
 خب بيارينش بيرون. نمىشه ،بايد فردا بره دادسرا ،بعد مىشه با سند بيرونش آورد.ولى ماجرا به اين سادگى نبود.
راكب موتور يک چشم خود را از دست داده بود و فكش آسيب ديده بود.
دوندگىهاى مادر و عمو و دايى نتيجهاى نداشت .بايد ديهى  ٣٤٧ميليون تومان
پرداخت مىشد يا وثيقهاى به همان اندازه داده مىشد تا پدر به خانه برگردد.
عمورضا و عموحسين و دايىرضا توانستند  ٣٦ميليون فراهم كنند .دوستان رويا از
خانوادههايشان كمک خواستند اما كمک آنها هم بيشتر از  ١٢ميليون نشد.
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رويا روى برگهاى مبلغها را مىنوشت.
حتى قيمت فروش النگوهاى مادر و گوشوارهى خودش و وام پدر را اضافه كرده بود.
اما فاصله بسيار بود.
درحساب پسانداز پدر هم بيشتر از ٦ميليون نبود.
مادر بىقرارى مىكرد و از دايى مىخواست سهم خانه را بخرد (يک دانگ و نيم خانه
متعلق به مادر بود).
دايىرضا مىگفت ارزش كل خانه بيشتر از ١٠٠ميليون نيست؛ حتى اگر تمام خانه به
فروش رود هم نمىتوانند يک سوم ديه را بپردازند.
مادر با گريه مىگفت:
 پس چه خاكى تو سرم كنم؟ امين تو زندان دق مىكنه داداش؛ اى خدا چه كاركنم؟!
رويا هم مانند مادر از خدا مىپرسيد:
 خدايا چه كار كنيم؟ بابا نبايد زندان باشه.مادر و عمو سراغ خانوادهى مصدوم رفتند و التماس كردند شكايت خود را پس
بگيرند.
مادر مىگفت تمام ديه را خورد خورد مىپردازد؛ اجازه ندهند همسر او در زندان
بماند.
اما التماس و گريه اثرى نداشت.
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سؤاالت روزانهى رويا هردفعه با ديدن مادر و دايى ،مادر و عمو ،دايى و عمو تكرار
مىشد:
 چى شد؟ بابا كى آزاد مىشه؟ چقدر پول جور شده؟ رضايت نمىدن؟و جواب هر بار اين بود.
 بايد صبر كرد.قلب رويا به درد آمده بود از اين همه فشار ،گريهى مادر ،بدخلقى امير كه با گريه و
خشم پدرش را مىخواست.
رويا هر بار با ديدن بخارى بغض مىكرد و اشک مىريخت .پدر عزيزش که از مهر تا
فروردين كنار بخارى مىنشست ،اآلن کجا بود؟ سردش نبود؟
دور از چشم مادر سر به ديوار مىكوبيد .پدرش را سالم و لبخند بر ل**ب
میخواست.
صداى دايى را شنيد كه در گوشى التماس مىكرد:
 آقاسهيل ،ما بيشتر از اين وسعمون نمىرسه ...اگه رضايت ندين براى شما چهفايدهاى داره؟
... -
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 خب دامادمون تو زندان كه نمىتونه ديهى شما رو جور كنه؛ برادر من ،شما رضايتبدين تا آخر اين هفته مىتونيم  ٨٠تومن بديم ،بقيهاش هم قسط بندى كنين.
 ... الو ...الو؛ قطع كرد ...مرد حسابى چرا قطع مىكنى؟رويا در اقدامى انفجارى دور از چشم مادر از خانه بيرون زد .آدرس بيمارستان و
بخش مربوطه را بهقدرى شنيده بود كه حفظ باشد.
وارد بيمارستان شد .وقت مالقات نبود ،اما بهقدرى به مرد نگهبان التماس كرد كه
اجازهى ورود گرفت.
صورت رنگ پريده و چشمان سرخش در بيمارستان عجيب نبود و هركسى با
ديدنش تصور مىكرد بيمار بدحال دارد.
با قدمهاى لرزان وارد بخش مردان شده و به اتاق  ١٠٣نزديک شد.
ايستاد و با خواندن حمد و سوره سعى كرد خود را كمى آرام كند .وارد اتاق شد.
نمىدانست كدام يک از آن چهار تخت متعلق به حيدر خسروى هست.
سه همراه كنار بيمارشان نشسته بودند .محيط مردانه ،آشوب به دلش زد.
با ل**بهاى لرزان بدون نگاه كردن به چند جفت چشم خيره پرسيد:
 سالم؛ آقاى خسروى اينجا هستن؟مرد جوانى كنار تخت دوم ايستاد.
 -خسروى! من يا بابام؟
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پلکهايش چند بار تند پريد .پس مرد جوانى كه كوتاه نمىآمد او بود.
نگاهش به سمت بيمار كشيده شد ،نيمى از صورت مرد پوشيده در باند بود.
 آقا مىشه چند لحظه بياين بيرون؟مرد جوان متعجب قدمى جلو آمد.
 من ...با من كار دارى؟ بله.سهیل خسروى به همراه تخت اول گفت:
 مواظب بابام باش ،اآلن برمىگردم.از اتاق بيرون رفتند .رويا توانى در پاهايش نمىديد؛ بىاختيار روى صندلى پالستيكى
آبى نشست.
سهیل روبهروى رويا ايستاد و منتظر ماند.
مرد جوان الغر اندام با صورت استخوانى و سخت بود؛ هيچ مالطفتى در چهرهاش به
چشم نمىخورد.
چشمان ريز سياهش تيز و تند بود؛ اما بدجنس به نظر نمىرسيد.
رويا به زمين بيمارستان خيره شد تا جرات حرف زدن پيدا كند.
 آقاى خسروى من متأسفم؛ بهخاطر حال پدرتون ،بهخاطر دردى كه مىكشين ولى...به خدا باباى من مخصوصا ا اين كار رو نكرده؛ توروخدا بابامو ببخشين.
خسروى جوان پوزخندى زد و به سر پايين افتادهى رويا نگاه كرد.
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 خب حاال دخترش اومده جلو ...مثال ا قراره دل من بسوزه؛ اشتباه كردى ...به مننگاه كن.
وقتى حركتى از رويا نديد ،با خشمى كه هنوز فروكش نكرده بود با كفش به كتانى
رويا كوبيد.
 سرتو بيار باال و به من نگاه كن.چشمان خيس رويا روی صورت خشمگين و ل**بهاى فشرده شده نشست.
 من با گريه و التماس خر نمىشم؛ مىدونى باباى من چه كاره هست؟رويا بىاختيار سرى تكان داد.
 كار باباى من تخليهى چاهه؛ يه كار گند و مزخرف؛ وقتى باباى من چاهى رو تخليهمىكنه ،آدمهاى خونه هم مىرن عقب تا بو نگيرن؛ من ...بنا هستم؛ خرج  ٤نفر تو
دست من و بابامه.
حاال بابام مىتونه ديگه كار كنه؟ مىتونه خرج زن و بچههاشو بده؟ باباى تو بايد تا
قرون آخر خسارت رو بده؛ اين پول نمىتونه چشم بابا رو بده ،اما مىتونه تا مدتى
خرج خونه رو بده.
به دايىات و عموت گفتم ،به مادرتم گفتم ،من كوتاه نميام و نمىذارم بابام رضايت
بده ...به تو هم میگم برو پول بيار.
من اآلن فقط پول مىشناسم؛  ١٠روزه سر كار نرفتم ،خرج بيمارستان داره هر روز زياد
مىشه...
برو و به دايى و عموت بگو زورشونو بزنن براى جور كردن پول؛ اونم تموم پول.
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ضربهی ديگر به كتانى رويا زد.
 برو.رويا با گريه گفت:
 به خدا نداريم ...بابام اونجا باشه دق مىكنه.سهيل پوزخندى زد و گفت:
 گفتم گريه و التماس منو نرم نمىكنه ...تا وقتى پول ديه كامل نشده ،بابات آزادنمىشه.
و به سمت اتاق  ١٠٣رفت.
رويا در هم ريخته و مستأصل از بخش و بيمارستان بيرون زد .مرتب با خود تكرار
مىكرد چه كند؟ چطور به پدر كمک كند؟
محال بود سهيل خسروى بگذارد پدرش رضايت دهد .به نوعى به آنها هم حق
مىداد؛ اين تصادف آسيب بزرگى به پدرش و سالمتى او زده بود.
در ميان باد پاييزى راه مىرفت و بىخبر از مردى بود كه با فاصله او را تعقيب مىكرد.
مسافت زيادى را پياده طى كرد و با پاهاى پر درد ،روى صندلى ايستگاه اتوبوس
نشست.
هياهوى درونش اجازه نمىداد متوجه هياهوى مردم و خيابان و اتومبيلها شود.
اتوبوسى آمد و رفت و او هنوز در خود بود.
پيرزنى با نايلون بزرگ خريدش بىتوجه ضربهى محكمى به سرش زد.
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آخى گفت و به اطراف دقت كرد.
آنجا چه مىكرد؟! مسير اين اتوبوسها خالف مسير خانه بود.
خسته و كالفه دور خود چرخيد و مجبور شد تاكسى دربست بگيرد.
راننده آهنگ بلندى گذاشته بود .رويا خواهش كرد آن را كم كند؛ سرش در حال
انفجار بود.
راننده با نارضايتى آن را كم كرد.
روبهروى كوچه پياده شد .قدمى جلو نرفته بود كه مغازهى سوپرى را ديد.
به سمتش رفت تا براى امير خوراكى بخرد و تا حدى برادر كوچک را شاد كند.
با ديدن فروشنده به خود گفت:
 خاک برسرت رويا ،چرا اينجا اومدى؟نمىخواست با مرد جوان روبهرو شود ،اما ديگر نمىتوانست برگردد؛ نيما او را ديده
بود.
 يه چيپس ساده با يه كرانچى كوچيک بدين.نيما نايلون سفارش را به سمتش گرفت.
 بفرما.رويا اسكناس پنج هزار تومانى را روى ميز گذاشت و آرام تشكر كرد.
نيما به عادت "قابلى نداره" گفت و بقيه پول را به سمت رويا دراز كرد.
 -خانم مظفرى حال باباتون چطوره؟
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اَهالى كوچه از وضعيت بابا خبر داشتند.
 خبر خاصى نيست؛ خداحافظ. يه لحظه صبر كنين.از پشت دخل بيرون آمد و گفت:
 چقدر بايد ديه بدين؟رويا نمىدانست اجازه دارد مسائل خصوصى خانه را به او بگويد يا نه؛ اما عزتنفس
راهى نشانش داد.
 نمىدونم.و از مغازه بيرون زد .مادر مشغول اتو كردن دوبارهى لباسهاى بابا بود.
به مادر نگفت كه سراغ سهيل خسروى رفته است .نمىخواست او را بيشتر نااميد
كند.
ساعتى بعد دايى و مادر براى مالقات آقاى خسروى بيرون رفتند.
دو روز ديگر گذشت.
حكم زندان رفتن پدر تا پرداخت جريمهى نقدى صادر شد .مادر بهقدرى گريه كرده
بود كه با آرامبخش به خواب رفت.
عمورضا هم امير را به منزل برد تا در كنار دوقلوهاى هفتسالهاش از فضاى غمانگيز
خانه دور باشد.
تلفن زنگ خورد و رويا پاسخ داد.
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 بله؟ سالم ،نيما هستم.نيما چه كسى بود؟
 نمىشناسم. سوپرى مقدم. آهان ...بله ،كارى دارين؟ مىخواستم در مورد مشكل پدرت حضورى حرف بزنم. با كى؟ با خودت. من؟ من نمىتونم بيام بيرون ،حال مادرم خوب نيست. ببين ،من مىتونم تا  ١٥٠ميليون بهتون قرض بدم.رويا متعجب پرسيد:
 چطورى؟ به اون كارى نداشته باش. چرا مىخواين كمک كنين؟ من مىتونم راحت حرف بزنم؟ -بله.
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 خب دفعهى قبل من باهات بد حرف زدم ،پشيمونم و مىخوام جبران كنم؛ تو همبايد جبران كنى.
رويا متعجب پرسيد:
 چى رو جبران كنم؟ من از تو خوشم اومده ،مىخوام به من قول ازدواج بدى ...منم تا آخر آزادى باباتدنبال كارها مىافتم؛ وقتى بيرون اومد ميام خواستگارى.
رويا در بهت فرو رفت .اين ديوانه چه مىگفت؟
نيما سكوت دختر را مثبت قلمداد كرد و ادامه داد:
 من دوبارى كه سوار ماشين مرد غريبه بودى نديد مىگيرم؛ زود عقد مىكنيم ...امابايد صبر كنى تا باالى خونهى بابا رو بسازم بعد بريم سر زندگیمون.
رويا شوكه شده گفت:
 شما...نيما نگذاشت رويا حرف بزند و سريع گفت:
 ببين من دوست ندارم زنم دانشگاه بره ،پس به دانشگاه فكر نكن و...رويا گوشى را كوبيد و غريد:
 احمق ،چه براى خودش بريده و دوخته؛ زود عقد كنيم ...سوار ماشين مرد غريبهبودى ...دوست ندارم زنم دانشگاه بره؛ مردک ديوونه ،من جنازهمو رو دوش تو
نمىذارم؛
بابام بالخره از اونجا بيرون مياد.
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خشم از حرفهاى نيما و غم ناشى از نبود بابا سنگينى كرد .به حمام رفت و آب را باز
كرد تا داخل تشت بريزد و با صداى بلندش ،صداى گريهى خود را استتار كند.
كمى آرام شد و صورتش را شست.
خانه بوى غم مىداد .دور خود بیهوده چرخيد و كالفه جاى هميشگى بابا نشست.
مادر همانجا خواب بود .بايد خانه را از اين سياهى و رخوت دردناک بيرون مىآورد.
به آشپزخانه رفت .بيشتر مواد غذايى ته كشيده بود .با سيب زمينى و رب گوجه و
گردن مرغ ،خورش خوشمزه و خوشعطرى پخت .آخرين پيمانهى برنج را پخت.
وقتى پختن شام و مرتب كردن آشپزخانه را به پايان رساند ،با دو ليوان چاى تازه دم
سراغ مادر رفت.
كمى چهرهى زيبا و خسته مادر را با نگاه نوازش كرد و با انگشتان كشيده و ظريفش
تارهاى موى مادر را آرام پشت گوشش فرستاد.
 مامان ،مامان بلند شو.انقدر آرام صدايش زد كه مادر نترسد.
چشمانى همانند چشمان خودش باز شد.
 چى شده مامانجان؟رويا با لبخند گفت:
 هيچى؛ بلند شو چايى بخوريم؛ بعد بريم امير رو بياريم كه خونه بدون اون فسقلىسوت و كوره.
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مادر دل به دل دختر جوانش داد؛ او بايد قویتر رفتار مىكرد .در نبود امين
مظلومش ،او بايد پدرانه ستون خانه مىشد.
چاى خورده شد .رويا به موهاى آشفتهى مادر نگاه كرد.
 حاجخانم قرار نيست حاال كه بابا خونه نيست ما سر و وضع به هم ريختهى خانمخونه رو ببينيم؛ اآلن بايد امير باشه و بگه واه و واه و واه.
 آخه بابات موهامو شونه مىكرد ،حاال بيا جور باباتو بكش. نه بابا ،اونوقت كى بابا شونه مىكرد كه من نديدم؟دختر و مادر دست هم را خوانده بودند و سعى مىكردند نقش بازى كنند.
مادر زنگ زد تا عمو ،امير را بياورد .اما امير التماس كرد شب پيش سعيد و مسعود
بماند .مادر موافقت كرد.
شام در آرامش خورده شد.
 مامان شما بخوابين من ظرفها رو مىشورم.مادر به اُتاق رويا رفت و كمد دوم را باز كرد .لباسهاى امين و خودش در آن كمد
جفت هم مرتب آويخته شده بودند .پيراهن قهوهاى و سه دكمهى امين را به صورت
نزديک كرد .دلتنگ همسرى بود كه تا قبل از اين حادثه ،حتى يک روز از او دور
نمانده بود .تمام شبها كنارش بود و تمام صبحها قبل از او بيدار شده بود.
امين مرد آرام و مهربان و نجيبى بود.
در حالى كه لباس را روى چشمانش مىكشيد و مىبوسيد زمزمه كرد:
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 مىدونم زود برمىگردى ،خدا نمىذاره تو اونجا باشى؛ منم قول مىدم صبور باشم ومواظب بچههامون ...زودتر بيا مرد خونه.
رويا حال مادر را ديد .عشق همين بود ديگر!
سريال شبكهى اول را ديدند و مادر خوابيد .رويا مثل تمام اين روزها كه پدر حضور
نداشت ،تشک خود را كنار تشک مادر انداخت.
به اتاق رفت تا كمى با گروه دوستان حرف بزند .روى تخت بدون تشک نشست و وارد
قسمت تلگرام شد.
دخترها آنالين نبودند .صحبتهاى دو روزشان را خواند .دو روز؟ دو روز فرصت نكرده
بود به گروه سر بزند!
دست و چشمش به سمت عكس جديد باشكوه رفت .كى آن را تغيير داده بود؟ در
اين چند ماه فقط يک بار تغيير پروفايل را ديده بود .عكس گرفت و آن را بزرگ كرد.
تمام صفحه از صورت زيبا و جذابش پر شد .چشمانش با درخشندگى به او
مىنگريست .زنده و نزديک.
 سالم ،مىدونى چقدر اين روزها خسته و غمگينم؟ معلومه نمىدونى ...يه بار خدازد به سرت و اومدى خواستگارى من؛ من ...خب مىدونى ديگه ،من دوست داشتم
اما نمىتونستم موافقت كنم ...اگه قبول مىكردم و بيشتر وابسته مىشدم ،اگه
بيشتر از اين عاشق مىشدم و تو بعد از مدتى ولم مىكردى يا اَزم خسته مىشدى،
اونوقت من چه خاكى تو سرم مىريختم؟ اونوقت جدايى خيلى وحشتناک مىشد؛
اونوقت چطور مىتونستم دوريت رو تحمل كنم؟
قطره اشک روى گونه ريخت.
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با لبخندى تلخ ادامه داد:
 اآلن مامانم داره آب مىشه ،از دورى بابام؛ خب منم دختر اون هستم ،اگه شوهرممىشدى و بعد پ َسم مىزدى منم ديوونه مىشدم.
چشم هاى آبى را لمس كرد.
 تو ...تو اصال ا به من فكر مىكنى باشكوه؟جرقهاى زده شد و انگشتش روى تصوير ثابت ماند.
آب دهانش را قورت داد.
يعنى مىشد؟ يعنى قبول مىكرد؟ چرا زودتر به اين فكر نيفتاده بود!
سرش را باال برد:
 خدايا ،قربونت بشم يه كارى كن منو قبول كنه ،من حاضرم به خاطر مامان و بابا وامير هر كارى بكنم؛ من كه دوسش دارم ...خب حاال كه مجبورم چرا به اون رو
نندازم؟ يعنى قبول مىكنه؟ اگه جوابمو نده ،اگه پيشنهاد زشتى بده ،نه نه ،باشكوه
من ه*رز و سوءاستفادهگر نيست؛ جنسش با نيماى كثافت فرق مىكنه.
قبل از اينكه سست شود ،وارد مخاطبين سيم كارتش شد و پيام داد:
 سالم.شايد شمارهى او را نداشته باشد و جواب ندهد .اضافه كرد:
 رويا هستم.صبركرد ١٠ ،دقيقه انتظار براى رويا بيش از ساعتى گذشت تا جواب آمد.
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 سالم.فقط همين!
ل**ب گزيد و تمام جرأتش را جمع كرد و نوشت:
 مىخوام ازتون كمک بگيرم ،وقت صحبت دارين؟ فردا حضورى حرف مىزنيم؛ ساعت  ٤خوبه؟پ َسش نزد و جواب داد .خوشحال نوشت:
 بله ،خيلى ممنون؛ كجا بيام؟ ميام دنبالت.نمىدانست چه بنويسد .انگشتانش چند بار حروف را نوشت و پاک كرد .آخر نتيجه
اين شد.
 باز هم ممنون ،شبتون بخير. شب بخير.رويا احساس رهايى و شادى مىكرد .حس سبكى و پرواز داشت.
فردا او را مى دید ،از نزديک ،بدون فاصله؛ صدايش را مىشنيد و مىتوانست
شامهاش را پر از عطر ليموى افسانهاى كند.
ل**بهايش بىاختيار كش آمد.
كنار مادر رفت و دراز كشيد .نفسهاى مادر خبر از خواب عميقش مىداد.
كمى خود را به مادر چسباند و زمزمه كرد:
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 بابا به زودى مياد ،من مطمئنم؛ مرد باشكوه بابا رو برمىگردونه.لبخند زد و چشمانش سريعتر از شبهاى قبل به استقبال خواب رفت.
***
هرمز آخرين گزارش ابوالفضل را شنيد و خشمگين شد.
 دخترهى احمق چرا رفته پيش اون پسر؟ فكر نمىكنه شايد آسيب ببينه؟ پسرى كهپدرش رو داغون ديده ،ممكنه بزنه دختر ضارب رو ناقص كنه .رويا ...رويا چرا اينقدر
بىفكرى؟!
خدا ستارالعيوب نيما بود! اگر ابوالفضل سخنان نيما را مىشنيد و گزارش مىداد،
هرمز خشمگين بدون تأمل مجازات سنگينى برايش در نظر مىگرفت.
نبايد اجازه مىداد رويا براى خودش دردسر درست كند .مبلغ ديه را مىپرداخت تا از
دخترى كه دوست داشت محافظت كند.
مىتوانست بعدا ا با يک نقشه حساب شده به او نزديک شود.
ساعتى با مرصاد تمرين كرد.
مرصاد با لبخند گفت:
 قدرت بازو و پاها بيشتر شده ،اما گاهى نفس كم ميارين.هرمز حوله را روى قفسه سينه كشيد و سرى تكان داد و فكر كرد بايد كوهنوردى
هفتگى را با آرش شروع كند.
شام سادهاى خورد و مشغول مطالعه پروندهى كارى كارخانهى "و.ى.م.س" شد.
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 وسايل يدكى ماشينآالت سپهرى ،مىتونه رقيب ميران بشه؛ خب رقابت بدنيست ،باعث رشد مىشه.
لبخندى زد و با رواننويس سبز باالى صفحه نوشت« :رسيدگى شود».
مورد بعدى درخواست همكارى از طرف دانشگاه ...بود .نمىتوانست اجازهى ورود
دانشجويان تأیيد شده را به كارخانه اصلى بدهد ،اما ورود به كارخانههاى وابسته
امكان پذير بود.
رواننويس نوشت« :با صالحديد آقاى ابتكارى رسيدگى شود».
چشمان خسته را ماليد و خميازه كشيد .به تخت راحتش پناه برد.
روى عسلى كنار تخت ،قاب كوچكى ديده مىشد.
به پهلو چرخيد و نگاه دقيقش را به لبخند عميق و چشمان خندان رويا دوخت.
عكس متعلق به يک ماه پيش بود.
 مىخوام اين لبخند هميشگى باشه؛ كمكت مىكنم ،اما رهات نمىكنم.صداى رسيدن پيام ،دستش را به سمت گوشى برد.
پيام از رويا بود! نيمخيز شد .آن را باز كرد.
 سالم .رويا هستم.لبخند زد .پس دخترک قدم اول را برداشته بود .عالى بود.
خودخواهانه خوشحال شد.
نوشت:
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 سالم.با خواندن پيام بعدى به خود گفت:
 اينبار اجازه نمىدى ماهى از دستت ليز بخوره ،شايد ديگه فرصت به دست آوردنرويا رو نداشته باشى ،پس مراقب باش.
مكان و زمان مشخص شد.
لبخندى به عكس زد و چشمان خندان را نوازش كرد.
 من باور دارم تو رو خدا براى من فرستاده؛ وقتى من زمان كودكى براى ديدن همازارى مىكردم ،خدا به من رحم كرد و تو رو خلق كرد؛ رويا من باور دارم تو متعلق به
منى؛ فقط تو مىتونى شادى و آرامش رو به من برگردونى ...مىدونم با تو هما هم
برمىگرده.
قاب را برعكس كرد و به پشت خوابيد .نفسهايش عميق و آرام بود.
***
جيغ كوتاهى كشيد و همزمان انگشتانش از دور ليوان باز شد و عقب جهيد.
صداى جيغ و شكستن ليوان در آشپزخانه پيچيد.
مادر با هراس پرسيد:
 چى شد؟انگشت سوخته را مكيد و از سوزش خم و راست شد.
 -چيزى نشد ،دستم سوخت.
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مادر شاكى گفت:
 امروز چت شده؟ همهش دارى خودتو زخم و زيلى مىكنى! دستو ببينم. حواسم پرت شد.مادر دست سرخ شده را زير آب سرد گرفت و گفت:
 نمىدونم امروز هوش و حواست كجاست؛ به جاى سيبزمينى دستتو پوستمىكنى ،توى حموم صابون رو نمىبينى و ليز مىخورى.
دست سالم رويا ،روى كبودى پيشانى نشست.
 خب روى زمين بود نديدم. موقع ناهار خوردن به جاى غذا قاشقتو گاز مىگيرى.رويا خنديد و سرش را پايين انداخت.
مادر آب را بست و ادامه داد:
 بايد امروز دست و بالتو ببندم تا خودتو نكشتى.رويا مادر را بغل كرد و گفت:
 از صبح حال عجيبى دارم ،مىدونم خبر خوبى تو راهه؛ حواسم هى پرت مىشه.مادر سرى باال برد و گفت:
 خدا كنه؛ برم تا اين بچه همهى خوراكىها رو نخورده.قبل از ظهر ،امير با پاكت بزرگى پر از چيپس و پفک و شكالتهاى كاكائويى همراه
عمو به خانه برگشته بود.
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رويا به ساعت نگاه كرد؛ يک ساعت به ديدار مانده بود .هيجان و استرس از صبح
تمامى هوش و حواسش را تسخير كرده بود .دست و پا و چشم و گوشش خوب
انجام وظيفه نمىكردند!
بىقرار بود و طاقت یک جا نشستن را نداشت .صدها بار در خيال ،گفتوگوى دو
نفره ترتيب مىداد تا هنگام ديدن «او» بگويد.
هرمز ساعت پيش پيام داده بود« :بهخاطر خودت در خانه منتظرت هستم».
و نشانى خانهى افسريه را نوشته بود .خوشحال شد كه هرمز متوجه شرايط او بوده و
نخواسته در محل ،آن هم هنگامى كه پدر نيست ،بازار شايعه به پا شود.
كافى بود نيما يا امثال او ببينند كه سوار اتومبيل گرانبهاى غريبهاى شده ،تا اسم
خودش و خانوادهاش نقل دهان مردم محل شود.
مانتو و شلوار كرمى و كاپشن هميشگىاش را پوشيد.
 مامان من چند ساعت بايد برم بيرون ،شما كارى ندارين؟ كجا؟ كى مياى؟ يه سرى كتاب تست از بچهها بگيرم و یه ساعتی کتابخونه بمونم. برو مادر ،اما مواظب خودت باش؛ گوشيتو روشن بذار. باشه مامان.شال بلند و رنگارنگى كه بيشتر سبز به نظر مىآمد را دور سر و صورتش پيچاند و
مرتب كرد .شال تا پايين شانههايش را پوشش مىداد.
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كبودى پيشانى هم زير آن مخفى شد .صورت مهتابىاش ميان شال ،مليح و دوست
داشتنى شده بود.
به كفش ساده و كتانى كهنه اما تميزش نگاه كرد .كتانى را پوشيد و با «بسم هللا» از
خانه بيرون زد.
مادر پشت سرش دعا خواند و فوت كرد .مىدانست امروز دخترش بىقرار و گيج شده
و نگران بود مبادا بيرون خانه اتفاقى برايش بيفتد.
ابوالفضل سايهبهسايه رويا را تعقيب كرد .با توقف دختر پشت در خانهى وياليى
بزرگ كه مانند معابد يونانى بود ،او هم در پناه تير چراغ برق خود را مخفى كرد.
رويا وارد خانه شد و ابوالفضل پيامى با نشانى خانه براى رئيس فرستاد.
هرمز ايستاد و شانههايش را كمى عقب برد تا خستگى را از تن دور كند .حاال
مىتوانست بعد از ماهها صاحب چشمان دوست داشتنى را ببيند.
رويا با هيجانى كه آرام آرام رنگ ترس مىگرفت ،پشت سر مرد به سمت ساختمان
اصلى رفت.
به خود گفت:
 نترس ،قبال ا اينجا اومدى و مىدونى آسيب نمىبينى؛ اصال ا از شأن و اخالق هرمز بهدوره كه منو اذيت كنه يا تحقيرم كنه ...اما من به اون جواب رد دادم ،پيش
خونوادهاش تحقير شد ...واى نكنه مىخواد انتقام بگيره؟
سرش را به شدت تكان داد.

299

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 نه ،نه؛ انتقام در كار نيست؛ اگه مىخواست تا حاال صد باره دودمان منو به بادداده بود.
در باز شد و رويا آب دهانش را به سختى قورت داد و داخل رفت .مرد همراهش وارد
نشد.
چشمانش روبهرو و اطراف را به سرعت نگريست و او را ديد .كنار پنجرهى بلند
ايستاده بود.
در پاهايش احساس ضعف شدید كرد ،خود را به سختى نگه داشت و لرزان گفت:
 سالم.از لبخند روى ل**ب هرمز كمى انرژى و اميد گرفت .اما هنوز دستانش ،پاهايش،
تمام وجودش مىلرزيد.
 سالم ،بشين.منتظر همين دستور بود تا تن و بدن به هم ريخته را در محل مطمئنى جاى دهد،
نشست.
تعجب كرد كه ديگر احساس بدى نسبت به اين مكان ندارد .خاطرهى قبلى به
ذهنش يورش آورد .بو*س*هى روى چشمها و قرار گرفتن ميان بازوان اين مرد ديگر
برايش ترسناک نبود.
رويا تا پيش از ديدن هرمز ،هرگز تجربهاى در مورد مردان نداشت .تنها مردهاى
اطراف او ،پدر ،دايى و عمو بودند؛ حتى دخترهاى گروه كه دوست پسر داشتند
خاطرات خود را با تم شوخى تعريف مىكردند و او هيچ اندوختهاى از جنس مرد به
دست نمىآورد.
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بارها و بارها حركات و رفتار هرمز و پسرعموى عجيبش را مرور كرده بود؛ آنها جوانان
فاسد و بدى به نظر نمىرسيدند.
بارها حادثه را مرور كرد .وقتى هرمز از موهاى مادرش تعريف كرد و تنها چشمانى كه
مانند چشمان مادرش بود را بوسيد ،نشان داد كه مردى نبوده كه قصد هتک حرمت
دخترى را داشته باشد.
آغوش او ،دستانش ،كلمات و صدايش ،گرچه ابتدا او را تا حد مرگ ترسانده بود ،اما
بويى از گستاخى و پليدى نداشت.
به اعتماد همان دست و زبان پاک اينجا آمده بود.
متوجه نشد دقايق طوالنى ،بدون چشم گرفتن خيره به صورت باشكوه عزيزش
هست.
هرمز از نگاه خيره و مات رویا ،درک كرد دختر در افکار خود غوطهور است.
روى مبل كنارش نشست .سر رويا به همان سمت چرخيد و نگاه را نگرفت.
لبخند هرمز پر رنگ شد و گفت:
 من در خدمتم؛ صحبت كن.صدا را شنيد ،اما كلمات را نيافت .تكانى خورد و بىحواس گفت:
 چى؟ ببخشين متوجه نشدم. در مورد چى مىخواستى صحبت كنيم؟سردختر پايين افتاد و لبش را محكم ميان دندان گرفت .چقدر سخت بود اينجا
بنشيند و در كمال پررويى از او پول بخواهد.
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 رويا راحت باش؛ حرف بزن.رويا ترجيح داد همچنان سر به زير بماند.
 من احتياج به مبلغى پول دارم... چقدر؟ ٣٤٧ميليون تومن ...نه ...نه ٨٠ ،تومنش جور شده؛ بقيهاش. براى چه كارى؟ خونوادگيه. سرتو باال بيار.رويا اطاعت كرد .هرمز با ديدن آن چشمها نفس مىكشيد و طراوتى شگرف در خود
احساس مىكرد.
با صدايى كه اندكى بم شده بود گفت:
 مىدونى من يه تاجرم؟ يه تاجر هميشه موقع معامله دقت مىكنه ضرر نكنه؛ خبمن اين پولو به تو مىدم و چى قراره به دست بيارم؟
 من قول مىدم همهى پولتونو با سودش بهتون برگردونم ،فقط فرصت مىخوام. من از تو پول نمىخوام...ضربان قلب رويا کند شد و دست و پايش ُ
شل شد .او نمىخواست پول را بدهد؟ اى
خدا چه كار كند؟
هرمز ادامه داد:
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 ديگه با چى مىتونى معامله كنى؟با بغض گفت:
 من هيچى ندارم ...هيچى كه به درد شما بخوره. چرا ،اتفاقا ا من چيزى مىخوام كه فقط تو دارى.چشمهاى رويا گشاد شد و با تعجب پرسيد:
 من دارم! چيه؟ هر چى باشه قبول. خودت ،خودتو مىخوام.ذهنيت كثيفى از اين جمله به جان دختر ريخته شد.
دردى ناگهانی و شدید در شكمش پيچيد و رويا با ناله خم شد .دستانش را دور
شكم قفل كرد و ناليد:
 خدايا من دختر بدى نيستم ،من ...من نمىخوام خودمو بفروشم ...من فقطمىخوام بابا آزاد بشه.
سنگینی دستهاى هرمز را روى شانههايش حس كرد.
 چى شد؟خود را چنان به مبل فشار داد که گويى منتظر بود فضاى مخفى باز شود و او را در
خود حل كند .هرمز دستهايش را عقب برد و گفت:
 -آروم باش ،خب!
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رويا اين مرد را دوست داشت ،پدرش را دوست داشت ،خانواده و شرافتش را دوست
داشت ،خدايش را دوست داشت؛ چگونه مىتوانست بين آنها رابطهاى برقرار كند؟
زبانش در اختيار روح مضطرب و ناآرامش قرار گرفت و باز شد.
 بابام به خاطر يه اشتباه افتاده زندان ،مامانم داره آب مىشه ،داداشم داره دقمىكنه ،دايى و عموم از هركسى مىشناختن كمک گرفتن ،اما پول ديه جور نمىشه...
(چشمها مانند چشمه مىجوشيدند) پسرش میگه اگه كامل پولو نديم بابا بايد
همونجا بمونه ...باباى من بين زندانیها ...اى خدا ...اونجا حتما ا سرده ،شبا كنار
بخارى جاى بابام خاليه...
هرمز در مقابل آنهمه مظلومیت و معصومیت بیطاقت شد .جلو رفت و او را نرم در
آغوش كشيد.
 آروم باش ...من كمكت مىكنم.اما رويا در سرماى درون فرو رفته بود و كسى را حس نمىكرد و صدايى نمىشنيد.
زبان همچنان مىگفت:
 من التماس كردم ،اما گفت «نه» ،نمىدونم چه كار كنم ...اون كثافت به من میگهكمک مىكنم اما بايد زنم بشى.
هرمز تكانى خورد .روياى او از چه كسى حرف مىزد؟
 من اگه زنش بشم هم خودم هم بابام دق مىكنيم ،من چه كار كنم؟خيرهى چشمان آبى و نگران شد.
 -مىدونى بايد چه كار كنم؟
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فاصلهاى ميان صورتشان نبود .حال رويا طبيعى نبود؛ چشمانش مىديد و نمىديد.
حتى متوجه نبود در آغوش مرد جوان است.
 بايد از باشكوه كمک بگيرم ،اون حتما ا كمک مىكنه ،آدم خوبيه ،منو دوست داره،من...
نگاهى به اطراف دوخت؛ كمى ل**بهايش را به گوش هرمز نزدیک كرد و آهسته
زمزمه کرد:
 منم اونو دوست دارم ،به كسى نگو ،باشه؟نفس گرم و اشک سوزانش شقيقهى هرمز را نمدار كرد .او از چه كسى مىگفت؟
يعنى دخترک او به كسى دل باخته بود؟
دندانهايش بىاختيار به هم فشرده شد .رويا از آغوشش جدا شد و دنبال چيزى
گشت.
 كجاست؟هرمز مبهوت رفتار و گفتار او شده بود .دست دراز كرد تا او را آرام كند.
رويا فاصله گرفت و گوشى را از كيفش بيرون آورد.
 بايد از اول به اون زنگ مىزدم و كمک مىگرفتم ،خيلى پولداره( ...نگاهش غمگينشد) اما من به خاطر پولش جواب منفى دادم ...من به خاطر خودش دوسش دارم...
آهان اآلن زنگ مىزنم ...اين شماره...
گوشى هرمز زنگ خورد.
توجهى نكرد و گفت:
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 روياجان... چرا برنمىداره؟ تا حاال زنگ نزده بودم.باز هم گوشى هرمز زنگ خورد .جرقهاى زده شد .به سرعت گوشى را برداشت؛ نام
رويا روى صفحه روشن و خاموش مىشد.
كنار رويا رفت و نگاهى به گوشى او انداخت .باشكوه!
او با شكوه رويا بود!
تحمل نكرد؛ اينبار با ميل و محبت عجيبى كه به جانش ريخته بود ،رويا را به خود
نزديک كرد و گفت:
 من باشكوهتو برات ميارم.دختركى كوچک در جسم رويا پرسيد:
 قول مىدى؟ قول مىدم.كمک كرد تا روى مبل دراز بكشد .رويا زمزمه كرد:
 كى ميارى؟ اآلن.از او دور شد تا وسوسهى در آغوش كشيدنش را كنترل كند .به آرش زنگ زد و منتظر
ماند.
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رويا نالهاى كرد و نشست .گيرهى شال ،گردنش را اذيت مىكرد؛ شال را درآورد و
كنارى انداخت و روى مبل مچاله شده دراز كشيد.
تصوير دخترى با موهاى بستهى خرمايى ،نقش چشمان هرمزى شد كه او را نفس
مىكشيد.
 بيمار كيه؟آرش با دیدن دختری روی مبل ،میخکوب شد .صورت دختر ديده نمىشد.
 اين دختر كيه؟ رويا. رويا؟ حالش خوب نيست ،تو بيدارى هذيون میگه.آرش مىتوانست بعدا ا از هرمز آشفته توضيح بخواهد.
نبض او را گرفت ،پلکهايش را پايين كشيد .رويا چشم باز كرد و اميدوار نشست.
 اومد؟ (نااميد شد) تو نيستى؛ پس كى مياد؟آرش بىتوجه به معاينه ادامه داد.
رويا او را كنارى زد و بلند شد ،اما ناتوان افتاد.
 آرش حالش چطوره؟ صبر كن.آمپولى تزريق كرد.
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 برو يه پتو بيار ...شوک عصبیه.با پوشاندن رويا ،آرش طلبكارانه كنار هرمز نشست.
 حاال بگو چه كار كردى كه اين دختر به اين روز افتاده؟ اصال ا اينجا چه كار مىكنه؟بعد از شنيدن ماجرا ،با اخم گفت:
 تو فكر نكردى اين دختر آفتاب مهتاب نديده وقتى يه نره شير چنين حرفى بهشمىزنه چى فكر مىكنه؟
هرمزشانه باال انداخت:
 مگه چى فكر كرده؟ گاهى به هوشت شک مىكنم ،طفلک فكر كرده قراره ت*نفروشى كنه ...خبجناب باشكوه! چه لقبى ،طفلى نمىدونه به جاى قنارى ،قورباغه بهش انداختيم!
حاال مىخواى چه كار كنى هرمز؟
 حاال كه مىدونم منو دوست داره ديگه كوتاه نميام. پس قراره صاحب زنداداش بشم.هرمز با رضايت چشم روى هم گذاشت و سر را كمى خم كرد.
آرش جدى شد و با تأثر گفت:
 توى فشار شديدى بوده و حرف تو اونو كامل شكسته.هرمز نفس بلندى كشيد.
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 من بىرحم شدم؛ وقتى فهميدم به كمک احتياج داره كمكش نكردم تا سراغم بياد،خودمو به خاطر حال خرابش نمىبخشم.
 خودتو سرزنش نكن ...اگه خودت سراغش مىرفتى يه جور ديگه مىشكست؛ اينماجرا رو از هر طرف نگاه كنى خورد شدن غرورى رو تو خودش داره؛ خب حاال
مىخواى چه كار كنى؟
هرمز دستى به صورتش كشيد و كنار رويا رفت.
كمى از صورت دختر مشخص بود .آهسته موهاى روى پيشانى را عقب زد و گفت:
 كمكش مىكنم؛ بعد هم قرار خواستگارى رو مىذارم و( ...با ديدن زخم كوچکپيشانى ،اَبرو در هم كشيد) اين زخم چيه؟
آرش كنجكاو كنارش رفت و صورت رويا را كمى باال برد تا كبودى و زخم را خوب
ببيند.
 به جايى خورده ،امروز شده ...بذار ببينم چسب همراهم دارم يا نه.كيف وسايلش را باز كرد .زخم را ضدعفونى كرد و چسب كوچكى روى آن زد.
ساعتى گذشته بود و رويا هنوز در خواب بود .پسرعموها قهوه خوردند و گپ زدند.
هرمز بيش از هر زمانى احساس آرامش مىكرد و مىدانست دليل آرامشش دخترى
است كه بىخبر روى مبل روبهرو خفته است.
صداى زنگ گوشى رويا بلند شد.
آرش گفت:
 -اين شد سه بار تو پنج دقيقه ،ببين كيه؟
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 مادرشه. بده به من.گوشى را گرفت و دايرهى سبز را لمس كرد.
صداى نگران زنى بلند شد.
 رويا ...رويا مامان كجايى؟ چرا جواب نمىدى؟ رويا؟!آرش تماس را قطع كرد .قسمت مخاطبين رفت و براى مادر پيام فرستاد.
 مامان ترافيک سنگينه ،نگران نباش.هرمز پيام را خواند و گفت:
 خوبه ،بفرست.آرش پيام را ارسال كرد و با ليوان پر از قهوهى شيرين ،سراغ رويا رفت.
 بيا سرشو باال بگير.سر رويا به دستهاى هرمز تكيه داده شد و آرش در حال صدا زدنش ،كمى قهوه به
دهانش ريخت.
 رويا ...رويا بلند شو ...بلند شو دختر.چشمها به شنيدن اسم واكنش نشان داد و حركت كرد.
هرمز با ديدن شال ،دست برد و آن را روى سر رويا انداخت و موهاى دختر را پوشاند.
 آفرين ،چشمهاتو باز كن و اينو بخور.رويا اطاعت كرد و قهوه را نوشيد.
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آرش اشاره كرد تا هرمز از رويا دور شود .چشمان رويا اينبار آگاهانه باز شد و با
هراس نشست .با ديدن آرش و هرمز پرسيد:
 چى شده؟ چيز مهمى نيست ،فشارت افتاده بود؛ اآلن خوبى؟رويا خيره به آنها ،فكر كرد آيا بيدار است يا دارد خواب مىبيند.
دستى به سرش كشيد و آن را پوشيده ديد .پتو را كنارى زد و گيج پرسيد:
 اآلن بيدارم يا خوابم؟آرش با لبخند گفت:
 بزن تو گوشت ،دردت بياد بيدارى.و آهسته ادامه داد:
 مىدونى هرمز ،از اين صداقت و بچگىاش خوشم مياد.رويا ضربهى نه چندان آرامى به گونهاش زد و از درد آخ گفت.
آرش خنديد و گفت:
 زنداداش بامزهايه.هرمز به آرش اخم كرد و به سوى رويا رفت.
 بيدارى ،به خودت آسيب نرسون ...يادت مياد اومدى اينجا تا با من حرف بزنى؟رويا پاهايش را محكم به زمين فشار داد و خيره به هرمز گفت:
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 من اومدم اينجا و (براى تمركز چشمانش را بست) از شما كمک خواستم ...قرار بودمعامله كنيم ...گفتين كمكم مىكنى اما پول نمىخواى.
چشمانش را باز كرد و پرسيد:
 درسته؟ درسته ،گفتم نيازى به پس دادنش نيست و معامله با دلت مىكنم ...اگه دلت بامنه بگو.
گونهها رنگ گرفت و پرسيد:
 واقعا ا بدون ضمانت كمک مىكنين؟صدا آرامش كرد وقتى باالى سرش منعكس شد.
 تو احتياج به هيچ ضامنى ندارى؛ اآلن فقط برو خونه و استراحت كن ،نگران هيچچيز هم نباش؛ پدرت فردا برمىگرده خونه.
رويا با اشتياق برخواست و آخرين فاصله را برداشت .روى زمين خم شد و كنار پاى
هرمز خم شد و به گريه افتاد.
 ممنونم ،من چطور ازتون تشكر كنم؟ شما خيلى خوب هستين ،خيلى...هرمز متأثر خم شد و بازوى رويا را گرفت و بلندش كرد.
 نياز به تشكر نيست ...فقط مىخوام يه قولى به من بدى.رويا با دست آزاد صورتش را پاک كرد و با صداى بغضدار پرسيد:
 -چه قولى؟ هر قولى بخواين مىدم.
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 قول بده هيچوقت و به خاطر هيچكسى زانو نزنى ،به خاطر هيچكس.رويا فينفين كنان گفت:
 من به خاطر بابام و مامانم حاضرم بميرم؛ زانو زدن كه...صداى هرمز خشن شد وقتى با تحكم گفت:
 به خاطر هيچكس ...قول مىدى؟سر رويا به سرعت باال و پايين شد.
 چشم ،قول مىدم ...شما واقعا ا بابا رو فردا بيرون ميارين؟چشمان آبى باشكوه ،با مهربانى روى صورتش نشست.
 بله ،پدرت فردا خونه مياد ،ديگه گريه نكن.آرش آنها را موشكافانه مىنگريست .اطراف خود دخترى به سادگى و صداقت رويا
نديده بود .دختران و زنان خوبى در ميان اقوام و آشنايان داشت.
زنانى پاىبند خانواده و عزيزان.
مثل عمه كه عاشق خانوادهاش بود و مادر که پدرش را عاشقانه دوست داشت؛ يا
فرشته که دختر دوست داشتنى و راحتى بود.
اما رويا مانند هيچكدام نبود ،او مانند آب جارى ،لطيف ،ساده و محكم بود.
در عقايدش محكم بود ،در حفاظت از خانواده قوى و محكم بود.
و امروز در چشمان و رفتار پسرعموى خود عالقه را ديده بود .امروز هما در هيچ
لحظهاى حضور نداشت .فقط خود رويا بود.
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براى هرمز خوشحال شد .حاال اعتقاد داشت اين دختر مىتواند بهترين همسر براى
پسرعموى عزيزش باشد.
رويا چنان از نويد هرمز خوشحال بود كه به سرعت خود را مرتب كرد و با اشتياق
پرسيد:
 برم خونه؟ به مامانم خبر بدم؟هرمز گفت:
 يه لحظه بشين ،بايد صحبت كنيم. در مورد چى؟ مىخواى به مادرت بگى بابات قراره چطور آزاد بشه؟رويا مأيوس نشست و زمزمه كرد:
 راست مىگين ،به مامان چى بگم؟آرش قهوهى گرم ديگرى به سمت دختر گرفت.
 اينو بخور ،نگران نباش؛ راهحل با ما...رويا مطيعانه گفت:
 باشه.به اين دو مرد كه از جنس ديگرى بودند اعتماد داشت .به قول بابا ،پسر پيغمبر
نبودند ،اما بوى پيغمبر داشتند.
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بابا هميشه در مورد انسانهاى خوب دنيا اين حرف را مىزد؛ آخرين بار در مورد يكى
از هنرپيشههاى خارجى كه بچههاى كثيف سياه پوست فقير را با دست خود
مىشست و غذا مىداد ،اين جمله را به كار برده بود.
اين دو شايد از دنياى او دور بودند ،اما براى او بوى پيغمبر مىدادند!
هرمز پرسيد:
 تو محلهتون كى اَمين و معتمده؟رويا فكر كرد .روحانى مسجد محل ،آقاى طالقانى معتمد همه بود .روحانى جوان و
پرشورى كه حضورش جوانان و كودكان را جذب مسجد كرده بود.
 آقاى طالقانى روحانى مسجد ،خونهش هم كنار مسجده. شايد كار اداريش يكى دو روز طول بكشه ،تو ديگه نگران نباش ،باشه؟لبخند مهربان هرمز ،قلبش را گرم و نگاهش را شرمگين كرد.
 باشه ،لطفتون رو نمىتونم جبران كنم.آرش بود كه گفت:
 مىتونى ،ولى حاال بهش فكر نكن (نگاهى دقيق به صورت رنگ گرفته انداخت)حالتم بهتر شده ...آماده شو ببرمت.
هرمز پيامى براى ابوالفضل فرستاد كه برود؛ نمىخواست خروج آنها را ببيند.
ابوالفضل برخالف تعهد كارى ،پيام داد:
 -هنوز بيرون نيومده ،نه خودش و نه ماشينى كه دو ساعت پيش وارد خونه شد.
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از احساس مسئوليت ابوالفضل راضى بود.
 از طرف من بوده ،تو برو. چشم.***
رويا با آرامش سر روى بالش گذاشت و چشمانش را بست.
صداى امير هنوز به گوش مىرسيد كه اصرار داشت كنار پدر بخوابد.
دو روز گذشته بود .دو روز از مالقاتش با مردى كه قلبش را به تپش بيشتر
مىانداخت ،گذشته بود.
در اين مدت هر بار فكر كرده بود كه چرا روى مبل به خواب رفته ،چيزى به خاطر
نمىآورد .گاهى كلمه يا جملهاى درون ذهنش مىدرخشيد ،اما نمىدانست واقعيت
است يا خيال.
آرش آن شب او را به خانه رساند .سكوت داخل اتومبيل از هر هياهويى پر
سروصداتر بود.
تمام افكارش حول لطف و محبت هرمز و آزادى بابا مىچرخيد.
قبل از پياده شدن ،آرش گفت:
 مىدونم قبال ا بهت گفتم به درد پسرعموى من نمىخورى ...چون اون زمان شرايطمىگفت شما مناسب هم نيستين؛ اما امروز من چيز ديگهاى متوجه شدم.
سر آرش به سمتش چرخيد و نگاه منتظر دختر را صيد كرد.
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 امروز من ديدم هرمز به دخترى عالقهمند شده ،نه به خاطر شباهت به هما ،و براىدخترى بىقرار و نگرانه ...پسرعموى من دوست داره؛ تو هم نمىتونى عالقهى خودتو
كتمان كنى ،اونقدر ساده و صادقى كه مىشه به راحتى پى برد دلت پيش اونه...
درسته؟
رويا دست به دستگيرهى اتومبيل سر به زير انداخت.
آرش لبخند زد و گفت:
 از اونجا كه تو دخترى سنتى هستى و هنوز به خاطر شرم سرتو پايين مىندازى،پس مىشه گفت سكوتت عالمت رضايته ...منتظر خواستگارى مجدد باش.
رويا بر شرم خود غلبه كرد و پرسيد:
 به نظر شما من مىتونم مناسب باشم؟ مناسب هرمز؟رويا پاسخ نداد و آرش سرى تكان داد.
 اگه فقط يک نفر تو دنيا مناسب هرمز باشه ،اون تو هستى ،شک نكن.رويا نتوانست لبخندش را پنهان كند به سرعت خداحافظى كرد.
 خداحافظ. به سالمت.و سير حوادث سرعت گرفت .آقاى طالقانى صبح روز بعد همراه مادر و عمو
بيمارستان رفتند.
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مادر برايش تعريف كرد كه فرد خيرى به آقاى طالقانى مراجعه كرده و حاضر شده
مبلغ ديه دو زندانى را بپردازد.
آقاى طالقانى هم اسم پدر را آورده است .آن خير شرط كرده بود كه نامش فاش
نشود.
سهيل خسروى با گرفتن چک پولى كه به روز بود ،رضايت داده و شكايتش را پس
گرفته بود.
رويا با ديدن پدر كه چند كيلو الغر شده بود ،در عين اندوهگين شدن با شيطنت
گفته بود:
 واى باباى من چه خوشتيپ شده؛ مامان ديگه بايد براى بابا اسفند دود كنى تاچشم نخوره.
اَمين تکتک آنها را در آغوش كشيده و سر و رويشان را بوسيده بود .اين مدت كوتاه،
براى او به اندازه چند سال گذشته بود.
ساعتها به خانوادهاش فكر مىكرد و اينكه در نبود او چه مىكنند؟ تصور سالها
زندان بودن و نديدن خانواده ،موهاى شقيقه را سفيد كرده بود و خطى عميق روى
پيشانیاش نشانده بود.
مادر و دختر ظاهر امين را مىديدند ،اما شادى حضور او در خانه بر هر غمى چيره
شده بود.
شب ،خانهى كوچكشان پذيراى دايى و عمو و خانوادههايشان شد.
رويا لحظهاى از ياد باشكوه چشم آبیاش غافل نشد و صدها بار در دل از او تشكر
كرد و قربان صدقهاش رفت.
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بعد از هر نماز ،عاشقانه و صادقانه برايش دعا كرد.
هر ساعت گوشى خود را چک مىكرد تا پيام و تماسى را از دست نداده باشد .تمام
اعضاى گروه اوشن ،برايش تصوير گل و سبد گل فرستاده و تبريک گفته بودند.
شراره و نرگس زنگ زدند و خوشحالى خود را بيان كردند.
اما هانيه زنگ زد و يک ساعت حرف زد .با ذوق ،از دانشگاه همدان گفت.
از اميد كه حرف مىزد ،درجهى ذوقش قابل تصور نبود.
 رويا نمىدونى ديروز بيرون خوابگاه اميد رو ديدم (جيغ كشيد) اميد ،باورت مىشه؟اومده بود ببينه چيزى الزم ندارم؛ جات خالى رفتيم ميدون امام يه قنادى داره توپ،
شيرينىهاش عاليه؛ چايى گرفت و همونجا با شيرينى خورديم ...رويا ،رويا اگه گفتى
چه كار كرد؟
رويا خنديد و گفت:
 حتما ا شيرینتو گرفت و خورد و گفت (صدايش را كلفت كرد) هانى نخور ،من زنچاق نمىخوام.
هانيه قهقهه زد.
 نه ديوونه ،گفت اين پنجشنبه مياد خواستگاريم؛ (جيغ بلند) رويا خواستگارى!رويا هم جيغ كشيد:
 -مرگ من راست میگى؟
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 به جون خودم ...واى رويا ،من منتظر بودم يه گوشه چشم به من نشون بده ،اما تيرخالصى رو زد (جيغش باعث شد رويا گوشى را دور نگه دارد) مياد
خواستگاري؛قربونت برم خدا.
رويا با خوشحالى گفت:
 نفس بكش ،اميد زن مىخواد نه جنازه؛ تبريک میگم هانيهجون؛ پس دومینعروسمون تويى؟!
هانيه چند بو*س*هى صدا دار براى رويا فرستاد .همهى گروه ،از عشق آتيشن
هانيهى سفيد و تپل به اميد قد بلند و سبزه ،خبر داشتند.
خانوادهى اميد و هانيه همسايه بودند و هانيه از ابتدايى با اميد همبازى بود .هانيهى
سفيد و تپل و اميد الغر و سبزه با تفاوت سنى  ٣سال ،گروه بانمكى تشكيل داده
بودند.
به جز تک فرزند بودن شباهتى به هم نداشتند ،هانيه شلوغ و جر زن و اميد ساكت و
مؤدب بود.
بيشتر خريدهاى دو خانه را اميد انجام مىداد .اميد مثل پسرخانواده به خانهى
هانيه رفتوآمد مىكرد و كارهاى مردانه را برايشان راه مىانداخت؛ مانند تعويض
شيشهى شكسته ،عوض كردن المپ و مهتابى سوخته.
گاهى هم هانيه را به مدرسه مىرساند ،يا در درسهايش كمک مىكرد.
بعد از قبول شدن اميد در دانشگاه بوعلى همدان ،هانيه درآستانهى بلوغ خود دچار
بدخلقى و بىقرارى شد.
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اولين بار كه اميد با ذوق از دانشگاه حرف زد ،او با عصبانيت به ظرف تخمه و چاى
لگد زده و گفته بود:
 اگه خيلى خوبه برگرد همون جا.اميد با مهربانى او را سينما برده و هنگام برگشتن برايش يک روسرى از حراجى
خريد.
هانيه تا چند روز از روسرى طاليى دل نمىكند و همه جا همراه خود مىبرد .همان
روزها فهميد كه آن پسر سياه سوخته را بيشتر از تمام دنيا دوست دارد.
دختران گروه ،از عشق او خبر داشتند .هانيه هر روز و شب منتظر بود حركتى از اميد
ببيند كه نشان دهندهى عالقه باشد ،عالقهاى جدا از عالقه يک برادر به خواهر.
تالش كرد تا دانشگاه بوعلى رشته اقتصاد قبول شود ،تا به اميد بيشتر نزديک گردد.
رويا مطمئن بود هانيه به تکتک بچهها زنگ مىزند تا اين خبر را شفاهى به هر كدام
اطالع دهد .برايش خوشحال بود.
يعنى او هم مىتوانست به زودى به اعضاى گروه خبر نامزدى خود را بدهد؟ قلبش
ماالمال از شعف و شادى شد.
دلش براى چشم آبى عزيزش تنگ شده بود.
چند روز از آزادى پدر مىگذشت و در عين ناباورى ،رويا هيچ تماس يا پيامى از هرمز
نداشت .دلش آشوب بود .يعنى مرد جوان ديگر به او اهميتى نمىداد؟
شايد هم ديگر او را مناسب خود نمىدانست .اصال ا هرمز از خواستن حرفى نزده بود.
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حتما ا فقط خواسته بود يک عمل خيرخواهانه انجام دهد .قلبش از اين تصورات
فشرده شد.
پدر به همسر و فرزندان گفت:
 كوتاهى كردم ،به موقع بيمه رو نپرداختم ...اگه خير ناشناس نبود...مادر با دلگرمى گفت:
 امينجان حرف خوب بزن ،ديگه نمىخواد از روزهاى بد حرف بزنى. باشه خانم خونه ،امير بابا فردا كجا بريم؟ پارک يا شهربازى يا...امير با خوشحالى پدر را بغل كرد و گفت:
 پارک بادى.پسرک از چرخوفلک و قطار شهر بازى مىترسيد .بيشتر دوست داشت از آبشار
بادى فرود آيد و در استخر توپ بازى كند.
پدر او را روى كف پاهايش گذاشت و باال برد.
 هرچى تو بگى.پاها پايين آمد و پسرک خنديد.
 دوباره ،دوباره.رويا سعى كرد لبخند بزند و از شادى حاكم بر خانواده شاد شود .پدر گفت:
 شام بريم بيرون.همسر و پسرش استقبال كردند.

322

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 رويا تو نمىخواى بريم؟رويا به سرعت لبخندى زد و گفت:
 بابا منو معاف كنين ،بودجهبندى درسم خيلى عقب افتاده.مادر گفت:
 حاال يه شبه.رويا كه نمىخواست بدخلقى و ناراحتىاش روى شادى خانواده اثر بگذارد ،گفت:
 براى من همبرگر دوبل بگيرين.پدر اصرارى نكرد .با رفتن آنها ،رويا خود را با كتاب فيزيک مشغول كرد.
صداى رسيدن پيامک ،او را تكان داد .زير ل**ب گفت:
 خدايا خودش باشه ١٠٠٠ ،تا صلوات نذر مىكنم خودش باشه.پيام از باشكوهش بود .شادمانه لبخند زد و پيام را باز كرد.
 مىتونى اآلن حرف بزنى؟به سرعت نوشت:
 سالم ،بله.خود را روى تخت انداخت و با شنيدن اولين زنگ گوشى ،پاسخ داد.
 سالم. سالم ،خوبى؟ -خيلى خوبم؛ همهاش هم بهخاطر لطف شماست.
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صداى هرمز را با گوش جان مىشنيد و در زير و بم روان آن ،مانند شناگرى در درياى
عشق شنا میکرد.
 قرار نيست هر بار از من تشكر كنى ،آخرين بارت باشه ،خب؟صداى شاد و شرمنده گفت:
 چشم؛ شما خوبين؟ خوب بودن من بستگى به صحبت اآلن داره.سكوت كرد و گوش داد.
 رويا اين بار بيام خونهتون جواب من چيه؟مىشد همزمان ،هم خوشحال بود و هم از خجالت خفه شد؟ حال او چنين بود.
 نمىخواى حرف بزنى؟ چى بگم ...خجالت مىكشم.هرمز از صداقت و سادگى هميشگى دختر ،به خنده افتاد.
 راستشو بگو و خجالت نكش. شما هر چى بگين من قبول مىكنم. رويا؟ بله؟ تو بهخاطر دينى كه فكر مىكنى به گردن دارى مىخواى قبول كنى؟ من نمىخوامبرخالف ميلت قبول كنى ...اگه...
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 خالف ميلم نيست. چى؟رويا چشم روى هم گذاشت و با تجسم صورت هرمز ،با همان صداقت گفت:
 من مىخوام يه اعترافى بكنم ...مىخوام قبل از اينكه بياين اينجا واقعيت روبدونين تا به من و نظرم شک نكنين؛ مىدونين سخته بگم ،اما شما بايد بدونين...
من از همون اول بهتون عالقه داشتم ...فقط شرايط اجازه نمىداد موافقت كنم.
هرمز خوشحال از اينكه اجبارى در كار نيست ،پرسيد:
 خب اآلن شرايط چه تغييرى كرده؟ شرايط فرقى نكرده ،اما من نمىتونم به شما فكر نكنم ...نمىتونم دلتنگ نشم...من تالش مىكنم با شرايط كنار بيام.
 چيزى براى نگرانى و ترس وجود نداره ،من اجازه نمىدم چيزى يا كسى اذيتت كنه؛قول مىدم.
قلب رويا پر از آرامش شد و گفت:
 مىدونم. مىخواى راجع به خواستههامون حرف بزنيم؟ بله. خب اول تو بگو ببينم چه درخواستهايى دارى؟ -من به خونوادهم وابسته هستم و نمىتونم ازشون دور باشم.
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 قرار نيست از تهران خارج بشيم. مىخوام كنكور بدم و برم دانشگاه. يكى از خواستههاى منم ادامه تحصيل توئه ،منم دانشجوى دكترا هستم. جدى؟ خوشبهحالتون.هرمز خنديد.
 آره جدى ،خب بعديش.پاهاى رويا در هم پيچيد و از احساس و بيانش خجالت زده شد.
 يه چيز خيلى مهم! چى؟ اگه يه روز از من خسته شدين يا ديگه منو نخواستين ،اول به خودم بگين؛ بهخدا...
هرمز با تحكم غريد:
 چى میگى؟ چرا بايد از تو خسته بشم؟ مگه وسيلهى شخصى يا اَسباب بازى منهستى كه خسته بشم و نخوامت؟ دوست ندارم ديگه اينطور در مورد خودت حرف
بزنى ،متوجه شدى؟
هم ترسيد و هم خوشحال شد.
 بله.صدا نرم شد وقتى گفت:
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 رويا قراره همسر من بشى ،همراهم ،بهترين دوست و عزيزترين آدم زندگى من...من تو رو انتخاب كردم ...اگه مشكلى پيش بياد بايد با هم حلش كنيم ،باشه؟
 چشم. خب ديگه چى مىخواى؟دلش گفت «حاال فقط تو» اما زبانش گفت:
 همين ،شما چى؟هرمز پاهاى برهنه را از داخل وان بيرون گذاشت و با چشمان بسته گفت:
 مىخوام هميشه همينطور صادق و مهربون باشى ،هيچ چيزى رو از من پنهوننكنى ،هر مشكلى پيش اومد اجازه بدى با هم حلش كنيم ،قبول؟
 قبول. خوبه ،هفتهى ديگه منتظر باش. چشم. شب بخير.رويا نيز شب بخير گفت .دوست داشت خجالت نمىكشيد و مهمترين سؤالش را
مىپرسيد.
دوست داشت بپرسد« :منو به خاطر خودم دوست دارى يا به خاطر شباهت به
مادرت؟»
***
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فرهاد آهى بلند كشيد و گوشى را روى ميز انداخت.
انگشتانش از دو سمت دهان به طرف چانه كشيده شد .چند بار اين حركت را انجام
داد .ايستاد و كالفه دستى ميان موهاى پ ُر و جوگندمى كشيد.
يعنى چى؟ بعد از اينهمه سال ،درست چند روز قبل از خواستگارى بايد خبر
مىرسيد؟!
نمىدانست چه كند .يعنى واقعيت داشت؟ مدارک و شواهد كه واقعى به نظر
مىرسيد.
شمارهی آرش را گرفت:
 بله رئیس؟ بيا اتاقم.آرش كمى صاف نشست؛ صداى جدى پدر ،عجيب بود.
از اتاقى كه تابلوى طاليى جراح داخلى روى بدنهاش به چشم مىخورد ،خارج شد و به
سمت اتاق رياست رفت.
به سالم مؤدبانهى آقاى احسانى جواب داد و وارد اتاق پدر شد.
 سالم. سالم پسرم.آرش نشست و قدم زدن پدر را با چشم دنبال كرد.
 -چى شده بابا؟
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فرهاد ايستاد و گفت:
 از هما خبر رسيده!آرش از جا جست .نگاهش ابتدا متعجب و بعد شاد شد.
 جداا؟ اين كه خيلى خوبه! نه آرش خوب نيست ،خوب نيست. چرا؟فرهاد پشت ميز روى صندلى بزرگ و نرمش نشست و آه كشيد.
 خبرها خوب نيست ،اصال ا خوب نيست.آرش نگران جلو رفت و به سمت پدر خم شد.
 لطفا ا حرف بزنين ،چى شده؟ چه خبرى رسيده؟فرهاد آرام گفت:
 مىدونى من هر سال ،روز گم شدن هما ،عكسشو به همراه شمارهم مىدم يكى ازروزنامههاى مطرح به عنوان گمشده چاپ كنن؛  ٢ماه پيش همين كار رو كردم؛ امروز
يه نفر از قزوين زنگ زد و گفت از گمشدهى ما خبر داره.
آرش باال تنهى خود را از ميز فاصله داد ،ايستاد و مشتاق پرسيد:
 خب چى گفت؟ گفت چنين زنى  ١٨سال پيش مستأجر مادربزرگش بوده؛ مادربزرگش یک ماه پيشفوت كرده.
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ميون وسايلش روزنامهى دو سال اخير بوده ،فقط هم صفحهاى كه آگهى دادم و يه
كارتن وسيله از هما؛ پيرزن تأكيد كرده بود امانت كسى پيشش هست كه بايد پس
بده؛ اول نفهميدن منظور چيه.
اما چند روز پيش تو وسايل انبارى پيرزن ،اونها رو ديده و امروز زنگ زد و خبر داد.
پرسيدم از كجا مىدونه مستأجر هما بوده ،یه عكس برام فرستاد؛ عكس هما و هرمز
همراه فرهان.
آرش مشتاقانه گفت:
 خب از زنعمو چه خبر؟ اآلن كجاست؟ قراره فردا برم اونجا و رودررو حرف بزنيم.آرش پرسيد:
 به هرمز خبر بديم؟ نه ،نمىخوام بىمورد اميدوار بشه؛ بايد اول خودم به نتيجه برسم. پس قرار خواستگارى چى مىشه؟ امشب زنگ مىزنم و براى پنج شنبه قرار مىذارم؛ خواستگارى هرمز به هيچ دليلىنبايد عقب بيفته.
آرش نگران فكر كرد.
اگر زنعمو زنده نباشد ،هرمز چه طور با اين حقيقت روبهرو خواهد شد؟
***
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رويا از پدر و مادرش خجالت مىكشيد.
آنها به دخترشان پنهان كارى ياد نداده بودند .اين بار چنان بر سينهاش سنگينى كرد
كه نزد مادر رفت و با شرمندگى گفت:
 مامان مىخوام حرف بزنم.مادر دستكش ظرفشويى را از دست درآورد و روى آبچكان آويخت.
 چه حرفى؟ مىشه بريم اتاق من؟ باشه ...بريم.كالفگى رويا به او هم سرايت كرد.
 خب حرف بزن ،يه ساعته دارى منو بروبر نگاه مىكنى.و رويا از نگرانى روزهايى كه پدر نبود گفت ،از تالشها و جمع نشدن پول ديه ،از رفتن
سراغ سهيل خسروى و برخورد او.
مادر با چشمان متحير به صداى بغض دار دختر گوش مىداد .فشارى كه به
دخترش وارد شده بود را درک مىكرد.
 مامان من حاضر بودم به خاطر بابا بميرم ...و ...خب من بدون اجازهى شما از يهنفر كمک خواستم.
مادر سكوت كرد تا رويا ادامه دهد.
 -اون خيرى كه پيش آقاى طالقانى رفت ...اون خير آقاى صادقى بود.
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 صادقى؟ صادقى كيه؟رويا ل**ب گزيد و چشم به فرش ماشينى سرمهاى دوخت و آهسته گفت:
 هرمز صادقى.صداى بلند مادر ،رويا را از جا پراند.
 همون خواستگارت؟ آره مامان.مادر وحشتزده پرسيد:
 تو چه كار كردى رويا؟رويا به سرعت سرش را تكان داد.
 بهخدا هيچى مامان ،ازش قرض خواستم ،بهم گفت نياز به قرض نيست و ديه رومىپردازه؛ براى اينكه غرور بابا حفظ بشه ،با آقاى طالقانى قرار گذاشت ناشناس
بمونه.
مادر دستان سرد رويا را گرفت و پرسيد:
 رويا ،جون مامان راست میگى؟رويا خود را بغل مادر فرو كرد و گفت:
 همون روز كه دير كردم و پيام دادم تو ترافيكم ،همون روز با آقاى صادقى قرارداشتم؛ به جون مامان ،خودش گفت نگران نباشم ...گفت بابا رو برمىگردونه.
مادر شانه و كمر رويا را نوازش كرد و گفت:
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 از تو قولى نگرفت؟ نه مامان ،هيچى.دروغ نگفت ،روزهاى بعد از او درخواست ازدواج كرد.
ميان اشک ريختن ،لبخند زد.
مادر كه او را از خود دور مىكرد ،لبخند را ديد .به خوبی مىدانست دخترش مهر آن
مرد را به دل دارد.
شايد اين فرصتى بود براى رسيدن رويا به كسى كه دوستش داشت.
 اين راز بين ما مىمونه ،باشه؟ باشه مامان. حاال پاشو مامان جان ،اآلن امير و پسرعموهات ميان و ناهار مىخوان.رويا سبکبال ،بو*س*هاى روى گونهى مادر نشاند.
***
فرهاد اتومبيل كاديالک را كنار دبيرستان پسرانه پارک كرد و شمارهى آقاى حشمتى را
گرفت و اطالع داد رسيده است.
حشمتى او را به داخل دبيرستان دعوت كرد ،اما فرهاد صریح گفت كه مىخواهد
زودتر به نتيجه برسد.
حشمتى پذيرفت و بعد از چند دقيقه ،از دبيرستان خارج شد.
صندلى كنار فرهاد را با جثهى ريزش پر كرد و دستى به سمت او دراز كرد:
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 سالم ،خوش اومدين.فرهاد دستش را فشرد.
 سالم ،تشكر؛ كجا بايد بريم؟ خيابون اصلى...با راهنمايى آقاى حشمتى ،به خانهى بزرگى نزديک شدند.
 خونهى پدربزرگمه ،تا وقتى مادربزرگ زنده بود اجازه فروش و تخريبش رو كسىنداشت؛ مادربزرگ هشت تا دختر و پسر داشت كه با اجاره دادن اتاقاش،
مخارجشونو تأمين مىكرد .
وارد خانه شد و تعارف زد:
 بفرمايين آقاى دكتر.فرهاد تشكر كرد و وارد راهروى يک مترى شد كه با چهار پله ،به حياط چهار گوش و
بزرگى مىرسيد.
حوضى چهار گوش و آبى با كاشىها و موزاييکهاى شكسته و آب راكد و بد بو ،به
آنها خير مقدم گفت.
دو درخت بىبرگ و عور ،كنار حوض هم حس سرما به بيننده مىبخشيد.
سه سمت حياط از اُتاقهاى كوچک و بزرگ پر شده بود كه با دو زيرزمين در دو سوى
حياط ،ظاهرى همانند فيلمهاى قديم ايرانى داشت.
آقاى حشمتى عرض حياط را گذراند و به سوى شاهنشين خانه كه روبهروى در ورودى
بود رفت .سه پله را باال رفت و با كليد در اتاق بزرگ را باز كرد.
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 بفرمايين تو.فرهاد پلهى آخر را باال رفت و از روى موكت قهوهاى و كهنه كه نقش پادرى را داشت
گذشت و وارد اتاقى شد كه بىشک متعلق به مادربزرگ آقاى حشمتى بود.
اتاقى با تختى ساده و يک دست مبل كه زير ملحفههاى سفيد و تميز پوشيده شده
بودند.
 بفرمايين بشينين ،تميزه.فرهاد روى مبلى تک نشست.
آقاى حشمتى روبهرويش نشست و گفت:
 يک سال پيش مستأجرها رو جواب كرديم ،مادربزرگ اجازهى فروش خونه رو دادهبود تا يه سرى از مشكالت اقتصادى خونواده حل بشه؛ من وكالت تاماالختيار از
مادربزرگ داشتم تا به همهى اموالش كه اين خونه و يه تيكه زمين بود رسيدگى كنم.
یه ماه پيش مادربزرگ تو خواب تموم كرد؛ درگير مراسم بوديم و بعد اومديم سراغ
جمع و جور خونه براى فروش كه به صندوقش رسيديم.
قبال ا از امانت يكى از مستأجرهاش حرف زده بود ،اما كسى جدى نگرفته بود تا اينكه
به اين رسيديم.
كنار تخت زانو زد و از زير آن کارتنی كه روى بدنهاش تصوير موز داشت را بيرون
كشيد.
جعبه را روى تخت قرار داد.
 -من يه سرى به اتاقها مىزنم و برمىگردم.
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حشمتى مىخواست فرهاد تنها و راحت باشد .از معرفت مرد جوان خوشش آمد.
روى تخت نشست.
دستانش به كندى لبههاى کارتن را گرفت و باز كرد .چشمش به ورقهاى روزنامه
خورد ،آنها را برداشت و كنارى گذاشت.
ساک كاغذى گلدارى كه زير آنها بود را باز كرد و لباسى ديد آشنا!
با نفسى كه عميق شده بود ،پيراهن مردانهى سبز را به خود چسباند .پيراهن
فرهانش بود؛ پيراهنى كه در آخرين سفر به فرانسه ،براى فرهان سوغات آورده بود.
بغض گرهى عميقى به گلويش زد .كمى با برادر مرحومش حرف زد .لباس را روى
زانوانش گذاشت و پاكت دوم را بيرون كشيد و باز كرد .با ديدن بلوز سه دکمه و آبى
هرمز  ٦ساله ،ناله كرد.
 هما با ما چه كردى؟ با خودت چه كار كردى زنداداش؟يک بستهى كوچک كاغذى هم انتهاى جعبه به چشم مىخورد .چند عكس از
خانوادهى هما ،خانواده خودش و خانواده فرهان بود.
خيره به عكسى شد كه تمام عزيزانش در آن بودند .تولد ٣سالگى آرش.
فرهان و فرهاد كنار هم ،هما و آذر هم شانهبهشانه مردانشان ايستاده بودند .هرمز و
آرش با كاله بوقى ،جلوى آنها و پشت ميزى پر از بادكنک و گل ،شمعهاى روى كيک
را فوت مىكردند.
انگشتانى كه جان صدها نفر را نجات داده بود را روى تکتک صورتهاى شاد و عزيز
كشيد.
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پيراهنها را به صورت چسباند و براى فرهان و هما ،براى دل شكستهى هرمزش اشک
ريخت.
چطور بايد به هرمز خبر مىداد مادرش با آنهمه ثروت و شكوه ،در اين گوشه غريبانه
در حسرت فرزند و همسرش زندگى مىكرده است و با دو لباس و چند عكس رفع
دلتنگى؟!
جعبه را بلند كرد و صداى تكان خوردن چيزى در جعبه به گوشش رسيد .جعبه را
برگرداند و شى كوچكى از آن بيرون افتاد.
حلقهى آشنا را با دو انگشت برداشت و به صورت نزديک كرد؛ حلقهى ازدواج هما
بود؛ همانند همين حلقه ،با الماسهاى ريز در انگشت آذر مىدرخشيد.
مادربزرگ حشمتى امانتدارخوبى بود.
حلقه را آرام نوازش كرد و در جيب كتش گذاشت .بقيه وسايل را درون کارتن
برگرداند.
حشمتى "ياهللا" گفت و وارد اتاق شد.
فرهاد پرسيد:
 شما از گمشدهى من چى مىدونين؟ اآلن كجاست؟حشمتى نگاهش را از نگاه منتظر فرهاد دزديد و گفت:
 تا اونجا كه من مىدونم ايشون همون  ١٨سال پيش فوت كردن ...من از عموها وعمههام پرسيدم كه چيزى مىدونن يا نه ،فقط عمه آخرى اون زمان اينجا با
مادربزرگم بوده ،شايد عمههاله چيزى يادش باشه.
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 مىتونم ايشونو ببينم؟ بله ،خونهشون همين كوچه هست؛ اجازه بدين يه زنگ بزنم.فرهاد صبر كرد تا حشمتى با عمه هماهنگ كند.
 درست شد آقا ،بفرمايين بريم.فرهاد جعبه را برداشت و بعد از خروج از خانه ،داخل اتومبيل قرار داد.
خانهى عمههاله كمى جلوتر بود .ساختمانى سه طبقه كه روبهرويش چند دختر و
پسر كوچک سرگرم اسباببازىهايشان بودند.
دختر و پسرى شبيه هم ،به سمت حشمتى دويدند.
 عمومنصور ،عمو سالم.حشمتى دستى بر سر آنها كشيد.
 سالم.دست در جيب كرد و به هر كدام دوهزارتومان داد.
 خوراكى بخرين و با دوستاتون بخورين.دختر و پسر كوچک دست در دست هم ،با شادى به سمت مغازهاى كه همان
نزديكى بود دويدند.
منصور زنگ خانه را زد.
فرهاد به پشتى تكيه داد.
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عمههاله زنى جوان و محجوب بود که بيشتر صورتش را با چادر گلدار ساده پوشانده
بود.
 عمهجان ايشون از آشناهاى هماخانمه...چشمان طاليى زن پر از اندوه شد.
 خوش اومدی؛ برادرش هستى؟ تا حاال كجا بودين؟ من برادرشوهرش هستم ،سالهاست دنبال هما مىگردم؛ هر سال آگهى دادم...هرجا كه فكر مىكردم هست ،گشتم؛ اما پيداش نكردم؛ به شما از خونوادهش حرفى
نزده بود؟ به من بگين هما واقعا ا فوت كرده؟
منصور سينى چاى و ميوه را جلوى فرهاد گذاشت.
 بفرما آقاى صادقى ،نمک نداره.فرهاد كه احساس مىكرد احتياج به آن نوشيدنى داغ دارد ،فنجان چاى را برداشت و
تشكر كرد.
 عمهجون هرچى يادتونه تعريف كنين. اون موقع من  ١٤ساله بودم؛ يادمه شوهر آهوخانم ،يكى از مستأجرها كه رفتگر بود،يه شب زنى رو آورد خونه؛ آهوخانم نفرينش كرد ،اما شوهرش قسم خورد اون زن رو
تو كوچه زير بارون پيدا كرده و دلش سوخته مبادا تا صبح تلف بشه؛ براى همين
آورده خونه؛ مادرم سرشون داد زد تا ساكت بشند؛ دو تا ازاتاقها خالى بود ،اون زن رو
برد تو يكى از اتاقها و ازش مواظبت كرد.
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هاله صحبت مىكرد و فرهاد با تأسف به همايى فكر مىكرد كه از ميان آنهمه نعمت
و ثروت ،به دنياى بىپناهى و بيمارى رفته بود .از خود پرسيد «چرا هما از فرزند و
كاشانهى امن خود فرار كرد؟ به خاطر آن آتش سوزى؟».
به جوابى نرسيد.
بىاختيار پرسيد:
 به شما از خونوادهش حرفى زد؟هاله كمى جابهجا شد و گفت:
 بيشتر با مادر بود؛ من نوجوون بودم و حوصلهى حرفهاى اونا رو نداشتم ،امامىديدم هميشه به چند تا عكس نگاه مىكنه و گريه مىكنه؛ عكس يه پسر بچه رو
مرتب مىبوسيد و مىگفت «مامان براى سالمتى تو اين كار رو كرد».
مادر مىگفت « اين خانم اصيل و نازپرورده هست و بايد باش با احترام رفتار بشه».
يه بار هم شنيدم مادر بهش مىگفت «اگه ترک كنى مىتونى سالم برگردى پيش
شوهر و بچهت» ،چند بار هم ديدم اون زن از درد فرياد مىزنه و مىخواد بيرون بره،
اما مادر نمىذاره.
جورچين علت فرار هما ،داشت كامل مىشد .هما حتى نگفته بود همسرش را از
دست داده است.
 چه مدت پيش شما بود؟ چطور فوت كرد؟ بيشتر از يه سال نشد؛ چند بار از دست مادرم فرار كرد و رفت بيرون؛ وقتىبرمىگشت حالش خوب بود ،دوباره حالش خراب مىشد؛ فهميده بودیم معتاده؛
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آخرينبار وقتى برگشت ،تا شب به خودش پيچيد و تموم كرد؛ مادر مىگفت «جنس
خراب بهش دادن».
فرهاد چشمانش را از درد بست .دردى تيز و تند به قلب و سينهاش هجوم آورد .آه
عميقى كشيد.
 اىواى هما ،اىواى.منصور به سرعت ليوانى آب كنار ل**بهاى فرهاد گرفت .فرهاد با آب بغض را فرو
داد .كمى كه بهتر شد ،با چشمان آبى نشسته در خون پرسيد:
 چرا تو اينهمه سال ساكت بودين؟هاله متأثر گفت:
 مادرم فقط مىدونست اسمش هماست؛ هيچى از خونوادهش نگفته بود؛ هيچنشونى و شماره هم نداشتيم؛ پارسال مادرم عكس گمشده رو ديد و قرار شد تماس
بگيريم كه همسر من تصادف كرد ،درگير شديم و يادمون رفت؛ امسال هم چند روز
قبل از مرگش ،مرتب مىگفت به خونوادهى هما خبر بدين گمشدهشون اينجاست.
فرهاد ديگر آنجا كارى نداشت.
 نمىدونم چطور از شما تشكر كنم ،از شما و مادرتون ،از شما آقاى حشمتى كهكمكم كردين ،مىدونم خودتون اآلن غصهدار و عزادار هستين ،اما از كمک به من
كوتاهى نكردين؛ جدا ا سپاسگزارم.
عمه و برادرزاده پاسخ محبت دكتر را دادند و اظهار تأسف كردند كه نتوانستهاند
زودتر به او اطالع دهند.
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فرهاد پرسيد:
 هما كجا دفن شده؟ چه كسى مخارجش رو داده؟عمه چشمان طالیی و كشيده را به مرد مسن شیک و خوشتيپ دوخت .مادر
درست مىگفت ،هما واقعا ا اصيل بود.
 بهشت فاطمه ،مخارجش رو مادرم پرداخت؛ چند ماهى كه پيش ما بود ،بين مادرمو هماخانم الفت خاصى بهوجود اومد.
فرهاد ل**ب گزيد تا از خروج آههاى عميق و ناخواسته جلوگيرى كند.
 مىشه محل دفنش رو به من نشون بدين؟منصور حشمتى سرى تكان داد.
 بله ،بفرمايين بريم؛ عمهجون خداحافظ. خداحافظ عزيزم؛ آقا خداحافظ . خداحافظ خانم ،غم آخرتون باشه.باز هم اتومبيل دكتر ،پذيراى منصور ريز نقش سياهپوش شد.
 آقا ببخشين ،من امروز حسابى مزاحمتون شدم. خواهش مىكنم آقاى دكتر ،انجام وظيفهاست.ديدن سنگ قبر فرسوده و سياه كه تنها يک نام روى آن حک شده بود ،زانوى فرهاد
را لرزاند .منصور از او دور شد.
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فرهاد كنار قبر زانو زد و انگشتانى كه آرزوى هر جراح قلب بود را روى سنگ سرد و
خيس گذاشت.
 سالم هما.با نفسهاى منقطع و آههاى عميق با هما حرف زد .از هرمز گفت ،از روزهاى بدون او،
از شرمندگیاش كه متوجه وضعيت بحرانى او نشده و نتوانسته امانتدار خوبى براى
برادرش باشد.
 هما منو ببخش ،من بايد بيشتر حواسم به تو بود؛ به شادى و غم بىدليلت ،بهفراموشكارى و غيبتهاى عجيب؛ ببخش هما.
***
فرهاد به پشتى مبل تكيه داد و ليوان نوشيدنى موردعالقهاش را آرام مزه کرد.
اينجا ميان سالن آپارتمان آرش ،فقط اين الكل قوى و سكوت تشويق كنندهى پسر
رعنا و زيبايش مىتوانست كمى به او آرامش دهد.
چشمان سبز آشنا ،با اندوه به آبىهاى پر از غم خيره بود.
 آرش با اينكه مىدونستم زنده نيست ،اما اميد داشتم زنده باشه؛ تموم اين سالهامنتظر بودم يه روز هما رو ببينم...
هما براى من هم خواهرى بود كه هيچوقت نداشتم ،هم زن برادرم فرهان ،هم انگيزهاى
براى داشتن آذر.
آره ،داشتن مادرت هم وصل وجود هما بود؛ براى ازدواج هما و فرهان بود كه منم
مادرتو انتخاب كردم ،وگرنه من كى قصد ازدواج داشتم!
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فرهان با هما شاد و خوشبخت بود؛ ما دو خانوادهی شاد بوديم و خوشبخت ،اما مرگ
پدر هما ،آوارى روى خوشبختى ما شد.
بعد هم مرگ برادرم ...سخته آرش ...سخته از دست دادن برادرى كه در حقيقت
پسرم بود ،دوستم بود ،حتى عشقم بود ...عمو فرهان تو براى من همه چى بود.
قطرهاى اشک روى گونهى فرهاد چکید .چشمان سبز عمق درد پدر را ديد و بىتاب
بغض شد.
لبخندى تلخ روى ل**بهاى مرطوب فرهاد نشست ،يک نفس ليوان را باال داد.
 فرهان ...مىدونستى وقتى اولين بار چشماى آبى رو به من دوخت با اَخم به بابامگفتم «چشماش مثل توئه» ،بابام خنديد و گفت «بيشتر رنگ چشم توئه فرهاد»
درست مىگفت ،چشمهاى بابام بيشتر طوسى بود تا آبى.
اون پسر كوچولو شد تموم هدف من در زندگى ...بهت گفته بودم وقتى آلمان رفتم و
شنيدم بيمار شده فورى بليط گرفتم و برگشتم؟
فرهاد خود را روى مبل كشيد و پاهايش را روى نشيمنگاه نرم مبل بزرگ دراز كرد و
به دستهى آن تكيه داد .ليوانى ديگر پ ُر كرد و سر كشيد.
نگاهش محو روبهرو و غرق گذشته شد.
آرام خنديد.
 نمىخواستم برگردم آلمان وقتى برادر كوچولوم اونطور بىقرارى مىكرد؛ اين بارهمراه فرهان و پرستارش رفتم آلمان؛ من از همون روزها بابا شدم؛ (باز هم خنديد)
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فرهان ،كوچولوى لجباز و دوست داشتنى من بود؛ حتى به دوستهام هم حسودى
مىكرد...
آرش نيمرخ پدر را مىديد و با سكوت اجازه داد پدر راحت حرف بزند تا اندكى آرام
شود.
وقتى زنگ زد و گفت «شب برو خونهات منم ميام اونجا» ،متعجب شد.
پدر هيچوقت به آپارتمان او نيامده بود.
آپارتمانى كه تنها بهانهاى براى احترام گذاشتن به حس استقاللش بود .تنها گاهى
اوقات براى فرار از ميهمانىهاى خانه و شيطنتهاى فرشته و يا دورهمىهاى مردانه
به آنجا مىرفت.
بدبختانه اهل عيش و شور جوانى هم نبود تا اينجا را تبديل به مالقاتهاى عاشقانه
و مخفيانه كند! به قول هرمز ،مردان خانوادهى صادقى ايراد ژنتيكى داشتند و فرهان
يک استثناء بود.
صداى پدر خشدار و كمى ُ
شل شده بود.
 هرمز خيلى شبيه پدرشه( ،سرش را به سمت آرش چرخاند) مىدونى تو هم خيلىمثل فرهانى؟ مثل فرهان مهربون و شيطونى (خنديد) ،درست مثل فرهان كه
مىچسبيد به من ،تو هم چسبيدى به هرمز؛ رابطهى شما خيلى شبيه رابطهى من و
برادرمه.
تن صداى پدر كم شد.
آرش بلند شد و ليوان خالى را از ميان انگشتان پدر بيرون آورد.
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بالشى زير سرش گذاشت .پدر با ديدن قبر هما ،به هم ريخته بود.
مىدانست به پدر سخت مىگذرد .بايد كارهاى قانونى نبش قبر و تشخيص هويت
جسد را بدون اطالع هرمز انجام مىداد.
در اين زمان حساس و پر استرس ،براى مراسم خواستگارى هم بايد آماده مىشدند!
بطرى نوشيدنى را برداشت و به دهان نزديک كرد ،قبل از ريختن قطرهاى از آن
نوشيدنى داغ و ممنوع به دهان ،چهرهى شماتت بار هرمز جلوى ديدگانش آمد.
با اخم بطرى را كنارى گذاشت.
 ببين نخوردم.***
آرش با لبخند چشمكى زد و گفت:
 جون هرمز اگه امشب هم قبول نكنن خودم زنت مىشم ،یعنى كى از اين لعبتمىگذره؟!
هرمز انگشتش را اخطارگونه باال برد و گفت:
 خفه مىشى يا... چه بداخالق ،داماد به اين بدخلقى نوبره.دستى روى موهاى هرمز كشيد.
 كى آرايشگاه رفتى؟هرمز به آيينه بزرگ نگاهى كرد.
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 دو روز پيش با هم رفتيم!آرش نگاهى به صورت تازه اصالح شده و خوشفرم انداخت و اخم كرد:
 چه قرمز شدى ،تب دارى؟هرمز دست روى پيشانیاش گذاشت.
 نه.آرش به سرعت آبسالنگى (چوب معاينه دهان) از كيفش درآورد و به هرمز نزديک
شد.
 بذار دهنتو ببينم ،سرما نخوردى؟هرمز كالفه ايستاد و گفت:
 ول نمىكنى نه؟ بيا ...آ...آرش داخل دهان و انتهاى حلق و روى زبان را ديد زد.
 نه ،خداروشكر داماد مريض نيست.ماهرانه چوب را داخل نايلونى گذاشت.
 هنوز نه به باره نه به داره ،داماد كجا بود؟ عروس خانم كه از خداشه ،آخه يه پسر به اين نازى و خوشگلى و مامانى مىخواداز كجا پيدا كنه؟
صداى خندهى آذر بلند شد.
 -آرش ،قشنگ تو نقش مادر داماد فرو رفتى پسرجون.
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آرش هم خنديد و با اَدا گفت:
 جور شما رو دارم مىكشم مادر داماد.آذر به هرمز نزديک شد و كمى لبهى كت طوسى را مرتب كرد.
 قربونت برم ،ماه بودى ماهتر شدى.آرش از نزديک شدن مادر به هرمز استفاده كرد و به سوى اتاق خواب پدر رفت.
فرهاد مشغول بستن كراوات زرشكى سير روى پيراهن زيتونى روشن بود.
آهسته گفت:
 نمونه بزاقشو برداشتم ...بابا نمىخواى هرمز رو...نگاه جدى فرهاد ،آرش را ساكت كرد.
 نه ...قبال ا هم گفتم نمىخوام تا مطمئن شدن از تشخيص هويت ،نگرانش كنم؛ اگههما نباشه ،هرمز باز هم نااميد مىشه و آشفته؛ بذار سير كارهاى قانونى طى بشه.
 بابا تو اين وضعيت خواستگارى رفتن كمى زود نيست؟فرهاد كت زيتونى و خوش برش را تن كرد و گفت:
 بهترين زمانه ،اگر واقعا ا هما باشه ،وجود اون دختر تو زندگى هرمز مىتونه درد روكمتر كنه؛ اگه صبر كنيم و مشخص بشه هما واقعا ا اونجا دفنه ،شايد هرمز براى
هميشه از ازدواج منصرف بشه؛ بهتره اين ازدواج زودتر انجام بشه.
آرش با تكان دادن سر تأييد كرد.
 -حق با شماست.
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وقتى مادر شال باريک و ظريف زرشكى را روى موهاى طاليى انداخت و دنباله آن را
روى مانتوى سبز سنگ دوزى شده مرتب كرد ،آرش معترض گفت:
 خانوادهى زيتون ،من محاله سبز بزنم (زير ل**ب غر زد) كتوشلوار تيره مخصوصاين مراسمهاست ،اما بابا و پسرعموى من بايد حتما جار بزنن با خانوادهى سبزه و
دريا نسبت دارن.
هرمز بارانى كوتاهش را روى دست انداخت و گفت:
 غر نزن شازده بادمجون ،مگه ما به لباس تو اعتراض كرديم؟آرش دستى به پشت سرش كشيد و با نگاهى پر از شيطنت ،فخر فروشى كرد.
 با همين پيرهن سفيد و كتوشلوار تيره ،از عمو و برادرزاده خوشتيپترم.زيور خانم ،ظرف اسفند را داخل سالن چرخاند.
 ماشاهللا آقا آرش ،ماشاهللا آقا هرمز ،چشمم كف پاتون؛ ماه شدين ،بتركه چشمحسود و بخيل.
آذر لبخندى زد و گفت:
 فرهاد بايد براى اين پسر هم دست باال بزنيم.آرش خود را به نشنيدن زد و به زيور نزديک شد و با لبخند تراولى ميان دستان
چروكيده و با محبت خدمتكار باوفا گذاشت.
زيور با محبت دستى روى بازوى دكتر جوان كشيد.
 خدا حفظت كنه ،پيش مرگت بشم.آرش با همان لودگى و محبت ،به سرعت بو*س*هاى روى سر زيور زد.
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 بريم اآلن عروس چشمهاش به در خشک شده.***
عروس بىقرار روبهروى آيينه اتاق براى صدمين بار به صورت خود نگاه كرد .آمدن پدر
و آرامش خانه رنگ و روى مهتابى و زيبايش را باز كرده بود.
خط چشم محو و رژ ل**ب كه آرايش محسوب نمىشد!
ماكسى بنفش و روسرى زرشكى انتخاب مادرش را با محبت پذيرفت .موى خرمايى را
ساده بافت و روسرى را مدل جالبى دور سرش حلقه كرد تا در عين محجبه بودن،
زيبا به نظر برسد.
پدر در عين هيجان براى دختر عزيزش ،با امير تلويزيون تماشا مىكرد و مادر آخرين
نگاه وسواسگونه را به سالن كوچک انداخت تا از مرتب بودن همه چيز مطمئن
باشد.
قلبش در سينه براى شادى رويا جشن گرفته بود .از ديدن چشمان درخشان و پر از
شوق دخترش ،لبخند زد و خدا را شكر كرد كه مرد دوست داشتنى رويا باز هم جلو
آمده است.
دعا كرد هرمز مانند مهدى نباشد و هيچوقت دخترش را ميان مشكالتى كه در پيش
خواهد بود ،تنها نگذارد.
عالوه بر عالقهى ميان اين دو ،به خانوادهى صادقى اميدوار بود.
او در وجود عمو و زنعموى هرمز كه سمت پدر و مادرش را داشتند ،ذرهاى فخر
فروشى يا تحقير نديده بود.
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با شنيدن زنگ خانه ،نجوا كرد:
 خدايا به اميد تو ،خودت مراقب دخترم باش.امين از جا برخواست و كت قهوهاى را روى پيراهن سفيد پوشيد و به سمت در رفت.
امير كنار مادر و خواهرش ايستاد .از لباسهاى زيبايى كه به تن داشتند ،فكر مىكرد
عيد شده است.
پدر به ميهمانان تعارف كرد وارد شوند.
صحبتها صميمانه ردوبدل مىشد.
آذر كه به احترام امين شال را روى سر انداخته بود ،متوجه افتادن آن روى شانه نشد.
 چاى قبلى حسابى مزه داد و ما رو نمک گير كرد ،دخترم يه چايى ديگه برامونمىريزى؟
گونههاى رويا كمى رنگ گرفت .لبخندى زد.
 چشم ،اآلن.نگاهها با محبت به او خيره شد ،حتى نگاه جدى صادقى بزرگ هم محبتآميز شده
بود.
فرهاد گفت:
 آقاى مظفرى مىبينين كه پسرم نتونست از دخترتون دل بكنه و باز هم اينجاييم،اما اميدوارم اينبار شما موافق اين وصلت باشين.
امين شرمنده دستى به پيشانى كشيد و گفت:
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 شرمنده شما هستم آقاى صادقى ،خب نظر اول و آخر رو دخترم بايد مىداد ،وگرنهچه كسى بهتر از پسر شما.
رويا سينى چاى را روبهروى فرهاد گرفت كه نگاهش مانند اَشعه قدرتمندى به او
دوخته شده بود .طاقت نياورد و سرش را پايين انداخت.
 بفرمايين.فرهاد فنجان چاى را برداشت و بلند گفت:
 اميدوارم اينبار جوابت مثبت باشه و منو صاحب يه دختر خوب كنى.گونههاى دخترک از شرم و خوشى سرخ شد.
آذر خنديد.
 مىبينى عروس خانم ،به اسم هرمز اومديم اما قراره خودمون دختر دار بشيم.سينى چاى بين حاضرين چرخيد .رويا كنار مادر نشست.
مادر سكوت جمع را شكست و گفت:
 روياجان شما با آقاى صادقى برين آخرين حرفهاتون رو بزنين.آقاى صادقى سرى تكان داد و گفت:
 بلند شو هرمز ،فقط كارى بكن كه عروس زودتر بله رو بده.آرش بىاختيار خنديد و زير گوش هرمز زمزمهاى كرد كه پاسخش ضربه محكمى بود
كه روى پهلويش نشست.
 -خفه.

352

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
هرمز با متانت برخاست و به سمت اتاق كوچک رفت.
رويا و هرمز چند لحظه دور از چشمان كنجكاو ديگران ،به يكديگر خيره شدند.
باشكوه رويا با پيراهن آبى و كراوات نقرهاى ،مانند هميشه باوقار و جذاب به نظر
مىرسيد.
در چشمان هرمز هم رويا با شرم و نجابت ذاتیاش ،بيش از هر الماسى مىدرخشيد.
دامن كلوش و بلند ماكسى ،اجازه داد رويا راحت روى تخت بنشيند و هرمز را دعوت
به نشستن كند.
سكوت را هرمز شكست.
 رويا ...من تالش كردم تا مزاحمت نشم و به نظرت احترام بذارم؛ اگه اينجام چون توبه من اجازه دادى ...مىخوام باز هم تكرار كنم اگه به خاطر پدرت مىخواى...
رويا شتابزده گفت:
 نه ...به جون بابام من با رضايت قلبى قبول كردم دوباره اينجا بياين.هرمز فاصله را كمتر كرد و دستان درهم پيچيده شدهى رويا را در ميان دستان محكم
و با محبت خود گرفت و فشرد.
 پس اينبار موافقى عروس من بشى؟رويا با چشمان به زمين دوخته شده سر تكان داد.
هرمز احساس كرد شرم و حياى رويا متعلق به دختران دو دههى قبل است .با لبخند
سرش را به سمت صورت رويا خم كرد و گفت:
 -بايد با زبونت بگى تا بعدا ا انكار نكنى ،مىدونى كه من تاجرم.
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لبخند رويا پر رنگ شد وقتى گفت:
 بله ،حاضرم عروست بشم.هرمز هر دو دست رويا را به صورت نزديک كرد و بوسيد.
عروسم؟
 خب از من تقاضايى ندارىَ
آتش برافروخته در دستها ،تمامى پيكر رويا را به آتش كشيد .به سختى گفت:
 هيچوقت تنهام نذار ،هيچوقت خيانت نكن. تنهات نمىذارم ،هيچوقت خيانت نمىكنم.رويا پرسيد:
 و شما چى از من مىخواى؟ در هر شرايطى كنارم باش و چيزى رو ازم مخفى نكن. چشم.دو جوان با صورتى رضايتمند بيرون آمدند .آرش پرسيد:
 شيرينى بخوريم؟هرمز با لبخند گفت:
 با اجازهى عروس خانم بله.رويا با نشستن كنار مادر ،چنان غرق در افسون دستان گرم ،نگاه آبى پر مهر و آن دو
چالگونهى زيبا بود كه متوجه صحبت بزرگترها نشد.
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متوجه نشد كه فرهاد با آن تحكم و صداى قانع كننده ،قرار عقد را براى  ١٠روز ديگر
گذاشت.
با شنيدن صداى دست زدن ،به خود آمد و با سؤال به صورت خرسند مادر نگاه كرد
و با چشمان متحير منتظر توضيح ماند.
قبل از اينكه از مادر چيزى بپرسد ،صداى فرهاد در گوشش نشست:
 عروس خانم خودت هم موافقى؟بىاراده گفت:
 بله.در مقابل اقتدار و تحكم اين مرد ،نمىتوانست جز بله چيزى بگويد.
در حقيقت گرداننده اصلى مراسم ،همين مرد مقتدر با آن چشمان جدى و پر از
جذبه بود.
همه ،عجله فرهاد را به حساب تمايل هرمز گذاشتند و تنها آرش مىدانست چرا پدر
تالش مىكند زودتر هرمز با رويا عقد كند.
پدر برنامهريزى مىكرد تا پس از فاش شدن ماجرا ،هرمز دليلى براى عبور از روزهاى
بحران داشته باشد.
رويا آن شب به گروه دوست داشتنى پيام داد كه به زودى عقد مىكند.
برخى با تبريک ،برخى با ناسزا و برخى با اَلفاظى زيادى بىادبانه ،پاسخ دادند.
شراره پيام صوتى فرستاد كه پر از سوت و دست بود.
نرگس معترض نوشت:
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 خاک بر سرت كه كور بودى و داداش خوشگل منو نديدى.تا ساعتى دخترها با هم سرگرم بودند.
رويا شب را با شعف و هيجان روى تختى گذراند كه هنوز معطر به بوى لطيف ليمو
بود.
قویترين قلم موى خلقت ،پر رنگترين لبخند را بر ل**بهايش كشيد ،وقتى به
دستى نگريست كه شب پيش به انگشتر زيباى تک نگين آبى مزين شده بود.
انگشتر نامزدیاش را دوست داشت.
همراهى مادر براى رفتن به آزمايشگاه ،خيال شيرينش را نقش بر آب كرد.
صبح پس از بيدار شدن با خوشحالى انديشيد «امروز اولين همراهى با مردى را
خواهى داشت كه به زودى نامش به اسم تو گره خواهد خورد»
اما حضور مادر در برنامهاش ثبت نشده بود!
ل**بهايى كه مىرفت تا جمع شود ،با نهيبى خشک شد.
 به اين زودى مادر را مزاحم خلوتت مىبينى؟ل**ب گزيد و با عذابوجدان بو*س*هی ناغافل روى گونه مادر زد.
 مامان خيلى دوست دارم.مادر كه از جدال روحى لحظه پيش رويا بىاطالع بود ،با چشمان درخشان ،لبخند زد
و بو*س*ه را پاسخ داد.
 -قربونت برم ،برو زود آماده شو اآلن نامزدت مياد.
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نامزد! چقدر خوش آهنگ بود اين كلمه ،وقتى در خود معناى موجودى باشكوه
همانند هرمز داشت!
چند روز اول ،حس و حالى مانند حس و حال آليس در سرزمين عجايب به رويا
دست داده بود .همانقدر كنجكاو و همانقدر متحير بود ،با يک تفاوت بزرگ ،آليس
درون او بسيار شاد و مسرور بود و از سپرى شدن هر لحظه در كنار هرمز ،غرق لذتى
ناب مىشد.
خوردن اولين صبحانه كنار او و مادر بعد از خروج از آزمايشگاه ،گرفتن اولين كادو كه
اُدكلنى با رايحهى رز بود ،اولين قدم زدن روى برگهاى خشک شده باغى رويايى و
رزرو آن براى مراسم عقد.
روزهاى استثنايى و نابى را مىگذراند.
آنقدر مشتاق كشف اليه اليهى روح و احساس و عاليق مرد باشكوه خود بود كه از
دل نگرانى پدر و مادرش غافل گشته بود.
مادر روى تخت كنارش نشست و پرسيد:
 رويا مامان جان ،تو واقعا ا راضى هستى؟ الزم نيست نگران من و بابا باشى يا...رويا با چشمانى پر از درخشندگى و شادى ،دست مادر را ميان دو دستش فشرد و
گفت:
 مامان من خيلى خوشحالم ،هيچوقت فكر نمىكردم بتونم كسى رو اينقدر دوستداشته باشم و كسى منو تا اين حد دوست داشته باشه ...هرمز عاليه ...مرد
خودساخته و با محبتيه ،محاله مثل مهدى عمل كنه ...تازه خونوادهى عموجان هم
خيلى با محبت و خوبن ...خودتون كه شاهدين چقدر متواضع و خاكى هستن.
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دست مادر را نوازش كرد و گفت:
 من هميشه فكر مىكردم كسى كه ثروت زياد يا شغل عالى داره خودخواه و مغروره،فكر مىكردم اگه با آدم ثروتمندى ازدواج كنم بالخره خودش و خونوادهش طعنه
مىزنن و تحقيرم مىكنن ...فكر مىكردم تو چشمشون ماديات مهمتره؛ اما مامان
هرمز و خونوادهش به من ثابت كردن چقدر اشتباه فكر مىكردم و هر كسى با ثروت
خودخواه نمىشه؛ مىدونم روزهاى اول هست اما ...اما ديگه از هيچى نمىترسم و
مىدونم كسى كه قراره همسرش بشم ،منو به خاطر حرف ديگران تنها نمىذاره.
مادر شانههاى رويا را بغل كرد و از خوشحالى اشک ريخت.
 برات خيلى خوشحالم دخترم ،الهى خوشبخت بشى و هيچوقت غم تو دلت نياد.عصر آن روز وقتى آماده مىشد تا براى انتخاب كارت عقد و خريد حلقه ،هرمز را
همراهى كند ،صداى آرام پدر را شنيد.
 اين كارتو بده رويا ،یازده تومن توش هست؛ درسته نامزدش زير بار خريد دامادنرفت ،اما حداقل يه حلقه مناسب بگيره.
رويا ل**ب گزيد تا بغضش را سركوب كند.
آب دهانش را قورت داد و ضربهاى به گونه زد تا رنگ بگيرد.
 سالم بابا. سالم دخترم ،چتر بردار بارون مياد.نقش بازى كردن گاهى بهترين دارو براى دور شدن از غم بود.
رويا با چشمان فرو افتاده گفت:
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 چشم.امين چشمانش را تنگ كرد و گفت:
 پدر سوخته براى من خجالت مىكشه.غم و شادى و شوق هم وزن شد و لبخندى واقعى بر ل**بهاى رويا نشاند.
رويا چتر دخترانهى نارنجىاش را از زير كمد در آورد .امين هم بلند شد.
 ريحانهخانم شما هم زود آماده شو كه امشب خونهى داداش رضام شام دعوتيم؛اآلن امير و دوقلوها خونه رو ،رو سرشون گذاشتن ...رويا بابا تو هم بعد از تموم شدن
كارت بيا خونهى عمو.
 شما منتظر نباشين ،رسيدم خونه بهتون زنگ مىزنم. باشه ،برو خوش باش؛ به دامادم سالم برسون.رويا چشمى گفت و هنگام رد شدن از كنار پدر ،او را بىاختيار از پشت بغل كرد و سر
روى كتفش گذاشت.
 بابا خيلى دوست دارم.امين قالب دستهاى نشسته روى شكم را نوازش كرد.
 منم دوست دارم دختر بابا.و او را جلو كشيد و بو*س*ه روى موهايش نشاند.
مادر با لبخند گفت:
 -برو عزيزم تا ديرت نشده.
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رويا خداحافظى كرد.
***
نيما در حال گرفتن پول مشترى ،از در بزرگ و شيشهاى مغازه ،نزديک شدن رويا به
اتومبيل گرانقيمت را ديد.
با خشم لبش را زير دندان فرستاد و فكر كرد.
اين دختر چه كار مىكرد؟ زيادى مشكوک بود.
خبر آزادى امينآقا را شنيده بود .به زن جوانى كه قصد خريد داشت ،گفت منتظر
بماند و از مغازه بيرون زد.
به سرعت به رويا نزديک شد و قبل از سوار شدنش ،بلند پرسيد:
 بابات مىدونه دخترش داره هرز مىپره؟رويا شوكه از صداى بلند و تهاجمى ،كنار اتومبيل ميخكوب شد و چتر بسته از
دستش افتاد.
نيما فرياد كشيد:
 آره؟ مىدونه؟باز شدن در و بيرون آمدن هرمز ،خشم نيما را آنقدر زياد كرد كه متوجه نگاه سرد و
يخى مرد نشد.
 با چه اجازهای سر نامزد من داد مىزنى مردک؟نيما با عصبانيت و تحقير خنديد:
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 نامزد؟ اين دختر واقعا ا نامزدته؟ نامزد يا دوست دختر مقطعى؟ با چه قولى رامشكردى هان؟
جمالت هرز و كثيف پشت سر هم رديف شد.
رويا از شوک بيرون آمد و كيفش را محكم به صورت نيما پرت كرد.
 خفه شو.هرمز كه نمىخواست آبروى رويا و خانوادهاش براى لحظهاى دستخوش افكار
نادرست مغازه دار شود ،ترجيح داد از راه ديگرى عمل كند.
 روياخانم شما زنگ بزن به بابا و بگو شام پيش منى.رويا با صداى لرزان گفت:
 آخه اين... لطفا ا.تحكم و خواهش در كالم باشكوهش هم وزن هم بود.
 چشم.هرمز به نيما نزديک شد و آهسته گفت:
 نيست و نابود كردنت براى من يه ثانيه وقت مىبره ...اما كارتو مىذارم پاى غيرتهممحله بودن با خونوادهى آقاى مظفرى و مىبخشمت ...اما فقط كافيه يه بار
ديگه ...مىشنوى؟ يه بار ديگه نگاهت هرز بپره يا زبونت هرز بگه ...اونوقت با من
طرفى ،خوب تفهيم كردم؟!
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نگاه سرگردان و متحير نيما ،بين رويايى كه با پدرش حرف مىزد و جوانى كه خونسرد
ادعاى مالكيت داشت ،چرخيد و الل شد.
 بابا گفت اشكال نداره. خوبه ،بريم كه داره دير مىشه.هرمز نيمنگاهى به نيما انداخت و بىكالمى ديگر ،سوار اتومبيل شد و از رويا پرسيد:
 خوبى؟رويا سرى تكان داد و مظلومانه گفت:
 خوبم ،فقط بند كيفم نابود شد.صداى تک خنده هرمز و به رخ كشيدن چالگونه ،دل و ايمان رويا را نيست و نابود
كرد.
 فداى سرت( ،جدى شد) اين پسره چرا اينقدر آتيشى شده بود؟رويا با بند پاره شده خود را سرگرم كرد و آهسته گفت:
 قبال ا خواستگار بود كه بابا ردش كرده بود. قبال ا هم مزاحم شده؟ هرمز مىشه در موردش چيزى نپرسى؟ يعنى شده! مطمئنم ديگه مزاحم نمىشه.هرمز تغيير گفتوگو داد:
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 بعد از شام برات يه سورپرايز دارم.رويا خيره به صورت جذاب همراهش ،در دل گفت «هر لحظه با تو بودن و هر لحظه
شنيدن صدات ،بهترين سوپرايز عمرمه ،عزيزم».
نشستن روى صندلى راحت و نرم مرسدس بنز و استشمام بوى معركه و حيات بخش
ليمو و چرم اصل ،موجى از آرامش و عشق به وجود دختر جوان ريخت.
هرمز هم بىنصيب از اين اكسيرآرامش و كشش نبود.
سكوت داخل اتومبيل ،زيباتر از هر ترانه منعكس كننده تخيل سرنشينانش بود.
اتومبيل با ريزش شديد باران ،وارد خيابان وليعصر شد.
رويا به جديدترين وصف حال اين خيابان فكر كرد.
شيوا كه بيش از بقيهى دوستان اهل رمان خواندن بود و چند كانال رمان را در تلگرام
دنبال مىكرد ،چند روز پيش قسمتى از يک رمان را براى بقيه فرستاده بود.
قسمتى كه يكى از شخصيتها از خاطره بازى خيابان ولیعصر مىگفت و اينكه هر
عاشقى كه در تهران عاشق شده ،خاطرهاى از اين خيابان دارد.
قدم زدن ،زير باران راه رفتن ،روى برگهاى خشک شده موسيقى خشخش را شنيدن
و...
لبخند رويا شيرين بود ،وقتى تصور كرد او هم خاطرهاى از اين خيابان و عشقش
خواهد داشت.
تيترى خنده دار و نه رمانتيک زد «من و عشقم در خيابان ولیعصر ،همراه بنز مغرور
آلمانى در يک غروب پاييزى».
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اتومبيل مقابل ساختمان فوقالعاده شيک و مدرنى ايستاد.
سر در بنا ،نام طال و جواهرات "گ.ش" نقش بسته بود.
هرمز چتر سياه و بزرگ را باالى اتومبيل گرفت و منتظر پياده شدن رويا شد .اين
توجه قند در دل رويا آب كرد .هرمز خيلى اهل حرف زدن نبود ،اما كارها و
عكسالعملهايش پر از حرف و توجه بود.
از ميان دو نگهبان مسلح و درشتهیکل كه نگاهى جدى و تيز داشتند ،عبور كردند و
وارد ساختمان شدند.
فضاى گرم شكالتى و قهوهاى داخل جواهر فروشى با گچ برىهاى چشم نواز سقف و
ستونهاى آيينه كارى شده ،هر فردى را به تحسين وادار مىكرد.
ويترينها و مانكنهاى اطراف ،انباشته از زيورآالت طال و جواهر و سنگهاى گرانبها
بوند.
مرد مسن و شيک پوشى ،با احترام و لبخند كه از نشانههاى يک فروشندهى خوب
بود؛ به آنها نزديک شد و با خم كردن خفيف سر به هرمز و رويا سالم و خيرمقدم
گفت.
 سالم ،خوش اومدين؛ در خدمتم آقاى صادقى.رويا تعجب كرد كه آن مرد هرمز را مىشناسد .او نمىدانست كه براى خريد از اين
مركز خاص ،نياز به گرفتن وقت قبلى است.
هرمز تشكر كرد و از رويا پرسيد:
 -سرويس خاصى مد نظر دارى بگم بيارن يا مىخواى اول يه نگاه بندازى؟
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رويا مشتاقانه پرسيد:
 اشكال نداره اول ببينم؟ نه راحت باش.رويا مانند بيشتر همجنسانش از نگاه كردن به طال و جواهر لذت مىبرد و دوست
داشت آنها را بر روى دست و گردن و گوشش تصور كند.
هرمز به مبلهاى شكالتى نزديک شد و روى يكى از آنها نشست .با لبخند نگاهى به
رويا انداخت كه با دقت ويترين اول را مىديد.
گوشى را درآورد و مشغول صحبت شد.
 كارتها آماده شده؟ ... خوبه ،شب با پيک بفرست.شماره ديگرى گرفت:
 ساعت  ٩منتظرم. ... همون آدرسى كه دادم ،دقيقا ا ساعت .٩رويا محو آنهمه زيبايى شد .يكى از سرويسها بد جورى دلش را برد.
 لطفا ا اون سرويس كه نگين آبى داره رو بيارين از نزديک ببينم.فروشنده در حال قرار دادن سرويس روى ميز گفت:
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 يكى از جديدترين كارهاى خودمونه؛ طالى سفيد با سنگ ياقوت آبى يا همونياقوت كبوده؛ البته نمونه...
رويا محو آن همه زيبايى و ظرافت و شكوه شد .نمىدانست طيف مختلف رنگ آبى
واقعا ا اينهمه زيباست يا همجوارى با هرمز او را عاشق اين رنگ آسمانى و آرام كرده
است!
نزديک شدن هرمز را حس كرد و با ذوق پرسيد:
 خيلى قشنگه ،مگه نه؟ خيلى زيباست. همين رو بردارم؟ هرچى دوست دارى و مىخواى بگو برات بيارن ،اينجا نظر فقط نظر توئه. همينو مىخوام.هرمز قيمت را پرسيد و كارت كشيد.
 مىتونم یه خواهشى كنم؟رويا متعجب شد.
 بله ،چه خواهشى؟ مىخوام با سليقهى خودت دوتا دستبند براى آذرجون و ريحانهخانم انتخاب كنى.رويا نه تنها اعتراض نكرد ،بلكه با ميل پذيرفت.
 -خب خريدمون اينجا تموم شد ،بريم.
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رويا با شرم نگاهى به ويترين حلقهها كرد و پرسيد:
 حلقه انتخاب نکنیم؟هرمز با لبخند گفت:
 حلقه باشه براى فردا. آخه اآلن كه اينجاييم ،چرا بمونه فردا؟ تا چند ساعت ديگه دليلشو بهت میگم ...خب بريم.با بدرقه فروشنده و نگاه نگهبانان ،سوار اتومبيل شدند.
مقصد بعدى ،برج بلند با نام عجيب در زعفرانيه بود.
پس از بيرون آمدن از اتومبيل گرم ،كاپشن رويا نتوانست سدى گرم در مقابل برودت
هوا باشد .بدنش از سرما لرزيد و نام برج را خواند «دلفين آبى».
در دل گفت:
 نبايد هم عجيب باشد كه تمام مسيرها به نشانهاى از اسم آبى و رنگ آبى برسد؛اين باشكوه من مجنون رنگ آبى است!
هرمز سويچ اتومبيل را به مردى با لباس رسمى داد كه رويا نفهميد از كجا پيدايش
شد.
از پلههاى عريض اما كوتاه باال رفتند .درب شيشهاى و تيره ،اتوماتيکوار باز شد و
فرشى قهوهاى با طرحى مانند گَبه به قدمهايشان خيرمقدم گفت.
ورود به فضاى گرم و سرشار از بوى خوش غذا ،سرما را از بدن رويا دور كرد و باعث
ترشح بزاق دهانش شد.
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روميزىهاى سفيد منقش به طرح برگهاى طاليى ريز ،تمام ميزها را پوشانده بود.
روى هر ميز گلدان سفيد و ظريفى با يک شاخه گل طبيعى جلوه زيبايى به رستوران
بخشيده بود.
پرسيد:
 اينجا رستورانه؟ بله ،اآلن هم وقت خوردن شامه.رويا را به سمت پلههاى مارپيچ ابتداى رستوران راهنمايى كرد .پلهها كوتاه و مفروش
بود.
طبقه باال بيشتر شبيه لژهاى خصوصى بود كه با ديوارهاى پيش ساخته چوبى براى
ميهمانان خاص تهيه شده بود.
رويا به قسمت مخصوص راهنمايى شد .با کنار زدن پرده لطيف ،هرمز گفت:
 به غذاخورى مخصوص من خوش اومدى.ميز و  ٦صندلى همشكل و همرنگ مانند وسایل پايين بود .اما يک نيمكت سفيد-
طاليى نرم با كوسنهاى هم رنگ زير پنجره بزرگ ،فضاى دلنشين و راحتى به وجود
آورده بود.
گوشه لژ يک روشويى زيبا همراه گلدان بزرگ بنجامين ديده مىشد.
خانم پیشخدمتی با لباس فرم به آنها نزديک شد و با لبخند خيرمقدم گفت و بارانى
و كاپشن را گرفت و پايين برد.
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زوج جوان دستهايشان را شستند و با حولههاى كوچک كنار روشويى دستها را
خشک كردند.
 از اينجا خوشت مياد؟نگاه رويا مىدرخشيد .امروز روز لمس اولينها كنار اولين مرد زندگیاش بود.
 خيلى قشنگ و دوست داشتنيه.هرمز سرى تكان داد.
مرد كتوشلوار پوش و كراوات زدهاى همراه پیشخدمت يونيفرم پوش وارد شدند.
 سالم قربان ،خوش اومدين ...قبال ا خبر مىدادين همراه خانم هستين.هرمز بىتكلف آرنج روى ميز گذاشت و گفت:
 شلوغش نكن عباس ،مىخوايم تو سكوت يه شام خوب بخوريم.عباس مؤدبانه لبخند زد.
 چشم؛ (رو به پیشخدمت گفت) سفارش آقاى صادقى رو سريع آماده كن وكنارشون باش تا...
 عباس مىخوايم تنها باشيم ،فقط سفارش بگير و برو.اينبار لبخند مرد پررنگ شد.
هرمز منوى غذا را به دست رويا داد و گفت:
 غذاهای اینجا سالم و عالی هستن ،هرچى دوست دارى سفارش بده.رويا با شرمندگى گفت:
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 شما چى سفارش مىدين براى منم همونو سفارش بدين. من معموال ا ماهى مىخورم.رويا با خجالت گفت:
 منم ماهى...هرمز كمى خود را به سمت او ،روى ميز خم كرد و با مهربانى گفت:
 دوست دارم همه جا خودت باشى ،بدون خجالت و بدون ترس از نظر اطرافيان...خب؟
رويا به جملهى هرمز فكر كرد .درست همين بود .بايد خودش باشد ،هرمز در حالى
كه آگاهى كامل به وضعيت اجتماعى و اقتصادى خانوادهاش داشت او را انتخاب
كرده بود.
با اعتماد به نفسى كه كسب كرده بود ،به منوى سه زبانه نگاه كرد .نام انواع مختلف
غذا و پيش غذا و دسر در آن ثبت شده بود كه بيشتر آنها را تا حاال نشنيده بود.
 سوپ جو ،جوجه كباب بدون برنج.هرمز هم اضافه كرد:
 قزلآالى كباب شده ،سوپ قارچ همراه دوغ؛ (از رويا پرسيد) شما هم دوغ يا... نوشابه سياه. دسر هم بعدا ا سفارش مىديم.پیشخدمت سرى خم كرد و رفت.
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هرمز به رويا گفت:
 چند ساله ناهار و شامم از اينجاست. يعنى تو خود رستوران غذا نمىخورين؟ خيلى كم ،ترجيح مىدم تو خونه غذا بخورم.موارد سفارش شده به همراه دو دست بشقاب و فنجان چينى سفيد با طرح برگ
طاليى روى ميز چيده شد.
فنجانهاى بدون دسته سوپ قارچ و سوپ جو روبهرويشان قرار گرفت.
ديس غذاها ،دو نوع ساالد ،دوغ و نوشابه ،انواع سسها و ظرفی تزيين شده از
برشهای نارنج و ريحان ميز را كامل كرد.
رويا به سه قاشق مختلف نگاه كرد و از خود پرسيد« :يعنى هر غذا قاشق خاص
خودش را دارد؟»
و قبل از نااميد شدن ،جمله هرمز در گوشش پيچيد« :دوست دارم همه جا خودت
باشى».
از پیشخدمت تشكر كرد و به هرمز گفت:
 غذاهاش خوشبو هستن ،ممنون.و با گفتن "بسم هللا" ،اولين قاشق سوپ را خورد.
صورتش پر از لذت شد.
 -اوم عاليه.
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هرمز هم با رضايت و لبخند مشغول خوردن سوپ شد.
غذا در سكوت و صدای ماليم موسيقى صرف شد.
سفارش دسر دادند .رويا چاى و كيک وانيلى ،هرمز قهوه و برشى كوچک كيک
پرتغالى.
پالتو و كاپشن را پوشيدند و با مشايعت عباس ،از رستوران بيرون زدند.
 مىخوام ببرمت خونهم رو ببينى ،موافقى؟ كجاست؟ همين جا.و سوار آسانسور شدند.
 اينجا؟ تو همين برج؟ درسته.مانند هر دختر جوان و مقيدى ،ندايى در ذهنش فعال شد.
 هنوز محرم هم نيستين ...فقط يه نامزدى ساده است ...درسته چند روز به عقدمونده ،اما تو نبايد همراهش برى ...بدون اطالع خونواده كار درستى نيست.
رويا ميل عجيبى داشت شماره پدر را بگيرد و اطالع دهد ،اما مىترسيد اين حركتش
هرمز را ناراحت كند.
مرد جوان مورد اطمينان بودن خود را بارها ثابت كرده بود.
مردد ل**بهايش را گزيد.
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هرمز در سكوت ،اجازه داد رويا به تنهايى با خود كنار بيايد.
با توقف آسانسور و خروج از آن ،هرمز گفت:
 اگه نگرانى مىتونيم برگرديم.رويا گوش و چشمش را بر روى نداى درونى بست و اجازه داد تنها ،اشتياق ديدن
خانهى يار بر او حاكم باشد.
زمزمه كرد:
 نگران نيستم ،دوست دارم اينجا رو ببينم.هرمز با لبخند و رضايت ،او را به داخل راهنمايى كرد.
فضاى بزرگ و طيف وسيع رنگ آبى ،موجى از آرامش به سمت او فرستاد.
خنده كوتاهى كرد و با خوشحالى و هيجان گفت:
 خيلى باشكوه و خوشگله.هيجان او به دل هرمز نشست؛ با اين دختر راحت مىتوانست شاد شود و شاد
بماند.
 به خونهى خودت خوش اومدى ،راحت باش.خونهى خودت! خونهى خودت؟
چشمان رويا درخشان و پهنترين لبخند نقش صورتش شد از اين جمله ساده و
پرمحبت .
هرمز پالتو و كتش را درآورد و روى پشتى يكى از صندلىها آويخت.
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رويا كمى نگاه مشتاقش را از وسايل زيبا و خوشرنگ گرفت و به تقليد هرمز كاپشن
خود را روى دسته صندلى آويخت.
با ديدن مجسمهى غول پيكر و سفيد عقاب ،دوست داشت بدود و از نزديک
مجسمه را ببيند و لمس كند ،اما شرم كرد.
هرمز پرسيد:
 نمىخواى مانتو و شالتو در بيارى؟ اينطورى راحتم.هرمز به خود گفت« :فراموش نكن اين دختر از خانوادهاى پایبند به عقايد دينى
است».
 مىخواى خونه رو ببينى؟رويا با شوق سر تكان داد .باز هم همان حركت ساده و شيرين .جاى آرش خالى!
ديدن هر قسمت از آن خانهى رويايى و زيبا كه جاى جايش نشان از سليقهى
فوقالعادهی مرد جوان داشت ،حال رويا را لحظه به لحظه خوشتر میكرد.
هرمز از شادى و شوق رويا لذت برد .از حركاتى كه دختر جوان ناخواسته انجام مىداد
و اصواتى كه از ميان آن دهان شاد بيرون مىآمد ،با لبخند و نگاه رضايتمند استقبال
مىكرد.
روى مجسمهها دست مىكشيد و «واى چه خوشگلن» مىگفت.
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مانند كودكى مشتاقانه اتاق خواب هرمز را با چشم بلعيد و گفت« :هيچوقت فكر
نمىكردم يه اتاق خواب بتونه اينقدر بزرگ و قشنگ باشه و شبها اگه بخواى بتونى
راحت آسمونو ببينى».
اولين بار بود كه دخترى جوان پا به اين خانه مىگذاشت و تقارن اين اولين بار ،با
راحتى و بىتكلفى رفتار ساده و صادقانهى رويا عجيب به دلش نشست.
به خوبى مىديد رويا نه به اين فكر مىكند كه از نداشتن اين امكانات ،حسرت و
غصه بخورد و نه قصد ظاهر سازى و بىتفاوتى كاذب دارد.
او طبيعى رفتار میكرد و مانند كسى كه از نمايشگاهى مجلل بازديد مىكند ،همه
چيز را تماشا مىكرد ،لذت مىبرد و اظهار نظر مىكرد.
صداى زنگ خانه ،آنها را به پذيرايى كشاند.
هرمز اجازه داد تا مرد جوانی دو جعبهی نسبتا بزرگ را به داخل خانه بياورد.
 خب حاال وقت سورپرايز عروسخانم هست ،آمادهاى؟مگر ديدن اين خانهى زيبا و پر از شگفتى ،سورپرايز او نبود؟
هرمز در مقابل چشمان مشتاق و متعجب دختر گفت:
 بازشون كن.جعبهى سفيد اول ،با طرح طاليى يک برند ايتاليايى باز شد .پارچه ساتن طاليى را
كنار زد و...
 -لباسه؟ مال منه؟
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هرمز در اين يک سال ،بهخصوص يک هفتهى اخير كه هر روز ،ساعتى را با رويا
مىگذراند؛ با واكنشهايش آشنا شده بود.
هنگام شادى و ناراحتى دختربچه چندسالهى درونش واكنش نشان مىداد ،هنگام
روبهرو شدن با مشكالت و موانع ،يک دختر جنگجو قد علم مىكرد و هنگام غصه و
درد دختر جوان بىپناه و نيازمند حمايت از پوستهى او بيرون مىزد.
تمامى شخصيتهاى رويا را دوست داشت و از آن بيشتر دوست داشت او را در
همهى لحظات و شرايط حمايت كند.
او را از تمامى مشكالت و ناراحتىها حفظ كند و اجازه نشستن يک قطره اشک ،به
آن چشمان جادويى ندهد.
صداى ذوقزدهى او ،هرمز را به خود آورد.
 واى ...خدايا چقدر خوشگله! اين مال منه؟لباس عروس آبی روشن با گلهاى كار شدهى ظريف سفيد روى آن ،در دستان رويا
مىرقصيد.
رويا ايستاد و دستهايش را باال برد تا تمامى لباس مدل پرنسس را ببيند.
با خود حرف مىزد:
 اصال ا فكر نمىكردم لباس عروس آبى هم وجود داشته باشه ،اونم به اين خوشگلى وزيبايى...
نگاه پر از تشكر را به هرمز دوخت:
 -چطور تشكر كنم؟ اصال ا باورم نمىشه ...آخه چطورى...
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شب دوم نامزدى را به ياد آورد.
«آذرخانم زنگ زد و اجازه گرفت لباس عقد را ،او سفارش دهد؛ رويا با اجازهى مادر
قبول كرد».
آذر بعد از پرسيدن اندازه و سايز قد و اندامش گفت:
 اگه خوشت نيومد سريع بگو تا قبل از عقد لباس مناسب آماده بشه.لباس را آرام كنارى گذاشت و با ديدن جعبه دوم كه حاوى كيف و كفش و تور عروس
بود ،منقلب شد و بىاختيار به گريه افتاد.
لبخند و نگاه شاد هرمز ،رنگ عوض كرد.
 چى شد؟ چرا گريه مىكنى؟كودک درون رويا قد علم كرد و با گريه گفت:
 چرا اينقدر به من محبت مىكنين؟ من چطور بايد جبران...دستهايى كه شانهاش را در خود گرفت ،جمله را بريد.
رويا مقاومت كرد تا به آغوشى كه در عين محرم بودن ،هنوز نامحرم بود كشيده
نشود.
اما هرمز بىتوجه به مقاومت رويا ،او را در آغوش كشيد و زمزمه كرد:
 تو خيلى براى من با ارزشى و با بودنت جبران كردى.رويا در حالى كه مقاومت مىكرد تا خود را كنار بكشد ،با همان بغض و اشک گفت:
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 من مىدونم براى تو خيلى كم هستم ...من و خونوادهم حتى نمىتونيم يكى ازمحبتهايى كه مىكنى رو جبران كنيم ،ما ...ما حتى نمىتونيم يه خلعتى داماد
آبرومند برات بگيريم و اونوقت تو...
چشمهاى هرمز از ناراحتى بسته شد و نفس عميقى كشيد.
چانهاش را روى سر رويا گذاشت و گفت:
 هيس ...ديگه ادامه نده؛ تو مىدونى چه جايگاهى تو زندگیم دارى؟ مىدونىحاضرم تموم ثروتمو بدم اما هميشه تو رو داشته باشم؟
رويا آرام گرفت ،اما هنوز دستانش میان دو بدن مشت شده بود.
 رويا اينا كه مىبينى فقط يه مشت پارچه و سنگ و شيشه هستن؛ اَرزششون فقطهمين اندازه هست؛ اما تو يه دنيا روح و معرفت و عشق دارى كه خريدنى نيست؛
من مىخوام عشقى كه تو خونهتون جريان داره رو اينجا داشته باشم.
بو*س*هاى روى سر پوشيده زد.
 مىخواى جبران كنى؟ به من آرامش و عشق بده ،بذار روح تشنه و ناآرومم آرومبشه.
هقهق رويا كم شده بود و صورتش روى سينهى هرمز سنگينى مىكرد.
صداى مرد جوان و عطر سحرانگيزش ،زودتر از هر آرام بخشى رويا را به خواب فرو
برده بود.
كمى در همان حالت ماند .او هم نياز به آرامشى داشت كه از اين آغوش مىگرفت.
به نرمى دخترک دوست داشتنى و نازک دل را روى كاناپه پذيرايى خواباند.
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رد اشک روى صورت رويا ناراحتش كرد .گونهها را با ماليمت نوازش كرد و گفت:
 چرا فكر مىكنى ثروت مىتونه مالک برترى باشه دختر؟ من اين فكر رو تغييرمىدم؛ همونطور كه تو با حضورت بزرگترين تغيير رو براى من بهوجود آوردى.
چشمان رويا بسته بود .اما اين امر چيزى از عالقه و ميل مرد جوان به دختر كم
نمىكرد.
هرمز در آن لحظه به يقين رسيد كه رويا را به خاطر رويا بودنش دوست دارد ،نه به
خاطر شباهت چشمانش به هما.
حقيقت آشكار مانند جرعهی آب خنک در گلوى بيابانگردى سرگشته ،ميان شنزار
سوزان بود؛ همان اندازه گوارا و همان اندازه دل چسب!
كمتر از يک ساعت بعد رويا بيدار شد ،كمى طول كشيد تا دريابد در اتاقش نيست.
نيم خيز شد و همه چيز را به خاطر آورد .از خجالت سرخ شد و دستهايش به لرزه
افتاد .هرمز را نديد.
لباس زيباى عروس را در جعبه قرارمىداد كه نزديک شدن كسى را حس كرد.
هرمز با دو ليوان قهوه به او نزديک شد و با آرامش پرسيد:
 كمى حرف بزنيم؟ دير شده ،بايد برم خونه. با پدرت صحبت كردم و اجازه گرفتم ،اول قهوه بخوريم.تسليم شد و سرى به موافقت تكان داد .بعد از نوشيدن قهوهى شيرين ،توان و انرژى
به بدن خستهاش برگشت.
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هرمز پرسيد:
 اگه همين اآلن من تمام ثروت و موقعيت شغلیم رو از دست بدم ،اگه شرايطاقتصاديم مثل خودت بشه يا حتى بدتر ...تو از من مىگذرى؟ اگه مجبور باشيم تو يه
خونه مستأجرى ،كوچکتر از خونهى شما زندگیمون رو شروع كنيم ،به من جواب
منفى مىدى؟ آره رويا؟!
رويا با صداى گرفته گفت:
 نه ،من تو هر وضعيتى كنار تو مىمونم! چرا؟با خجالت اما محكم گفت:
 چون خودت مهمى نه ثروتت ،چون دوست دارم.هرمز سرى تكان داد.
 مىبينى ،اگه شرايط هم تغيير كنه تصميم و احساس ما تغيير نمىكنه ...پساينقدر خودتو به خاطر شرايط مالى خونوادهت اذيت نكن؛ اين روزها قرار نيست ديگه
تكرار بشه ...من و تو بايد به فكر خوشحالى خودمون و خونوادههامون باشيم ...به من
قول بده اجازه ندى اين ثروت مانع محبتت به من بشه.
 هيچى مانع نيست ...فقط نگران غرور بابا و مامانم هستم ...اونها هم دوست دارنتو اين مراسم نقش مفيدى داشته باشن.
هرمز باز هم بىاجازه دستهايى را كه داشت به آنها اعتياد پيدا مىكرد را در دست
گرفت و گفت:

380

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 بسپارشون به من ...تو فقط سعى كن شاد باشى و به فكر چند روز ديگه كه قرارهمهمترين روز مشترک من و تو باشه.
رويا سرمست آن نگاه با محبت و چشمان آبى پر از زيبايى شد .بىاختيار خم شد و
بو*س*هاى روى دستهايى گذاشت كه محكمتر از هر ريسمانى دستانش را به
پناهگاه امنى وصل كرده بود.
هرمز لرزيد و آرزو كرد كاش زودتر اين چند روز هم بگذرد تا او بتواند بىهيچ مانعى با
جسم و جانش محبت كند و محبت بگيرد.
براى جلوگيرى از هر لغزشى ،دستهاى رويا را رها كرد و گفت:
 چه كار مىكنى دختر! آماده شو زودتر بريم كه حتما ا خونواده منتظرت هستن.رويا غافل از طوفان درونى هرمز« ،چشم» گفت و به سوى سرويس بهداشتى زيادى
چشمگير خانه رفت.
چشمان پف كرده و صورت تبدار را با معطرترين آب شست و خشک كرد .دستى به
موهاى خرمايى كشيد و شالش را مرتب كرد.
هرمز آماده شده ،جعبهها را برداشت و گفت:
 رفتى خونه پرو كن ،اگه هر كدوم اشكال داشت به زنعموجان اطالع بده. خجالت مىكشم بهشون زحمت بدم. زحمتى نيست عزيز من ،تو عروس خانوادهى صادقى هستى ...اينو فراموش نكن.در برگشت ،هرمز كمى از خاطرات تحصيل در آلمان گفت.
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هر بار از آرش حرف مىزد ،رويا لبخند شيرين هرمز با آن چالگونههاى شيرينتر را با
لذت مىنگريست.
هرمز برخالف تيپ جدى و پر غرورش ،سرشار عشق و محبت نسبت به خانوادهاش
بود .هر بار از عمو و آرش و زنعمو حرف مىزد ،وجودش از محبت میدرخشيد.
رويا خوشحال پرسيد:
 كارت مراسم فردا آماده مىشه؟ بايد پخش كنيم. آماده شده ،فردا پخش مىشه؛ نمىخواى كس ديگهاى دعوت كنين؟ مهمونهاى ما همونها هستن؛ فقط كارت دوستهامو بذار خودم بهشون برسونم. چشم ...ديگه چى مىخواى؟ از من ناراحت نباش.نيمنگاهى به صورت خم شده و بازى انگشتان رويا كرد و ابرو باال داد.
 چرا ناراحت باشم؟ مىدونم بعضى وقتها بچگونه و احمقانه حرف مىزنم ،مثل ساعتى قبل...ببخشيد.
 هميشه با من راحت باش و هر چى دوست دارى بگو ،برعكس خيالت ،منخوشحالم كه حرفهاتو زدى ،گفتن چيزهايى كه اذيتمون مىكنه ،باعث مىشه هم
سبک بشيم و هم به فكر راه حل باشيم؛ گاهى سكوت بدترين راهه ،چون جلوى حل
مشكل رو مىگيره! من دوست دارم همسرم منو بهترين دوست خودش ببينه ،اول
دوست ،بعد همسر.
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رويا گوش مىداد و فكر مىكرد.
همهى حرفهاى او را قبول داشت.
اتومبيل روبهروى منزل توقف كرد.
 بازم ممنون به خاطر همه چى ،شب خوبى بود.هرمز پلکهايش را روى هم گذاشت و گفت:
 همچنين ،برو و نگران هيچى نباش. شب به خير. شب توهم به خير.وقتى رويا پشت در خانه از نظر پنهان شد ،اتومبيل از كوچه بيرون زد.
رويا با ذوق و شوق ،لباس و وسايل عروس را به مادر نشان داد.
مادر با ذوق گفت:
 برو بپوش مامانجان ،ببين اندازه هستن يا نه.امير از زير دست مادر به سمت اتاق فرار كرد و پرسيد:
 چرا منو نبردى؟ آخه تو خونهى عمو بودى ...مىخواستى با ما بياى؟ نه ،خونهى عمو خوب بود؛ شهربازى نرفتين؟حرف زدن برادرش خوب شده بود.
 -نه ،هرمز دوست داره با تو شهربازى بره.
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مادر دست امير را گرفت و از اتاق بيرون برد و معترض گفت:
 آقا هرمز! امير ،مامان بريم تا آبجى لباسشو بپوشه.رويا موهايش را جمع كرد و باال بست .ابتدا كفشهاى لژدار آبى نوک تيز كه با نگين
و مرواريد سفيد تزيين شده بود را به پا كرد.
لباس را با دقت و كمى سختى به تن كرد .كمى چرخيد.
كفشها زير دامن بلند پنهان شده بود؛ باال تنه لباس چفت تن بود ،بدون آن كه
تنگ و آزار دهنده باشد.
دامن لباس گشاد و پفى بود ،از همه مهمتر لباس كامال ا پوشيده بود .باز هم مات
شعور خانوادهى صادقى شد.
 مامان ...مامان بيا.مادر وارد اتاق شد و با ديدن پرى خوشگلش ،خنديد و گفت:
 فدات بشم؛ خيلى قشنگه ...دست آذرخانم درد نكنه ...برم اسفند دود كنم برات.رويا سرمست از ذوق مادر گفت:
 كمک كن دستكش و تورش رو بپوشم.تور بلند هم رنگ لباس و شكوفههاى سپيد دل از مادر و دختر بردند.
پدر حاضر نشد قبل از روز عقد ،دخترش را در لباس عروس ببيند .ريحانه در دل
قربان صدقهى شوهر دل نازكش رفت.
رويا خسته روى تخت دراز كشيد و به خود اجازه داد تمامى گفت و شنود و برخورد
ساعات پيش را مرور كند.
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ديدن خانهی رويايى و زيبا ،قلبش را پر از گرما كرد؛ آن جا خانهى عشقش بود؛
خانهاى پر از جسم و صدا و بوى يار.
وقتى به ياد آورد كه چگونه در آغوش اجبارى مرد باشكوهش ،بىاختيار به خواب
رفته ،صورتش از هيجان و شرم مانند سيب سرخ شد.
ل**بهايش ابتدا خنديد ،اما از شرم انگشتش را سخت گزيد.
خود را توبيخ كرد و گفت:
 بىجنبه ،نه به اينكه نمىذارى بغلت كنه و ازش دورى مىكنی ،نه به اينكه انگارصد سال بىخوابى كشيدى غش مىكنى؛ خاک برسرت رويا ...يعنى آخر خرابكارها
هستى...
آنگاه به خودش دلدارى داد:
 خب دست خودم نبود كه ...حاال خوبه هرمز من آدم باشعور و بامعرفتيه وسوءاستفاده نمىكنه ،وگرنه اگه طرف بىجنبه بود كه بدبخت مىشدم.
فكرش به ابراز عالقهى منحصربهفرد هرمز كشيده شد .او هيچوقت مستقيم ابراز
عشق نمىكرد و او را با كلماتى چون جانم ،عزيزم ،عشقم ،عاشقتم مستفيض
نمىكرد ،اما با كارهايش ،با حرفهاى آرامبخش نشان مىداد او را دوست دارد.
به آخرين پيامک هرمز نگاه كرد« .خوب بخواب عزيز من ،وظيفهى من محافظت از
توست و وظيفهى تو نگهدارى محبت من».
***
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امين طبق قرارى كه با هرمز داشت ،از پست بانک بيرون زد .اتومبيل هرمز را ديد و
به طرفش رفت.
سالم و تعارف ساده و صميمى بود.
روى صندلى نشست و منتظر بود تا علت اين مالقات را بداند.
 آقاى مظفرى با اجازهتون بريم كافهى دانشجو.كافه دانشجو يک ايستگاه پايينتر بود و ربطى به دانشجو هم نداشت .فضاى ساكت
و بىمشترى ،بهترين موقعيت براى حرفهاى مردانه بود.
هرمز با احتياط اما راسخ در مورد نگرانى رويا گفت و با چنان مديريتى حرف زد كه به
غرور اين مرد دوست داشتنى تلنگرى زده نشود.
امين در مقابل پيشنهاد او ،با كشيدن نفسى عميق پرسيد:
 يعنى بشم پدر زن سر خونه؟ آره آقاى صادقى؟هرمز چشمان صادقش را مستقيم به امين دوخت.
 آقاى مظفرى من دارم پيشنهاد يه كارى كه با رشتهى تحصيلیتون همخوانى داره،مىدم؛ شما به قدرى شريف هستين كه من به عنوان مديريت يه مجموعه بخوام از
شما كمک بگيرم؛ اآلن دو ماهه كه اين پست خاليه و من هنوز كسى كه مورد اعتماد
باشه پيدا نكردم.
امين نسكافهى خنک شده را خورد و گفت:
 -مىتونم براتون كسى رو پيدا كنم...
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 من دوست دارم شما اين زحمتو قبول كنين ...خواهش مىكنم ،اينطورى كمکبزرگى به من مىكنين.
و باز هم حرف زدند و حرف زدند.
هرمز هر بار امين را دور مىزد و جلوى فرار او را مىگرفت .بالخره موفق شد.
امين پست حسابدارى كارخانهى اصلى را پذيرفت.
هرمز اولين گام را با موفقيت برداشته بود و به زودى مىتوانست با داليل قابل قبولى
من جمله امكانات رفاهى كارخانه ،اتومبيل و خانهاى مناسب در اختيار امين بگذارد
و نشان دهد اينها همه از مزاياى شغل جديد است و ربطى به روابط فاميلى ندارد!
***
فرهاد به لپتاپى كه روى ميز عتيقهى اتاق كارش قرار داشت ،نزديک شد و گفت:
 فردا صبح اونجام ...آقاى حشمتى شما هم حضور دارين؟حشمتى متأثر گفت:
 بله آقاى دكتر ،حتما ا هستم.بعد از تماس تصويرى ،فرهاد شانه و كمر را به دو طرف كشيد و زير ل**ب گفت:
 زودتر تموم شو...ضربهاى به در زده شد و آرش وارد اتاق كار پدر شد.
 سالم ...خستهاى دكتر.فرهاد پشت ميز نشست و خيره به آرش گفت:
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 خيلى احساس پيرى مىكنم آرش.آرش صندلى دوم را به پدر نزديک كرد و نشست.
 خستهاى بابا ،اين هم مىگذره ،تحمل كنين.فرهاد دستى به دور دهانش كشيد و آهستهتر گفت:
 استرس كشف حقيقت يه طرف ،استرس گفتن حقيقت به هرمز از طرف ديگه دارهخوردم مىكنه.
آرش دست روى دست پدر گذاشت و آن را با همدردى فشرد.
 نگران نباش بابا ،همه چى حل مىشه؛ (مكثى طوالنى كرد و ادامه داد) نمىخواينبه هرمز بگين؟
 اصرار نداشته باش ،بذار مراسم تموم بشه و جواب تشخيص هويت بياد بعد ...بايدمنتظر عبور يه طوفان باشيم.
آرش دستش را برداشت روى صورت كشيد و مانند پدر نفس بلندى از سينه بيرون
داد.
 مادر چى؟ به مادرت هم بعد از مراسم میگم.پدر و پسر در سكوت به فكر فرو رفتند.
فرهاد تكانى خورد و گفت:
 بلند شو كمى به سر و صورتت برس ،مثل عزادارها شدى ،اآلن هرمز و رويا براىشام ميان.
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آرش لبخند كمرنگى زد.
 چشم.ساعتى بعد رويا همراه هرمز براى اولينبار وارد منزل وياليى عمو فرهاد شد.
زيور بىاعتنا به اخم و اعتراض آرش ،باالى سر و دور زوج جوان اسفند دود كرد.
فرهاد و آذر زوج مسن و باشكوهى بودند كه رويا با ديدن آنها دلش غنج رفت.
دل بىحيا بيشتر روى فرهاد كه آيينهى آيندهى هرمز بود چرخيد.
دختر جوانى بارانى و چتر آنها را گرفت و همراه برد.
آرش بعد از دست دادن با هرمز ،دست خود را به طرف رويا دراز كرد .رويا خود را به
نديدن زد و به سرعت سالمى كرد و همراه هرمز به آذرخانم نزديک شد.
آذر هر دو را بغل كرد و بوسيد.
 خوش اومدين.فرهاد هم دست هرمز را صميمانه فشرد .رويا با لپهاى صورتى ،با احترام به بزرگ
خاندان صادقى سالم داد.
فرهاد بىتوجه به اعتقادات رويا ،قدمى جلو رفت و گفت:
 خوش اومدى عروسخانم.و رويا خود را در آغوشى حس كرد كه به شدت رنگ و بوى پدرانه داشت .با
بو*س*هاى كه روى پيشانیاش نشست ،بىاختيار عكسالعملى نشان داد كه تنها
خاص پدرش بود.
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روى پنجه ايستاد و بو*س*هاى روى شانهى فرهاد بلند قد زد.
حركتش عجيب به دل فرهاد و آذر نشست .موجى گرم از محبت تمام بدن رويا را فرا
گرفت وقتى گفت:
 ممنون عموجان.آرش آهسته زير گوش هرمز گفت:
 فقط من نامحرمم؟هرمز خنديد و زمزمه كرد:
 حسودى نكن ،خودم هم هنوز از اين محبت خانم بهرهمند نشدم.آرش با گفتن «يعنى خاک »...به سمت زيور رفت.
 بيا برو زيورجون ،اآلن همه تنگى نفس مىگيريم.زيور دود اسفند را به صورت جذاب پسر دوست داشتنىاش راهنمايى كرد.
 بال به دور باشه ازت عزيزم ...ايشاهللا زودتر تو هم با عروست بياى.رويا به اتاقى راهنمايى شد .مانتوى سرمهاى را درآورد و يقه پيراهن ليمويى و بلندش
را مرتب كرد.
روسرى بلند و كرمى با گلهاى بزرگ صورتى بر مالحت چهرهى مهتابى افزود.
دور ميز شام شيطنت و شوخى آرش ،هرمز را نشانه گرفته بود و هرمز بىاعتنا براى
رويا غذا سرو مىكرد.
 -چى دوست دارى برات بريزم؟
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 ممنون خودم برمىدارم. اگه به خودت باشه امشب گرسنه مىرى خونه.آرش مداخله كرد.
 زنداداش ماهى تابهاى بلقيس تكه ،نخورى از دست دادى. ممنون حتما ا مىخورم.بعد از شام ،فرهاد از جا برخواست و گفت:
 تا قهوهى ما آماده بشه ،من با هرمز يه كار كوچيک دارم.هرمز دستى به شانهى رويا زد و آهسته گفت:
 تا كارت مراسم رو به آذرجون نشون بدى برگشتم.فرهاد از كشوى ميز عتيقه ،جعبهى كوچک خاتم كارى زيبا بيرون آورد و روى ميز
گذاشت.
 ببين.هرمز با تعجب در جعبهى خاتم را باز كرد و چشمانش به دو حلقهى زيبا افتاد.
 عمو اينا چيه؟ حلقههاى مامان و بابات.هرمز همراه نفس بلندى كه كشيد ،هر دو حلقه را كف دستش گذاشت .حلقههاى
پردازش شده (عملى براى تميز كردن و جال دادن طالهاى دست دوم) مانند روز اول
مىدرخشيدند و نو به نظر مىرسيدند.
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نمونهى هر دو حلقه را قبال ا ديده بود .حلقهى زنانه با نگين الماس ،روى انگشت
حلقهى آذر و حلقهى پالتين سادهى مردانه ،در دست چپ عمو فرهاد.
احساس زائرى را داشت كه ناگهان روبهروى مقدسترين عبادتگاه جهان قرار گرفته
است.
همانند همان زائر با بهت و ناباورى سرانگشتانش را به نرمى روى حلقهها كشيد و
چشمانش را براى لحظهاى بست.
از لمس دو قطعه فلزى كه سالها روى انگشتان پدر و مادرش بودند ،حس عجيبى
گرفت .گويى در حال لمس گرما و پوست و گوشت دست عزيزانش است.
با نفس بلندى كه كشيد ،راه را بر بغض بست و با لبخند متأثرى كه كمرنگتر از غم
خفته در چشمانش نبود ،گفت:
 چرا حاال؟فرهاد متوجه تأثر برادرزاده مغرورش شد و مهربانانه دست روى شانهاش گذاشت و
گفت:
 چون دارى داماد مىشى ...فكر كردم شايد حاال بتونى ازشون استفاده كنى.حضور فرهاد اجازه نداد كه هرمز آن حلقههاى دوست داشتنى و عزيز را ببوسد.
 عمو بريم پيش بقيه.قهوه خورده شد ،سريال شبكه سه سيما كه محبوب خانمهاى خانه بود ،در ميان
متلک آقايان ديده شد .آرش كمى سربهسر داماد آينده گذاشت.
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رويا از حضور در اين جمع جالب و راحت لذت برد .از ديدن برخورد خانوادهى
صادقى با مستخدمان خانه متعجب شد و در دل رفتار آنها را ستود.
رفتار راحت و دوستانهاى بين آنها برقرار بود.
بهخصوص رفتار آرش با زيور و بلقيس كه مسن بودند.
به خوبى مىديد زيور به هر بهانهاى قربان صدقهى جوان زرين موى چشم سبز
مىرود و بلقيس هنگام سرو غذا ،ابتدا براى آرش غذا كشيده بود.
سكوت هرمز موجب شک كسى نشد ،اما آرش به خوبى مىدانست در اتاق كار پدر
چه رخ داده است و نگران او بود.
هنگام خداحافظى ،آذر كيف كادوى چرمى را به سمت رويا گرفت و گفت:
 شب خوبى بود ،ما همه خوشحاليم كه تو عروس خونوادهى ما شدى و اين كادو بهمناسبت اين اتفاق فرخنده هست ...البته كادوى اصلى مونده براى دو شب ديگه.
رويا تشكر كرد.
وقتى اتومبيل از حياط بزرگ و پر درخت خارج شد ،رويا گفت:
 خونوادهى عمو خيلى با محبتن ...منو شرمنده كردن. درست میگى ،خيلى خوبن ،حاال كادوتو باز كن ببينم خوشت مياد.رويا در حال زمزمه كردن «معلومه خوشم مياد» از داخل كيف كوچک ،جعبهى
خاتمى بيرون آورد و آن را با شوق باز كرد.
سنجاق سينهاى به شكل گل شكفته از جنس طال با رديف ريزى از ياقوت قرمز در
ميان ساتن سفيد مىدرخشيد.
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 خيلى قشنگه ...ببين.از ذوق رويا ،لبخندى روى ل**بهاى هرمز نشست.
 دوسش دارى؟ خيلى ...تا حاال سنجاق سينه نداشتم. رويا؟رويا ...تجربهى زيبايى بود براى رويا كه با هر بار تكرار نامش با آن صدا ،ذرهاى از
لطف و جادويش كم نمىشد.
به راستى شنيدن اسم خود با صداى كسى كه دوستش داريم و برايمان عزيز است،
تجربهى زيبايى است كه با هر تكرار باز هم بكر و تازه باقى مىماند و از حالوت آن
چيزى كم نمىشود.
رويا هربار با شنيدن نامش با صداى اندكى بم اما قدرتمند هرمز ،گرما و شعفى عميق
در قلب و جانش احساس مىكرد.
 بله؟ مىتونم در مورد حلقههامون پيشنهادى بدم؟رويا به حلقههايى كه انتخاب كرده بودند و قرار بود فردا تحويل بگيرند ،فكر كرد.
 چه پيشنهادى؟هرمز اتومبيل را كنار خيابان پارک كرد و جعبهى حلقهها را به دست رويا داد و گفت:
 اين حلقههاى پدر و مادرمه ...تا امشب پيش عمو امانت بود ،تو موافقى به جاىاون حلقهها از...
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نگاهش تمامى خطوط صورت رويا را زير نظر داشت تا اگر مخالفتى ديد ادامه ندهد،
اما صورت رويا آرام و كنجكاو بود.
 از اين حلقهها استفاده كنيم؟رويا پرسيد:
 تو چى دوست دارى؟ نمىخوام به خاطر من چيزى رو قبول كنى ...رويا تو دلت كدومشونو مىخواد؟رويا با عالقه حلقهها را لمس كرد ،حلقهى زنانه را به سمت هرمز گرفت و با كمى
شيطنت گفت:
 بذار اول امتحان كنم...دست چپ را دراز كرد .هرمز با حس غريبى حلقه را جلو برد و اجازه داد انگشت
ظريف درونش جاى بگيرد.
 چطوره؟رويا حلقه را چرخاند ،دستش را عقب و جلو برد تا حلقه را از چند جهت روى
انگشتش ببيند.
 كمى گشاده و بايد تنگ بشه ،اما قشنگه. موافقى؟ بله موافقم.هرمز برخالف ميلش گفت:
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 نظر تو برام خيلى مهمه ،اگه نمىخواى به من بگو ،نمىخوام به خاطر من از حلقهىانتخابيت بگذرى.
رويا به خود جرأت داد و براى اولين بار دستش را روى دست هرمز قرار داد و با صداى
آرام اما محكم گفت:
 درسته از لباس عروس و جواهرات و وسايل گرونى كه اين روزها برام مىخرى خيلىذوق مىكنم ،درسته كه هيچوقت تو خواب هم نمىديدم يكى از اينها رو حتى از
نزديک ببينم ...اين روزها هر ساعت زندگیم پر از هديه و كادوهاى گرونقيمت شده،
همهشون خوشگل و قشنگن و آرزوى هر دخترى هستن.
انگشتانش را روى دست گرم هرمز كشيد و قلبش لبريز عشق و محبت شد.
 اما همهى اينها اگه برام ارزشمندن ،فقط بهخاطر اينه كه از طرف توست ...حتى اگهارزونترين وسيله رو برام بگيرى از همهى جواهرات دنيا با ارزشتره؛ وقتى قراره تو شاد
باشى ،هر چيزى رو قبول مىكنم؛ اآلن هم مىدونم به قدرى برات عزیز هستم كه
مىخواى حلقهى مامانت دست من باشه ،من افتخار مىكنم اين حلقه تو دستم
باشه.
سخنان طوالنى رويا ،با لبخند درخشانش تمام شد.
هرمز انتظار اين درجه محبت و شعور را از دخترى كه روزى به چشمش فقط يک
دختربچه بود را نداشت.
لبخندى گرم به رويا زد و گفت:
 -مىدونى دلم اآلن چى مىخواد؟
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لبخند هم گاهى مسرى مىشود ،بهخصوص وقتى عزيز كسى لبخند زيبايش را نثار
چشمان منتظر كند.
 چى مىخواد؟انگشتانش در انگشتان رويا پيچيده شد.
 دلم مىخواد اين دو روز به سرعت يک ثانيه بگذره و من بتونم محرم دلمو سير توبغلم بگيرم و حسرت اين يه سال رو در بيارم.
همانطور كه انتظار داشت ،باز هم گونهها صورتى شد و نگاه زيبا رميد.
 اما من كه تا حاال صبر كردم ،اين دو روز هم روش.رويا ناشيانه خواست حرف را عوض كند.
 يادم رفت كادوى آذرخانم رو بيارم. همونطور يادت رفت كمى دل به دلم بدى و بگى تو هم منتظر محرم شدنى.رويا از حقيقت گفتار هرمز به سرفه افتاد و هرمز سرحال و شاد اتومبيل را به خيابان
راند.
***
دستور قضايى صادر شد و سنگ قبر  ١٨ساله شكسته شده ،كنار رفت تا زمين
امانت خود را به دست صاحبش برساند.
بعد از روزها انتظار و درد ،فرهاد فقط از خدا مىخواست استخوانهاى بيرون آمده
متعلق به هما باشد و پروندهى اين انتظار دردناک به پايان برسد.
آرش برخالف ميل پدر ،او را همراهى كرده بود.
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باقى ماندهى پيكر هما نمونه بردارى شد و به امانت به سردخانهى پزشكى قانونى
سپرده شد تا پس از كشف حقيقت ،در خانهى آخرت آرام بگيرد.
دكتر سخا به خاطر دوستى با دكتر فرهاد صادقى ،قول داد تا ده روز آينده جواب
آماده شود.
(جواب اين آزمايشات سالهاى گذشته  ٤٠تا ٦٠روز به طول مىانجاميد ،ولى درحال
حاضر گاهى پانزده روزه جواب آماده است).
هرمز بىاطالع از آشوب دل عمو و پسرعمويش ،اين روزها در تدارک يک مراسم عقد
باشكوه بود و ساعتها حضورى يا تلفنى با رويا وقت مىگذراند.
ياران اوشن از دور و نزديک خود را به خانهى رويا رساندند تا اولين عروس گروه را
يارى دهند .يارى و كمكى كه بيشتر به مسخره بازى و شيطنت شبيه بود.
هانيه ميان سالن كوچک ايستاد و سوت بلندى كشيد و وقتى توجه همه را جلب
كرد ،فرياد زد:
 يه لحظه ...لطفا ا همه خفه...دخترها هرچه دم دستشان بود را به سويش پرتاب كردند .هانيه به سرعت پشت رويا
پناه گرفت كه با سينى چاى از آشپزخانه بيرون مىآمد.
 به خدا مطلب مهميه ،ساكت باشين.نرگس پاهاى بلند و كشيدهاش را دراز كرد و روى زانوى شيوا گذاشت.
 خب بنال بابا.هانيه آهسته از پناهگاه بيرون آمد و از رويا پرسيد:
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 ساقدوشهات رو انتخاب كردى؟لحظهاى سكوت بر سالن حاكم شد .چشمان كنجكاو به رويا دوخته شد و مغزهاى
جوان به سرعت چرتكه انداخت.
سكوت با يورش و فرياد شراره شكست .شراره به سمت رويا دويد و فرياد زد:
 من اوليش هستم ...رويا نه بيارى به خدا قلم پاتو مىشكنم.محبوبه و نرگس هم فرياد زدند:
 منم هستم.رويا سينى را روى ميز گذاشت و با حيرت به دهانهايى نگاه كرد كه تا آخرين حد باز
مىشد و فرياد مىزدند:
 من.با استيصال خنديد و مظلومانه موهايش را عقب زد و پرسيد:
 عروس چند تا ساقدوش داره؟ چه كار مىكنن؟مينا با قر كمر به رويا نزديک شد و گفت:
 مهمترين كارشون گرم كردن مجلس عروس و قر دادنه.شيوا ضربهاى به كمر مينا زد و با خنده گفت:
 دوميش شوهر پيدا كردنه ،يعنى دل يكى رو مىبرن كه پسر دم بخت داره.رويا خنديد و گفت:
 -فكر نكنم به اندازهى شما جوون دم بخت پيدا بشه.
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دخترها هو كشيدند و يكى دوتايشان به جان رويا افتادند.
رويا روى زمين افتاد و خود را مچاله كرد و با قهقهه گفت:
 توروخدا رحم كنين؛ غلط كردم (فرياد زد) بابا من مثال ا عروسم ،ولم كنين.شراره و زهرا همچنان به قلقلک دادن او مشغول بودند كه صداى متعجب و خندان
مادر بلند شد.
 بچهمو كه كشتين.دخترها كنار رفتند و رويا خيس از اَشک خنده گفت:
 باز به معرفت مامان خودم.نرگس به طرف ريحانهخانم رفت و با دست انداختن دور شانهاش گفت:
 خاله ببين دخترت داره پز شوهرشو به ما مىده...مادر خنديد و گفت:
 حق داره خالهجون ،تو هم يكى از خواستگاراتو قبول كن تا بهت برنخوره.محبوبه سوت بلندى كشيد و گفت:
 ایول خاله ،عشق كردم.ساعتى بعد دخترها مشغول ديدن لباس مراسم عقد بودند.
 اين كه جديدترين مدل لباس عروس ايتالياست؛ چند روز پيش از اينترنتعكسشو گرفتم.
 -واى لباس عروس آبى! مگه مىشه؟ چه خوشگله.
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 رويا بپوشش ببينيم چه شكلى مىشى.رويا ايستادگى كرد و گفت تا فردا صبر كنند.
مژده با ناراحتى گفت:
 بچهها اگه قراره همه ساقدوش اين تحفه باشيم ،لباسمونو چطور ست كنيم؟گويا بغرنجترين مسئلهى رياضى مطرح شده باشد ،همه ساكت شدند.
مريم سكوت را شكست.
 تا فردا ساعت  ٤چطور مىتونيم لباس مناسب پيدا كنيم؟هانيه گفت:
 لباسهاى يه رنگ!معصومه ناليد:
 يه مدل!شراره گفت:
 تازه مدلشم طورى باشه كه به همهى ما بياد.محبوبه خنديد:
 به من ريز و الغر!هانيه قرى داد و دستى روى بدن پ ُرش كشيد وبا نيش باز گفت:
 به من تپل!نرگس خنديد و لنگهايش را پرت كرد.
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 به من دراز و خوشهيكل!زهره دستى به موى سياهش كشيد و گفت:
 ماشاهللا هر كدوم رنگ و سايز مختلفم داريم.شيوا سؤال همه را مطرح كرد.
 تا فردا چطور جورش كنيم؟رويا با لبخند گفت:
 بسپارينش به من ،يه لحظه همه ساكت.دخترها دور رويا روى زمين و باالى سرش روى مبل نشستند و ساكت به او چشم
دوختند.
رويا شمارهى عزيز دلش را گرفت.
زنگ سوم ،صداى ماليم و ب َم دوست داشتنى در گوشش پيچيد.
 بله؟ سالم ،خوبى؟ مزاحم نيستم؟دستى روى گوشى نشست تا آيفون را روشن كند .رويا خود را كنار كشيد و اخم كرد.
همين كه ميان  ١١جادوگر محاصره شده بود و نمىتوانست با عزيزش راحت باشد ،از
سرشان هم زيادى بود.
 عالى هستم ،تو خوبى عزيز دلم؟نيش باز شدهاش برقى به چشمهاى خيره شده نشاند.
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 منم خوبم ،ممنون ،راستش ...يعنى... چيزى شده؟ نه ،نه ،خب ما فراموش كرديم كه تو جشن فردا ساقدوش هم الزم داريم.هرمز در حالى كه زير برگهاى را امضا مىزد ،صندلى چرخانش را چرخاند و روبهروى
پنجرهى بزرگ اتاقش قرار گرفت.
 ساقدوش؟ آره ...فراموش كردم بگم من فقط يه ساقدوش دارم كه مىشناسيش. آرش. كامال درسته و ساقدوشهاى تو؟رويا موهايش را به شدت خاراند و با ترديد گفت:
 خب ،من فكر كنم قراره ركورد بزنم ...آخه من يكى دوتا ندارم ،يعنى...هرمز با لحنى شاد گفت:
 حتما ا كل گروه قراره ساقدوش بشن ،آره؟و قهقههى شادش روح و روان رويا را به بازى گرفت.
صداى بلند قهقهه را دخترها شنيدند و يكى دوتا از آنها بىاختيار پقى زير خنده
زدند.
هرمز با خنده پرسيد:
 اآلن همه اونجا هستن؟ -بله.
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 بذار روى آيفون.رويا همان كار را كرد.
 سالم به  ١١خانم محترم...صداى سالمها بلند شد.
 مواظب روياى من باشين.«اُه» گفتن دخترها بلند شد.
مژده كه به رويا چسبيده بود ،موهاى طالییاش را عقب زد و با ناز طبيعى صدايش
گفت:
 مواظبيم ،شما نگران نباشين. ممنون معرفتتون هستم. چه صداى گرم و خواستنىای داره اين آقا داماد.رويا هول شده آيفون را خاموش كرد و به سختى خود را از حصار دخترها بيرون
كشيد و به اتاقش رفت.
مادر نماز عصرش را مىخواند.
روى تخت نشست و گفت:
 مىدونى بچهها میگن لباسشون بايد يه رنگ و يه طرح باشه ...خب تا فردا وقتخريد لباس يا دوختش نيست...
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 بسپار به من و نگران نباش؛ دخترا رو براى شام امشب نگه دار ،امشب تو رستورانمیگم چكار كنين.
 ممنون ،شام خودمون يه چيزى درست مىكنيم. دوست دارم شام كنار شما باشم ،تو نمىخواى؟ واى نه ،من از خدامه. پس برو به دوستهات برس.دخترها از دعوت به شام آنچنان جيغى كشيدند كه مادر دست روى سينه از اتاق
بيرون زد.
دخترها شرمنده سر پايين انداختند و عذرخواهى كردند.
***
باالخره روز مهم خانوادهى صادقى و مظفرى فرا رسيد.
يک روز پاييزى روشن كه مىشد با يک لباس اندک گرم بيرون رفت و به دلربايى پاييز
نارنجى و قرمز و زرد دل داد و دل گرفت.
طبيعت آن روز نور خورشيد و نم باران و هواى پاک را به جاى نبود پدر و مادر به
داماد شيک پوش و لبخند به ل**ب بخشيده بود.
فضاى باغ با ميزهايى كه رنگ بهاره داشت ،همراه راه باريكى كه پر از برگهاى
خشک و الوان بود و ساختمانى كه از زيبايى مىدرخشيد ،آمادهى بزم بود.
دو خوانندهى معروف و گروه موسيقى همراه ،در طبقهى پايين براى ميهمانان
مىخواندند و برخى از جوانها را به حركات موزون وادار كرده بودند.
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حضور ميهمانانى كه ظاهر متفاوت داشتند ،براى يک بينندهى غريبه جذابيت
عجيبى داشت.
تعداد دختران و زنانى كه طبق آخرين مد لباس پوشيده و آرايش كرده بودند و مردانى
كه كتوشلوار و كراوات به تن داشتند ،بيشتر بود تا دختران و زنانى كه ظاهر آراسته
و آرايش كم و لباس مرتب اما نه چندان ارزشمند داشتند.
مردانى با ظاهر مرتب كه نشانهای از ثروت در آنها وجود نداشت ،اين خانمها را
همراهى مىكردند.
دختران و زنان پوشيده در چادر و روسرى يا شال ،بعد از ورود به اتاق بزرگى هدايت
مىشدند تا تغيير لباس دهند يا تجديد آرايش كنند.
برخى از آنها با ديدن همجنسان خود كه دست و دلبازانه سر و شانه و ...را به
نمايش گذاشته بودند ،سست شده و اجازه مىدادند شالها و روسرىها كنار رود يا
روى شانه بيفتد و جنبهى نمايشى بگيرد.
برخى هم تا آخر مراسم لباس پوشيده و موهاى پوشيدهى خود را حفظ مىكردند.
حضور خانمی با چادر روشن كنار خانمى بدون روسرى كه به راحتى با هم صحبت
مىكردند و از خود با ميوه و نوشيدنى پذيرايى مىكردند ،جالب و تفكر برانگيز بود.
اتاقى بزرگ كنار سالن پايين را به سرو نوشيدنىهاى الكلى اختصاص داده بودند.
فرهاد تأكيد كرده بود كه خارج از اتاق ،كسى از آن نوشيدنىهاى استفاده نكند.
خانوادهى صادقى قصد بىاحترامى به عقايد دينى خانوادهى عروس و ايجاد كدورت را
نداشت و براى جلوگيرى از هر تنشى ،برنامه ريزى دقيق شده بود.
سرو نوشيدنىهاى گرم در تمامى باغ و سالن انجام مىشد.
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حضور دهها مستخدم زن و مرد با لباس فرم سفيد ،دسترسى به انواع نوشيدنى و
ميوه و كيکها را آسان كرده بود.
صداى خنده و شادى زنان و مردان در حال رقص با صداى شاد خوانندهى جوان كه
خود هم گهگاه قر كمرى مىآمد سالن پايين را پر كرده بود.
در آالچيق بزرگ و زيبايى ،تعدادى از ميهمانان با سيگارهايى كه در دست و به
ل**ب داشتند از سياست و اقتصاد و بازار بورس حرف مىزدند.
فرهاد با حضور تأثيرگذارش به جمع خواهر و برادرزنش نزديک شد.
آقای سرمدی و همسرش با لبخند و عمه با بىتفاوتى آشكار تبريک گفتند .فرشته
بعد از بوسيدن گونهى فرهاد ،سراغ آرش را گرفت.
 همراه داماده.عمه به آهستگى كنار فرهاد رفت و پرسيد:
 يه نگاه به مهمونها بكن ...بايد دختر از يه خانوادهى پايين مىگرفتى؟ ببين چقدرمكدرن.
فرهاد با نگاه خونسردش گفت:
 تمومش كن آزيتا ،از ديروز يه بند رو اعصابى؛ عروس دختر خوبيه ،هرمز دوسشداره؛ خونوادهش هم شريفن.
نگاهى به ميهمانان انداخت و ادامه داد:
 به همه داره خوش مىگذره ،فقط تو مكدرى كه بايد خودت يه كارى بكنى. -فرهاد...
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 كافيه؛ نذار اين مراسم به كام اون پسر تلخ بشه ...به اندازهى كافى جاى خالىفرهان و هما تلخ هست.
درد جملهى فرهاد ،به دل آزيتا نيشتر زد و سكوت كرد.
طبقهى باال ،آنجا كه سفرهى عقد نقرهاى طاليى منتظر عروس و داماد و عاقد بود٩ ،
دختر شادى مىكردند.
دخترانى با لباس طاليى كه خطهاى ماليم نارنجى لباسشان با رنگ كفشها ست
بود .روى سرشان شالهاى نارنجى كمرنگ به چشم مىخورد و با خنده و اشتياق دور
سفرهى عقد مىچرخيدند و عكس مىگرفتند.
هديهى داماد به مذاقشان خوش آمده بود.
داشتن يک دست لباس زيباى مخصوص مراسم ،با كت مخمل نارنجى زيادى
سوراپرايزشان كرده بود.
مردى اجازهى ورود به آن قسمت را نداشت.
آرش ،داماد را در آرايشگاه مردانه همراهى مىكرد و با نظراتش قصد برهم زدن
خونسردى مرد جوان را داشت.
 هرمز امروز خاصه ،بذار اين دُم ابروتو فقط بزنه ...بد میگم مجتبى؟مجتبى آرايشگر مخصوص هرمز ،تنها لبخندى زد و به خود اجازهى اظهار نظر نداد.
به خوبى مىدانست هيچكدام از پسرعموها اهل گريم صورت و تميز كردن ابرو
نيستند و از حساسيت آنها آگاه بود.
آنها به طور طبيعى صورت مردانهى زيبا و رنگ چشمهاى بىنظيرى داشتند.
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سينا آرايشگرى كه مشغول اصالح موهاى زيباى آرش بود ،به خود اجازهى مزه پرانى
داد و به آرش گفت:
 مىخواى زير ابروتو يه كم خالى كنم؟نگاه خشک و جدى آرش ،با طنز كالمش هماهنگ نبود.
 جواب بابا رو چى بدم؟ مرد فرستاده آرايشگاه بعد زن تحويل بگيره!مجتبى كمى پشت موهاى هرمز را كوتاه كرد و پرسيد:
 جلوى سرتون مثل هميشه باشه يا تغييرش بدم؟ مثل هميشه.فضاى آرايشگاه زنانه با وجود نرگس و شراره شادتر و پر هيجانتر بود.
آذرخانم و ريحانه خود را به دست آرايشگرهاى ماهر سپرده بودند و از شيطنت
دخترها لذت مىبردند.
نرگس و شراره با پرحرفى و باال بردن صدا ،اجازهى فكر كردن به رويا را نمىدادند.
رويا میترسيد آرايشگر از او دخترى با چهرهى جديد بسازد .وقتى قيچى به موهايش
نزديک شد بلند گفت:
 كوتاهش نكنين.آرايشگر لبخندى به استرس رويا زد و گفت:
 -نه عزيزم كوتاهش نمىكنم ،فقط مرتبش مىكنم ،نگران نباش.
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آذرخانم قبال ا سفارش كرده بود كه يک عروس طبيعى و ساده مىخواهند ،نه يک
عروسک زيبا و گريم شده .البته اين توصيهى داماد خانواده بود.
سه اتومبيل مخصوص مراسم روبهروى آرايشگاه قرق شده ،ايستاد.
عروس با لباس زيبا و تورى كه صورت و باال تنه را پوشانده بود ،به همراهی
ساقدوشهاى شيطان به سمت داماد منتظر راهنمايى شد.
هرمز بىكالم در را باز كرد و كمک كرد تا رويا به راحتى بنشيند و لباسش را جمع
كند.
دخترها با خندهى ريز و انفجارى ،سوار اتومبيل سوم شدند .آرش هم با لبخند و
ژستهاى دلبرانه ،مادر و ريحانهخانم را سوار كرد.
هرمز نيم نگاهى به روياى پوشيده كرد و پرسيد:
 مىتونم ببينمت يا بايد صبر كنم تا بعد از عقد؟رويا ساده و بدون شيطنت گفت:
 سالم.هنوز در سالم سادهى او بود كه تور بلند و زيبا ،آهسته باال رفت و روياى دوست
داشتنیاش پديدار شد.
كمى رنگ صورت مهتابیاش را پرطراوت كرده بودند و دهان معصومش را تابستانى و
گرم.
پلکها كمى نقرهاى و موهاى زيبا ،همان خرمايى كه چند بار با ياغى گرى ديده بود.
 -نمىخواى به من نگاه كنى؟ ببين ابروهام خوبه يا نه؟
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چشمها متحيرانه باز شد و صورت هرمز را نشانه گرفت .تنها يک لحظه زمان
ايستاد .پلى از احساس نهفته و حرفهاى نگفته از چشمهاى رنگ شب كه اندكى
درشتتر و زيباتر شده بود به سمت يک جفت فيروزهى ناب آسمانى كشيده شد.
اَبروها همان بود؛ دلش گفت:
 مگر امكان دارد مرد با شكوه او اجازهى اين قرتى بازىها را به ابروهاى مردانه وكشيدهاش دهد؟!
 خيلى باشكوهى. خيلى زيبايى.هر دو با هم گفتند .رويا چشم به دسته گل زيبا و كوچكش دوخت و فيروزههاى
آسمانى به جلو خيره شد.
صداى بوق اتومبيلى كه كنارش مىراند ،نگاه آنها را شكار كرد.
آرش در حال بوق زدن ،اشاره كرد كه دستهاى شريف داماد هم گهگاه همكارى كند
و حس يک داماد و عروس را بگيرد.
هرمز سرى تكان داد و براى دور شدن از شر آرش ،چند بار صداى بوق را بلند كرد.
كاپوت اتومبيل سفيد ،با چند شاخه گل قرمز و زرد و آبى به زيبايى آراسته شده بود.
ورود عروس و داماد ،بيشتر ميهمانان را به در ورودى كشاند.
ساقدوشهاى عروس ،سكه و نقل و شكوفههاى گل روى سر آنها مىريختند و با جلو
آمدن آنها ،دو نفر دونفر پشت سرشان قرار گرفتند.
شراره كنار عروس و آرش كنار داماد قرار گرفته بود.
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رويا در حجم آنهمه صدا و نور و بو ،حس كسى را داشت كه با چشمان باز خواب
مىبيند.
شلوغى و صداهايى كه تبريک مىگفتند در صداى خواننده مىپيچيد .در عين
خوشحالى ،فركانسهاى نگرانى مرتب به سمت قلب و ذهنش فرستاده مىشد.
خوشحال بود كسى چشمان نگران و گيجش را زير تور آبى پرشكوفه نمىبيند.
دست گرم مادرش را حس كرد كه روى كتفش نشست و صداى مهربانش زمزمه كرد:
 همه چى خوبه مامانجان.مادر چه طور حس او را دريافته بود؟!
برخالف او ،هرمز پوشيده در كتوشلوار آبى تيره و پيراهن سفيد ،كامال ا خونسرد و
آسوده خيال بود.
به سمت پلهها رفتند .خواننده به خود و صدايش استراحت داد و اجازه داد توسط
پسران و دختران مشتاق ،ستايش شود.
عمامهى سياه روحانى كه مشغول خواندن خطبهى عقد بود ،موجى از آرامش به
سوى رويا فرستاد.
رويا با اجازهى پدر و مادرش بلهى ارزشمندش را بر زبان راند.
بازار بو*س*ه و بغل رونق گرفت .برخى تنها گونهاش را لمس مىكردند و تبريک
مىگفتند.
آنها ادكلنهاى گرانقيمت و صداهاى تربيت شده و كادوهاى گرانبها داشتند.
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آنهايى كه بيش از بقيه مىفشردنش و بو*س*ههاى گرم مىزدند ،صداى گرم و بوهاى
آشنا داشتند.
دخترى به زيبايى پرنسسهاى دنياى والت ديسنى ،زير گوشش گفت:
 اميدوارم تو خوشبخت بشى ،هرمز كه حيف شد.آرزويش پر از طعنه بود.
آذرخانم گفت:
 فرشته ،دختردايى آرشجونه.بعد از دادن هدايا و تبريکها ،آنها را تنها گذاشتند.
هرمز نفس بلندى كشيد و گفت:
 تموم شد ،حاال ديگه مانعى بين من و تو نيست.دستهاى عرق كرده و لرزان رويا را گرفت و پرسيد:
 حالت خوبه؟رويا سرماى درون را فرو داد و گفت:
 خوبم ،فقط كمى خسته شدم.هرمز كمى كيک از روى سفرهى عقد برداشت و به سمت دهان رويا گرفت.
***
نيمهشب بود و رويا بيدار بود .تمام لحظات مراسم جلوى ديدگانش تكرار مىشد .هر
چقدر تالش مىكرد به امواج منفى فكر نكند نمىشد.
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گويى از دنيايى امن و كوچک خود به دنياى بزرگ و ناامنى پا گذاشته بود.
نگاههايى را كه زمانى نمىخواند ،اآلن به راحتى مىفهميد و مىخواند.
نگاه متأسف خاله را ديد كه نگران زندگى خواهرزاده بود .نگاه متأسف و سياه عمهى
هرمز را ديد كه نگران زندگى برادرزاده بود و فكر مىكرد هرمز
بيراهه رفته است .در نگاهش تيرگى نفرت و خشم موج مىزد.
حتى ميان نگاه هميشه مهربان و شاد دوستانش ،زايش حسرت و غبطه و حسادت
را ديد .حسرت و حسادتى كه نيش به قلب پاكش مىزد.
يكى از دوستان زير گوشش با خنده گفت:
 خوب با باسن افتادى تو عسل ...نامرد هواى منو هم داشته باش.كلمات مثل هميشه شوخ و مضحک نبود ،زهرآگين بود.
دوستى ديگر با حسرت گفت:
 كاش قبل از تو ،آقات منو مىديد ،حتما ا با خوشگليم دلشو مىبردم ...شوخى كردم.رويا به كسى نگفته بود هرمز همان "بىاموسوار" معروف است.
دو تا از دوستانش با له كردن بازويش مىخواستند شمارهى آرش را به آنها بدهد.
 خودت كه يكى رو تور كردى ،بذار ما هم به نوايى برسيم ...شمارهى اين آقا خوشگلهرو بده.
بىاختيار نسبت به آرش حس مالكانهى يک خواهر را پيدا كرد و گفت:
 -نامزد داره.
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نمىدانست چرا دروغ گفت!
حتى در چشمان با محبت فرهاد هم نگرانى را ديد .يعنى فرهاد هم به اين ازدواج
اميدوار نبود؟
محبت نگاه و رضايت خانوادهى دايى و عمورضا و آذرخانم كمى امواج منفى را
كمرنگ مىكردند.
همانطورى كه خوشحالى صادقانهى شراره و محبوبه ،مریم ،هانيه و مژده بيش از
همه به دلش نشسته بود.
اشکهاى سوزان را با بالش پاک كرد و سعى كرد با فكر كردن به محبت و مهربانى
مردى كه همسرش بود ،تمامى غم و ناراحتى را از قلبش پاک كند.
دستانى كه گرمايش انرژى مىداد و چشمانى كه فوج فوج آرامش به سويش
مىفرستاد.
مهم همين بود؛ همين كه حاال هردو مال هم بودند و بين آنها ديگر مانعى وجود
نداشت.
حاال مىتوانستند بدون بهانه و مانع هر لحظه از هم آرامش بگيرند.
بىاختيار گوشى را برداشت و دست روى مخاطبى كشيد كه «باشكوهم» بود.
بعد از شنيدن بوق اول ،نگاهش به ساعت خورد ،ساعت  ٣نيمهشب بود.
قبل از قطع كردن تماس ،صداى گرم در گوشش پيچيد:
 عزيزم بىخواب شدى؟داغ شد و گر گرفت.
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اولين عزيزم تمام وجودش را به آتش كشيد .همه چيز را فراموش كرد.
 رويا... سالم.خندهى پشت گوشى و...
 سالم همسر بىخوابم ...چرا نخوابيدى؟ نگرانم ...خوابم نمىبره.هرمز روى تخت نيم خيز شد.
 چرا نگرانى؟ اتفاقى افتاده؟انگشتش را گزيد و پرسيد:
 مىخوام يه چيز بپرسم ،قسم بخور راستشو میگى. قسم مىخورم.كودكانه با بغض پرسيد:
 منو دوست دارى؟هرمز روى تخت نشست و دستى ميان موهاى سياهش كشيد.
 چى شده رويا؟ جواب نمىدى؟نفس بلند و عميق در گوش رويا پيچيد.
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 دوستت دارم ،خيلى هم دوست دارم؛ مخصوصا ا از ديشب كه شدى نزديکترينآدم به روح و جسم و خيال من؛ شنيدى عزيز دلم؟
صداى گريهى آرام رويا را شنيد.
 پس چرا همه ديشب متأسف بودن؟ انگار من وصلهى نامناسبى هستم يا اينكهاغفالت كردم.
باز هم خندهى شنيده شده كمى آرامش كرد.
 اغفال رو درست گفتى ،اما نفهميدن من تو رو اغفال كردم ...تأسفشون هم براىخودشون بوده نه براى تو ...كاش اآلن اونجا بودم.
جاى بغض را صداى خوابآلود گرفت:
 كاش اينجا بودى تا من راحت بخوابم. مىخواى بيام اونجا؟چشمانى كه داشت گرم مىشد باز شد.
 واى نه ،نيايى.باز هم خنده.
 پس بخواب ...فردا صبح صبحونه اونجام ...باشه؟ باشه.و با چند جملهى ديگر ابرهاى نگرانى كنار رفتند و رويا به سرزمين خوابهاى آرام
سفر كرد.
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صبح زود ،ساعت درونى احساس رويا به صدا درآمد و زنگ زده شده يک جمله را
هشدار مى داد «صبح زود هرمز اينجاست».
به سرعت بلند شد و سر و صورتش را شست و وضو گرفت .بعد از نماز صبح با
وسواس به چند دست لباس جديد مارکدارش نگاه كرد .كدام را بپوشد كه هم
مناسب حضور در جمع خانواده باشد و هم به چشم همسرش زيباتر به نظر برسد؟
پيراهن بهارى سفيد با شكوفههاى سبز را انتخاب كرد .به خاطر شرم از حضور پدر،
روسرى ظريف و حرير روشنى هم روى سرش انداخت.
به مادر كه در حال پر كردن كترى بود نزديک شد و سالم كرد.
مادر لبخند گرمش را هديه داد.
 سالم ،زود بلند شدى.با شرم گفت:
 هرمز قراره صبحونه بياد اينجا.مادر سراسيمه گفت:
 واى برم نون تازه بگيرم.دستهاى مادر را گرفت و گفت:
 مامان تو فريزر نون داريم ،كافيه بذاريم روى بخارى فورا ا تازه مىشه. برم مربا بگيرم.رويا با اينكه دوست داشت اولين سفرهى صبحانه پر رونق و رنگارنگ باشد ،دست
روى خواستهى دلش گذاشت و گفت:
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 همه چى داريم ...فقط اجازه بدين قهوه درست كنم ...خونوادگى قهوهخور هستن.مادر گيج شد.
 قهوه؟ قهوه نداريم.رويا لبخند زد و از كشوى اول كابينت كنار يخچال ،بستهى قهوه را درآورد .براى روز
خواستگارى مقدارى تهيه كرده بود كه نشد استفاده كند.
مادر با لبخند نفسى به آرامى كشيد و گفت:
 خوب براى آقا داماد خودتو آماده كردى ،يه دستى هم به صورتت بكش. پيش شما و بابا خجالت مىكشم. خجالت نكش ،بايد هميشه پيش همسرت مرتب و زيبا باشى ،اين يه جور ابرازمحبته ...برو مادر.
رويا تسليم شد .اما تنها ابرويش را تيرهتر كرد و ل**بهايش را كمى صورتىتر.
محال بود در حضور پدر رنگ و لعاب بيشترى به صورتش بدهد.
امين با دستهاى خيس از دستشويى بيرون آمد و وارد سالن شد .رويا حولهى
شسته شده را به سمت پدر گرفت.
امين با لبخند رويا را برانداز كرد و گفت:
 دارى رسم همسردارى رو تمرين مىكنى؟رويا با گونههاى رنگ گرفته معترض گفت:
 -ا ...بابا.
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امین حوله را گرفت و خنديد.
 چرا اخم مىكنى پدر سوخته؛ (شانههاى دخترش را بغل كرد) ببين يه روزه چه خانمشده؛ اگه مىدونستم زودتر شوهرت مىدادم.
رويا سرش را به سينهى پدر فشرد و معترض گفت:
 بابا اذيت نكن ديگه.امين با محبت بيشترى او را به خود فشرد و آهسته در گوشش زمزمه كرد:
 يادت باشه شوهر كنى ،مادر بشى ،زن ثروتمندترين مرد هم كه باشى هميشه اولدختركوچولوى منى ...فهميدى دختر بابا؟!
رويا درجواب فقط سر تكان داد و اجازه داد صبحش با بوى خوش پدر معطر شود.
مادر سفرهى ترمه دوزى شدهى قهوهاى را روى ميز انداخت .امين تعجب كرد و مادر
آهسته گفت:
 قراره آقاهرمز صبحونه بياد اينجا.زنگ خانه به صدا درآمد و در ميان تپش بىقرار قلب دختر جوان ،صداى پدر و مادر
در صداى هرمز آميخته شد.
مادر با شرم و تشكر ،ظروف آش و كلهپاچه را از دامادش گرفت.
 نمىدونستم چى دوست دارين ،اميدوارم اهلش باشين.امين با صداى شاد گفت:
 دامادجان من اهل همهى خوردنىهاى خوشمزه هستم ،كلهپاچه كه جاى خودداره...
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مادر با زيركى هرمز را به بهانهى درآوردن كت و بارانى ،به داخل اتاق فرستاد.
نگاه هرمز با دقت صورت دختر ايستاده در اتاق را كاويد.
در چهرهى آرام او خبرى از آشفتگى نيمهشب نبود .بىكالم قدمى جلو گذاشت و
اجازه داد دستهايش مالكانه او را در بر بگيرد.
 خوبى؟ خوبم. دوست دارم حاال سؤالت رو بپرسى. كدوم سؤال؟ سؤال نيمهشب كه بىخوابت كرده بود.دستهاى رويا روى كمر هرمز محكمتر شد و بدون شرم پرسيد:
 دوستم دارى؟ خيلى. هميشه؟ هميشه. اگه زشت بشم ،مريض بشم ،پير بشم ،بازم دوستم دارى؟گونههاى خوش تراش و خوشبوى هرمز روى موهاى خرمايى كشيده شد و با صداى
گرم اطمينان داد:
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 در هرحالت و شكلى كه باشى دوست دارم؛ (صدايش طنين خنده گرفت) البته منهم همرات پير و زشت و مريض مىشم ...خب تو چى خانم زيبا هميشه همينطورى
براى من مىمونى؟
رويا گفت:
 در هر حالتى كه باشى براى من دوست داشتنى هستى و من برات مىميرم.هرمز با خنده گفت:
 زن سرحال و شاد مىخوام ،مرده به درد من نمىخوره.رويا كه بعد از گفتن جملهى احساسى منتظر شنيدن پاسخى ديگر بود ،كمى دلگير
شد؛ اما با بستن چشم اجازهى لو رفتن حالش را نداد.
 بريم بيرون.هرمز كت و بارانى خود را به قالب لباس پشت در آويخت و گفت:
 بريم و اولين صبحونه رو بخوريم؛ امروز نياز اساسى به هم فكريت دارم.رويا دلخوریاش را فراموش كرد.
 در مورد چى؟ حاال بريم كه بابا و مامانت منتظرن.صبحانه در سخنان كوتاه صرف شد .هرمز قبل از خروج امين از خانه ،داخل راهروى
كوچک از پدر زنش خواست تا فردا صبح خود را به مديريت كارخانه معرفى كند.
رويا قبل از خروج از خانه ،بو*س*هاى به صورت برادر خوابيدهاش زد و از مادر
خداحافظى كرد.
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مادر گفت:
 مواظب خودت باش ،خداحافظ.«مواظب خودت باش».
رويا تمامى توصيههاى مادرانه را در اين جملهى كوتاه ديد.
در طى روزهاى گذشته مادر هر روز چند توصيه براى او داشت .سفارشهايى در مورد
همسردارى و قوانين ناگفتهى عرف جامعه.
رويا قصد نداشت به هيچ عنوان موجب رنجش والدين فداكارش شود .برخى
سفارشها شايد سخت به نظر مىرسيد ،اما غيرممكن نبود!
صداى هرمز ،او را متوجه خود كرد.
 هنوز من نمىدونم بيشتر طرفدار جنگل هستى يا ساحل؟ كوير. جداا؟ كوير هم قشنگه؛ يه بار همراه آرش و گروهى از رانندههاى مسابقهى رالى براىامتحان يه نمونه ماشين مسابقهى ساخت خودمون ،چند روزى كوير بوديم؛ آسمون
افسونگر و مجذوب كنندهاى داره.
 من هنوز كوير نرفتم.هرمز اَبرو باال داد و پرسيد:
 چيزى رو كه نديدى دوست دارى؟لبخند شاد رويا فضا را لطيف كرد.
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 فيلم كه ديدم ،عكس هم زياد ديدم؛ دوست دارم سوار شتر بشم ،مسابقهى رالى توكوير رو از نزديک ببينم و آسمون شب كوير رو با چشم خودم ببينم.
 مىبرمت ،كمى صبر كن ،به همهى آرزوهات مىرسونمت.رويا شيطنت كرد.
 همهى آرزوها؟ همهى آرزوهات. خب دوست دارم چشم آبى باشم و مو قرمز و صورت كکمكى.هرمز خنديد و آرام بازوى او را لمس كرد.
 با لنز و رنگ مو حله ،چند تا خال و لک هم مىدم برات خالكوبى كنن؛ خوبه؟ واى نه ،خالكوبى نمىخوام؛ راستى تو خالكوبى دارى؟ خالكوبى؟رويا به سمتش چرخيده بود و با شور حرف مىزد و نيمرخ بىنظير و چال كمياب
گونهى راست هرمز را ستايش مىكرد.
 آره ...اآلن بيشتر پسرها بهخصوص ورزشكارا چند تا خالكوبى يا ...اسمش چىبود؟ يادم رفته ...از اونا روى دست و بدنشون دارن.
ل**بهاى مرد جوان فشرده شد تا از خنده جلوگيرى كند ،اما گلويش لرزيد.
 دوست دارى منم خالكوبى داشته باشم؟ چى دوست دارى؟ روى بازوم يا سينه ياپشتم؟ كجا؟
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رويا چشمانش را روى بدن راننده چرخاند و گفت:
 بازو خوبه ،زير لباسه كسى نمىبينه. اگه قراره كسى نبينه چرا خالكوبى كنم؟ من كه مىبينم.هرمز خنده را رها كرد و لپ رويا را آرام كشيد.
 شيطونكى هستى براى خودت ،خب چى دوست دارى خالكوبى كنم؟رويا دست روى گونهى داغ شده كشيد و با عالقه گفت:
 اسم منو ...عقاب هم خوبه. رويا و عقاب! چرا عقاب؟ مثل عقاب باشكوه و دست نيافتنى هستى.هرمز سرمست اعتراف صادقانه و زيباى رويا ،اين بار دست او را گرفت و بوسيد.
 من با داشتن تو خيلى خوشبختم.چند لحظه گذشت و سكوت با سؤال هرمز شكست.
 حاال واقعا ا دوست دارى خالكوبى كنم؟رويا با آرامش گفت:
 نه ،دوست ندارم حتى يه سوزن به تنت بخوره يا پوست بدنت خط خطى بشه؛ بهقول بابا اين قرتى بازى جوونها در بزرگسالى باعث خجالته.
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 بابات درست میگه ...البته تا حدى؛ زيبايى از چشم آدمها متفاوته ،بعضى زيبايىو مردانگى و جذابيت رو تو اين كارها مىدونن؛ خب تا وقتى به كسى آسيب نمىزنن
مىتونن راحت و آزاد باشن ...حاال واقعا ا دوست دارى شكل آنشرلى باشى؟
 واى تو آنشرلى رو مىشناسى؟ نوجوون بودم سريالش رو مىديدم. شوخى كردم؛ صورت و رنگ و روى خودمو بيشتر دوست دارم ...داريم كجا مىريم؟ يه جاى خوب.و جاى خوب يک پاساژ كوچک فوقالعاده لوكس با پوشاک خاص بود.
 اينجا تنها فروشگاه تهرونه كه گهگاه ازش خريد مىكنم؛ محصوالتش اروپايى وامريكايى است ،حتى محصول ترک (تركيه) هم نداره.
رويا در اين مدت كوتاه پى برده بود كه هرمز به برندهاى آلمانى و ايتاليايى عالقهى
وافرى دارد و از برند ديگرى استفاده نمىكند ،حتى اتومبيلهاى ميلياردى كه سوار
مىشود بيشتر محصول آلمان است.
فهميده بود هرمز بسيار عالى خرج مىكند و با دست و دلبازى هزينه پرداخت
مىكند.
شركت و خانه و رستورانش را ديده بود كه از نظر طراحى و ساختمان فوقالعاده
است.
شيکترين رستوران را براى صرف ناهار يا شام انتخاب مىكرد .به معروفترين جواهر
فروشى و لوكسترين فروشگاه براى خريد مراجعه مىكرد.
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با اين وجود در رفتار و نگاه و كالمش در عين غرورى مردانه و باشكوه ،خبرى از
خودستايى و خودخواهى ديده نمىشد.
گويى رگ و پى و استخوان اين بشر را از هنگام خلقت در هالهاى از رفاه و تجمل
آفريدهاند.
نمىشد او را در زندگى عامه تصور كرد .شهزادهى بىادعايى بود كه گرد طاليى قدرت
و ثروت از وجودش ساطع مىشد.
رويا همهى اينها را مىديد و مىترسيد.
چنان خود را در مقابل او كوچک مىديد كه مىترسيد فرد يا افرادى روزى بين آن دو
فاصله بيندازند و شاهزادهى دوست داشتنىاش را بربايند.
با خود تعارف نداشت ،هرمز از هر لحاظ صدها پله باالتر از او ايستاده بود؛ زيبايى،
شهرت ،ثروت ،اَدب و معرفت ،متانت ،دانش و آگاهى و...
شايد تنها نقطه ضعفش قبول نداشتن محصوالت ايرانى بود .البته نمىشد خرده
گرفت از كسى كه سالها در اروپا زيسته بود و اجناس مرغوب آنجا را استفاده كرده
بود.
 براى خريد اومديم؟ بله.رويا متعجب گفت:
 -اما همه چى برام خريدی ...چيزى الزم ندارم.
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هرمز با لبخند بازوى رويا را گرفت و به سمت مغازهى بزرگى كه ويترينش پر از كيف و
كفش و لباس ست شده بود ،برد.
 هنوز پالتو و كاله و كيف و كفش زمستونى نخريدى ...در ضمن من دوست دارملباسهاى مختلف رو تو تنت ببينم.
رويا آهسته نق زد.
 به خدا اتاقم ديگه جا نداره ،زير تختم هم پر شده از كفش و لباس.لبخند هرمز پررنگتر شد.
 به زودى مىبرمت تو خونهاى كه يه اتاق بزرگ براى لباس داشته باشى ،فعال ا يهخريد مختصر داريم.
ميان اصرار هرمز و نق زدن رويا و تعارفات غليظ فروشندگان ،خريد انجام شد و
شاگرد فروشگاه با جعبههاى خريد پشت سرشان حركت كرد.
خريد مختصرشان شامل دو پالتوى سفيد و آبى ،يک بارانى كرم ،دو جفت چكمهى
پاشنه تخت و پاشنه  ٥سانتى ،كيف و دستكش مشكى مىشد.
كاپشن و كاله قرمز روشنى از پشت ويترين يكى از فروشگاهها چشمكى به نگاه رويا
زد .رويا لحظهاى ايستاد.
هرمز پرسيد:
 از چيزى خوشت اومده؟رويا خجالت كشيد اعتراف كند چقدر دوست دارد آن لباس را براى اميرش بخرد.
هرمز رد نگاهش را گرفت و پرسيد:
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 بريم داخل.رويا زمزمه كرد:
 چيزى نمىخوام بريم.هرمز بىكالم وارد فروشگاه لباس كودكان شد و بىمالطفت پرسيد:
 كدوما رو براى امير برداريم؟رويا نتوانست در مقابل نگاه و صداى جدى او ايستادگى كند .او را رنجانده بود؟
 همون كاپشن و كاله قرمز پشت ويترين.فروشنده كاپشن را روى ميز گذاشت و پرسيد:
 اندازهاش خوبه؟رويا كمى لباس را باال و پايين كرد .لباس ،نرم و گرم و سبک بود.
 خوبه.هرمز پرسيد:
 شماره پاى امير چنده؟رويا مكث نكرد.
 .٢٨چكمهى قرمز-مشكى با دستكش و كاله قرمز هم كنار كاپشن زيبا بسته بندى شد.
رويا احساس كرد سكوت داخل اتومبيل گلويش را فشار میدهد .نمىدانست چه
كند تا از سردى فضا كم كند.
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ياد توصيهى مادرش افتاد كه گفته بود «هيچوقت كارى نكن كه احساس كنه تو براى
پولش جواب بله دادى ،هيچوقت هم پولداريشو تو سرش نكوب؛ مواظب غرور
مردونهاش باش ...مبادا كارى كنى كه بهش بربخوره».
يعنى اآلن غرورش را خدشهدار كرده بود؟
«من كه كارى نكردم ناراحت بشه».
 اتفاقا ا كار زشتى كردى.چشمهاى گرد شده را به نيمرخ در هم شده دوخت.
 چطور فكرمو خوندى؟گوشهى ل**ب هرمز كشيده شد.
 الزم نيست فكرتو بخونم وقتى خودت بلند حرف مىزنى.دست رويا روى ل**بهايش كوبيده شد و آخ بلندى گفت.
ل**بها بيشتر كش آمد.
 خودتو ناقص نكن...دست رويا به سرعت عقب رفت .كمى كج نشست تا بتواند به راحتى هرمز را ببيند.
 چه كار زشتى كردم؟ از گفتن خواستههات خوددارى مىكنى.نگاهش روى انگشتان در هم رفتهاش نشست.
 -خب خجالت مىكشم.
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 اشتباه مىكنى ،من اآلن نزديکترين آدم به توام ...چرا بايد براى گفتن يه خواستهىكوچيک خجالت بكشى؟
 آخه قرار نيست هر چى خوشم اومد براى من و خونوادهم بخرى يا هر خواستهىمنو برآورده كنى.
هرمز اتومبيل را كنار خيابانى پر از درخت پارک كرد و به سمت رويا چرخيد و محكم
گفت:
 وقتى اسمت تو شناسنامهی منه يعنى بايد براى تو هر كارى بكنم ...برطرف كردننيازهاى ماديت كمترين و راحتترين كار براى منه.
دستهاى پيچيده درهم رويا را جدا كرد و ميان دستانش گرفت و فشرد.
صداى آهستهى رويا بلند شد.
 نمىخوام فكر كنى برام فقط گاو صندوقى ...دوست ندارم اطرافيانم فكر كنن بهخاطر پول و ثروت حاضر شدم ازدواج كنم.
هرمز بدون حرف به صورت شرمگين و غمگين رويا چشم دوخت و با چهار انگشت
هر دست ،دستان رويا را نوازش كرد.
آنقدر ادامه داد كه اشک دختر درآمد.
رويا به سرعت دستهايش را عقب كشيد و قبل از هر عكسالعملى از سوى هرمز،
خود را جلو كشيد و به آغوشى كه برايش منبع آرامش بود فرو رفت.
دستهايش محكم دور شانههاى هرمز محكم شد و گونهاش را به شانهى محكم او
فشرد.
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 ببخش ...نمىخواستم ناراحت بشى ،من از حرفهاى بقيه ،از نگاهاشون مىترسم؛مىترسم از اينكه فكر كنى تو رو به خاطر...
سينهى مرد جوان با نفس عميقى باال و پايين شد .كمى تكان خورد و در حالتى
راحتتر رويا را ميان آغوشش جابهجا كرد و گفت:
 چيزى نگو ...متأسفم از اينكه وضعيت مالى من به جاى آرامش و امنيت موجبترس و هراست مىشه.
صداى بغض دار رویا زير گوشش پيچيد.
 من هنوز خيلى خام و بچه هستم كه از هر نگاه و حرفى مىترسم و نياز دارم يكىبهم بگه نترس ،يكى باعث امنيتم بشه؛ كارى كنه و حرفى بزنه كه مطمئن بشم همه
چى خوبه و خوب پيش مىره.
هرمز پرسيد:
 چه كسى به جز خودت مىتونه اين حرفها رو بزنه و خيالتو راحت كنه؟ اين فقطبه دست خودت ممكنه.
صداى رويا ضعيفتر شد وقتى گونهاش بيشتر به تكيهگاهش فشرده شد و گفت:
 من ضعيفم ...تو بايد مرتب تكرار كنى مواظبمى ،بايد مرتب بهم بگى هيچوقتتنهام نمىذارى و منو همينطورى كه هستم دوست دارى ...بگو دوستم دارى.
لبخندى چهرهى گرفتهى هرمز را باز كرد.
دستش را باال آورد و سر رويا را از شانه جدا كرد.
حاال صورت رويا با چشمهاى خیس و خمار روبهرويش بود.
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 دوست دارم؛ مىخواستى همينو بشنوى؟رويا چشمانش را باز و بسته كرد.
 مواظبتم ،ازت مراقبت مىكنم؛ تو رو همين طورى كه هستى مىخوام نه جور ديگه.چشمهاى رويا بسته شد و چند لحظه بعد به سرعت باز شد؛ با خجالت گفت:
 خوابم گرفته.در آن شرايط ديگر نمىشد حرف جدى زد .هرمز با خنده گفت:
 كمى بخواب.باز هم سرمست عطر و صداى سحرانگيز شد .به سختى بر خميازه كشيدن مقابله
كرد ،اما زبانش بىتوجه به عقل باز شد و گفت:
 مامانم مىگفت مادرش هر وقت حرم امام رضا مىرفت ،تو صحن خوابش مىگرفتو مىخوابيد؛ بعد غصه مىخورد كه اينهمه زحمت مىكشه بره مشهد زيارت ،اما تا
روبهروى ضريح مىرسه خوابش مىگيره؛ از پيرمرد خادمى مىپرسه «نكنه امام رضا
راضى نيست من بیام زيارت كه هربار خوابم جلوتر مياد!» خادم بهش میگه «دخترم
تو اينجا پيش امام غريب اونقدر به آرامش مىرسى كه تمام وجودت به استراحت فرو
مىره؛ امام رضا دوست داره ،خيلى هم دوست داره»؛ منم تازگى وقتى خيلى نزديكم
مىشى فقط مىخوام بخوابم!
 حتما ا خيلى مسخره به نظر مىرسم ،آره؟هرمز با محبت گفت:
 -مىدونى از چى تو خيلى خوشم میاد؟
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 نه ،از چى؟ از صداقت و مهربونيت؛ مثل يه آيينه صادقی؛ آلودهى شرايط نيستى ،با صداقتحرف مىزنى ،با صداقت عكسالعمل نشون مىدى ...هميشه همينطور باش.
اينبار از خوشحالى چشمان رويا برق زد و صورتش صورتى شد.
هرمز دست روى فرمان اتومبيل گذاشت و گفت:
 دوست دارى كجا بريم؟مكانى در برج دلفين آبى زيباترين خانهاى كه ديده بود ،جلوى چشمانش آمد.
دوست داشت باز هم قدم به آنجا بگذارد.
 خونهت. نمىخواى بريم يه جاى تفريحى يا...صداى محكم دختر اجازهى ادامهى جمله را نداد.
 نه.موسيقى بىكالم و سكوت اتومبيل ،حس و حال خوبى به هر دو بخشيد.
حضور مجدد در جايى كه قرار بود خانهى مشتركشان شود ،قدمها و نگاه رويا را به
سمت و سوى بانوى خانه بودن كشاند.
 مىشه همه جاى خونه رو نشونم بدى؟ قبال ا کامل ندیدیم. حتماا ،اول بريم لباسمو عوض كنم.رويا لبخند به ل**ب موافقت كرد.
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اين اتاق خواب را دوست داشت .هرمز وارد اتاق لباس شد و بلند گفت:
 خوب همه جا رو ببين؛ هر چيزى مىخواى تغيير بدى بگو تا زودتر اقدام كنم.نگاه خريدارانه و موشكافانهى رويا روى تکتک وسايل چرخيد.
 همه چى عاليه ...مگه مىشه اينهمه قشنگى رو تغيير داد؟هرمز كتوشلوار و پالتويش را آويخت و كراوات را در رديف خودش قرار داد .پيراهن
آبى را بيرون آورد و تیشرت سرمهاى و شلوار ورزشى سفيدى به تن كرد.
رويا كه روى تخت دراز كشيده بود ،با خروج هرمز به سرعت نشست و بىاختيار
گفت:
 سالم!قهقههى سرخوشانهى هرمز زير سقف اتاقى پيچيد كه همواره سكوت و حزن مرد
جوان را در خود حفظ كرده بود.
شيطنتى نهفته روح مرد جوان را در خود گرفت .به سوى رويا رفت و گفت:
 گاهى اونقدر بانمک مىشى كه فقط مىخوام بچلونمت ...مثل حاال.چشمان و دهان باز و متحير رويا فرصت عكسالعمل ديگرى نيافت .لپش بين
انگشتان بازیگوش كشيده شد.
 آى ...آى ...نكش.روى تخت نشست و او را ميان بازوهايش گرفت.
 -جر زنى نكن ...محكم نكشيدم.
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رويا جنسيت و نسبت هرمز را فراموش كرد .در حالى كه سعى كرد ميان آغوشش
بچرخد گفت:
 نامردى كردى و بدون اطالع حمله كردى.در همان حال تالش كرد تا بينى هرمز را به دست آورد و بكشد.
هرمز با خنده سرش را عقب برد و گفت:
 چه كار مىكنى؟رويا با حرص گفت:
 ا ...سرتو عقب نبر مىخوام دماغتو بكشم.رويا خود را از ميان دستهاى هرمز بيرون كشيد و گفت:
 صبر كن ،بازى عادالنه نبود ...بذار منم لباسامو در بيارم.ژاكت و مانتو و شالش را درآورد .پايين بلوز زرد را داخل شلوار كرد و كش موهايش را
محكم كرد.
در همان حال مانند يگ جنگجوى طراح ،به مرد جوان كه نشسته و دستهايش در
دو طرف بدن كشيده شده بود ،نگاه مىكرد و دنبال بهترين نقطهى حمله مىگشت.
هرمز با لذت حركات او را مىنگريست .رويا در آن لحظه بيشتر به كودكى شيطان
شبيه بود.
رويا به نتيجه رسيد كه زير بغل حريف ،بهترين نقطهى حمله است.
 -حمله...
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و دستهايش را مانند چنگک زير بغل هرمز فرو كرد تا با قلقلک او را شكست دهد.
اما استراتژيک حملهاش يک اشتباه داشت؛ هرمز قلقلكى نبود .با اين وجود
مىخنديد.
با پايين آوردن بازويش يكى از دستهاى حريف را فلج كرد و با دست ديگر موهاى
خوشرنگ را پريشان كرد.
 آخه جوجه كوچولو من به تو چى بگم؟رويا تسليم نشده با دست آزاد ديگر موهايش را كنارى زد و به سرعت بينى مورد
نظرش را كشيد و با شوق گفت:
 موفق شدم.دستهاى مشتاق ،او را به سينه فشرد .هر دو از فعاليت كوتاه اما سرعتى،
نفسنفس مىزدند.
 فكر نمىكردم اينقدر شيطون باشى.رويا سرشار از عشق و خرسند از آنهمه نزديكى به صورت چشم آبى عزيزش ،زمزمه
كرد:
 فكر نمىكردم اينقدر زود اهلى صدا و دستت بشم...باز هم سكوتى از نوع دوست داشتن حاكم شد .بىحركت ،بىكالم ،اجازه دادند دو
قلب ميان پيكرشان بتپد.
حاال هر كدام ضربان دو قلب را روى سينهى خود حس مىكردند.
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قسم به سكوتى كه جز ضربان دو قلب شكسته نمىشد ،نگه داشتن حرمت و شأن
انسانى ،نگهدارى قلب امانت داده شدهى پروردگار از پليدى ،همان امانت سنگينى
است كه در كتاب وحى الهى آمده است.
دو انسان از دو شجرهى متفاوت ،با دو تربيت متفاوت و نگاه متفاوت؛ در آن لحظه
غافل از جشن بركت قلبهايشان بودند.
احساس آنها پر بود از آرامش و رهايى.
صورت رويا مانند بچه گربه روى سينهى همسرش چرخيد و چرخيد و در حجم عظيم
بوى خوش باز هم به استقبال خواب رفت.
اين خواب به مذاق هرمز خوش آمد .منبع آرامش دختر جوان بودن ،برايش
لذتبخش بود؛ احساس قدرت مىكرد.
يكى او را دوست داشت ،به قدرى كه در آغوشش به آرامش مىرسيد ،پس هيچوقت
او را رها نمىكرد.
نه ،رويا هيچوقت او را رها نمىكرد و مانند هما تنهايش نمىگذاشت.
رويا متعلق به او بود؛ او را با محبت ،توجه ،هديه و ثروتش اسير مىكرد؛ اسارتى كه
هيچگاه به رهايى فكر نكند.
اسارتى كه رهايى از آن بدترين نوع اسارت باشد!
هرمز به رفتار نوجوانانهى خود فكر كرد.
از رفتار شيطنت بار خود و همراهى كردن با رويا متعجب شد.
خيره به سقف اتاق از خود پرسيد:
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 آخرينبارى كه راحت خنديدى و قهقهه زدى كى بود؟ يک سال ،ده سال ...نه؛جشن تولد  ١٦سالگى آرش بود كه همراه چند پسر نوجوان ديگر درون استخر پرت
شدى و همراه آرش تک تک آنها را مشت مال دادى.
به پهلو چرخيد و خيره به نيم رخ غرق خواب رويا پرسيد:
 تو چطورى سر از زندگى من درآوردى؟ مأموريت تو چيه؟ شاد كردن و آشتى دادنمن با زندگى و شادى؟!
در طى اين سالها كسى موفق نشده بود اينگونه به او نزديک شود؛ نه در ايران و نه
در ايتاليا و آلمان؛ البته به استثناى پسرعموى خستگى ناپذيرش.
دستى به بينى خود كشيد و لبخند زد .واقعا ا او ،هرمز صادقى با دخترى كشتى گرفته
و اجازه داده بود بينىاش كشيده شود؟
با لبخند شادی ،كمى به سمت رويا پيش رفت و با سرانگشتانش ،موهاى خرمايى را
كنار زد و گفت:
 من با تو راحت مىخندم و شاد مىشم.نمىدانست چندمين بار است كه اين اعتراف را مىكند.
برخواست و رويا را بيدار كرد.
 بلند شو زيباى خفته ...رويا بلند شو.چشمان رويا پس از گشوده شدن ،دو الماس درخشان را روبهروى صورتش ديد.
دست جلو برد و با بستن چشمها ،پلکها را لمس كرد.
 -خواب مىبينم؟ آره خواب مىبينم.
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با صدايى كه گفت:
 خواب نمىبينى.به سرعت بلند شد و اگر سرعت كنار رفتن هرمز نبود ،برخورد شديد صورتها
اجتنابناپذير بود.
 واى بازم خوابم برد! اى خدا ...ببخش من ديگه نمىخوابم. چرا عذرخواهى میکنی؟! اشكال نداره.رويا سراسيمه نگاهى به تخت نامرتب انداخت و موهايش را با دست به عقب شانه
كرد و گفت:
 اآلن اتاقتو مرتب مىكنم. اتاق چيزيش نشده و مرتبه ،فقط اين موها رو بايد جمع كرد. آره ،نمىدونم كش سرم كجا افتاده.هرمز از محفظه مخفى گلسرى بيرون آورد و گفت:
 اجازه بده اآلن حلش مىكنم.روى تخت نشست و گفت:
 حاال برگرد.موهاى خرمايى تا شانههاى رويا پايين ريخته شده بود .همه را جمع كرد و يک پيچ
داد و باالى سر برد.
گلسر هما بعد از سالها به موهاى بلندى وصل شد.
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 حاال مرتب شد؛ اين هم هديهى مادرم به عروس زيباش.رويا با ذوق تشكر كرد.
 ممنونم ،ازش خوب مراقبت مىكنم.بقيه روز را با ديدن خانهى بزرگ و ذوقهاى بديع و شيرين رويا سپرى كردند.
 رويا دوست دارى اينجا زندگى كنيم يا مىخواى... اينجا رو دوست دارم ،بهش چى مىگن؟ پر از انرژى مثبت و نوره! نمىخواى چيزى عوض بشه؟ پردهاى يا صندلىها يا مبلمان؟ نه ،همه چى اينجا فوقالعاده هست ،عمرا ا بتونم حتى يه تغيير جزيى بهتر ازهمينى كه هست ايجاد كنم؛ من اينجا رو همين جورى دوست دارم ،اشكال داره؟
 نه ،هرچى تو بخواى.رويا لبش را گزيد و چند بار به صورت هرمز چشم دوخت و بعد نگاه گرفت.
 چى مىخواى بگى؟ راحت باش.شرم و شک و ترديد زبانش را قفل كرد.
 هيچى.هرمز درون صندلى ننويى بزرگ داخل تراس كمى جابهجا شد و آمرانه گفت:
 منتظرم.رويا هم تاب دو نفره را با محكم كردن پاهايش متوقف كرد و نگاهش را به گلهاى
زيباى باغ كوچک تراس رويايى داد.
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 شايد ناراحت بشى و فكر كنى خيلى پررو و نمکنشناس هستم. تا چيزى نگى نمىتونم بفهمم تو ذهنت چى مىگذره؛ مطمئن باش بهت پررونمیگم؛ خب مىشنوم؟
رويا بعد از قورت دادن آب دهان به سختى گفت:
 مىدونم به من ربطى نداره اما ...اما تو ،دوست دخترتو اينجا مىآوردى؟هرمز نگاه دقيقش را به روياى سر به زير انداخت و با باال بردن ابرو پرسيد:
 خب اين چه ربطى به تغيير دكوراسيون اينجا داره؟رويا پشيمان از پرسش خود گفت:
 هيچى ،اشتباه كردم.از اين هرمز جدى مىترسيد و دست و پايش را گم مىكرد.
 گفتم كه از صداقتت خوشم مياد ،پس حاال مثل هميشه صادق باش و حرفتو بزن. خب ...مىخوام مطمئن بشم قبل از من زنى از وسايل اتاق خواب استفاده نكرده.نفسى به آسودگى كشيد و نگاه منتظرى به باشكوه جدى و جذاب انداخت.
هرمز چند ثانيه خيرهى رويا شد .پس حساسيت زنانه اين شكلى بود!
 بعد از رفتن هما روحيهى شاد من ضعيف و ناتوان شد؛ با اينكه كنار عمو وخونوادهش آرامش و امنيت داشتم ،اما خيلى شاد نبودم.
دستى به موهاى كوتاه و خوش منظرش كشيد و ادامه داد:
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 قبل از تولد پسر ثروتمندى بودم؛ ثروتمند و صاحب شركت ،خونه ،حساب پر ازپول و چندين قطعه زمين.
عمو بعد از مرگ بابا ،سعى كرد جاى پدرمو پ ُر كنه و به گردنم حق بزرگى داره؛ ارثيهم
رو نگهدارى كرد و رونق بيشتر داد.
اما هيچوقت نتونست شادى گم شده رو به من برگردونه.
سخت درس خوندم ،كار كردم ،ورزش كردم ،ايدههاى جديد براى پيشرفت شركت
دادم و موفق شدم ...ولى نه مىتونستم و نه مىخواستم كسى رو به خودم نزديک
كنم.
به جز محيط كار با كسى در ارتباط نبودم و نيستم؛ فقط عمو و پسرعمو اجازه
داشتن و دارن به من نزديک بشن.
تو زندگى خصوصى من هيچوقت هيچ زن و دخترى حضور نداشته؛ افرادى خواستن
نزديكم بشن اما نتونستن ...چون نخواستم.
تو اولين و آخرين كسى هستى كه اجازه دادم نزديكم بشى؛ (با لبخند ادامه داد)
نمىدونم چه اتفاقى افتاد كه تا به خودم اومدم ديدم كنار تو شادم.
با تو مىخندم و دوست دارم كنارم باشى ،هميشه كنارم باشى.
 هيچوقت فكر نمىكردم كسى با شرايط و قدرت تو بتونه اينقدر پاک زندگى كنه.هرمز با دست اشاره كرد رويا كنارش برود.
وقتى دستهاى او را لمس كرد گفت:
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 اشتباه نكن ،من انتخاب نكردم بدون زن زندگى كنم ...شرايط اين خصوصيات ورفتار رو به من اجبار كرد.
رويا سرى تكان داد و اعتراض كرد.
 قبول ندارم؛ مطمئن هستم خودت هم نمىخواستى دنبال عيش و نوش باشى؛نديدم سيگار بكشى يا نوشيدنى الكلدار بخورى يا اهل ق*م*ا*ر باشى؛ به نظر من
خودت خط قرمزهاتو مشخص كردى و نمىذارى كسى پا روش بذاره ،حتى خودت؛ تو
مرد بسيار پاک و محترمى هستى ...قابل ستايشى.
چشمان آبى براق به صورت رويا دوخته شد و بعد از مكثى طوالنى گفت:
 شاید حق با تو باشه ...همين كه تو رو به حريمم راه دادم يعنى اگه مىخواستممىتونستم ،اما هيچوقت نخواستم.
دست روى گونهى رويا گذاشت و لبخند زد:
 باورم نمىشه اجازه دادم يه دختر خوشگل ،دماغمو بكشه ،باور كردنى نيست.رويا ريز خنديد و گفت:
 تازه خيال دارم لپتم بكشم و فرار كنم.دستهايش قبل از هر اقدامى اسير دستهاى هرمز شد.
 بايد با پدرت صحبت كنم؛ ديگه دور بودن از تو واقعا ا برام سخته ،مىخوام هر لحظهكنارم باشى ،مىخوام با تو جوونى كنم و پابهپاى شيطنتت ،شيطنت كنم؛ حس
خوبيه كنار دخترى مثل تو زندگى كردن ...موافقى يک ماه ديگه زندگى مشتركمونو
شروع كنيم؟
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رويا با خوشحالى سر تكان داد و قبول كرد.
قبول كرد و نگفت كه اگر به او بود دوست داشت از همين لحظه تا هميشه كنارش
باشد.
***
امين و ريحانه راضى نبودند.
امين اصرار داشت طبق قرار قبلى ،مراسم ازدواج اردیبهشت باشد.
اما او هرمز را خوب نشناخته بود .مردى كه خوب دليل مىآورد و براى رسيدن به
خواستهاش كوتاه نمىآمد.
سرانجام هر دو به بهمن ماه رضايت دادند.
چهرهى هرمز روزبهروز بانشاطتر مىشد و بعد از ساعت كارى شركت ،ساعتها با
رويا به تفريحهايى مىپرداخت كه تجربه نكرده بود.
هرمز به اصرار رويا ،چند بار فيلمهاى مطرح روز را روى صفحهى بزرگ سينما
مشاهده كرد و همراهش تنقالتى خورد كه در حال عادى ،محال بود به آنها ل**ب
بزند.
رويا خود را به سمت دستهى صندلى او متمايل مىكرد و زير ل**ب اطالعاتى در
مورد هنرپيشهها مىداد.
 اين خانمه هست ،میگن دو روز پيش براى سومين بار ازدواج كرده... -هرمز اين آقاهه رو ببين ،چشمهاش مثل توئه ،اما مال تو بزرگتر و آبىتره...
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 تو تلگرام میگن اين بازيگره از مردم پول جمع كرده براى زلزلهى كرمانشاه ،اماهمهشو باال كشيده...
و در همان حال با ظرافت تنقالت را روبهروى دهان مرد جوان مىگرفت تا بخورد.
 اين چيپس مزهش جديد و خوبه ...امتحان كن.هرمز گاهى محو فيلمها مىشد ،اما نشاط و خوشحالى و توجه رويا چيز ديگرى بود.
جمعهها همراه رويا و آرش كوهپيمايى مىرفت .رويا در حضور آرش ساكت مىشد و
شيطنت نمىكرد و بيشتر تماشاگر رابطهى دو دوست بود.
آرش هم فرصتى مىيافت تا بيشتر دختر جوان را بشناسد.
حضور در شهربازى همراه رويا و امير تجربهى جديدى بود .حاضر نشد هيچكدام از
وسايل بازى را تجربه كند و ترجيح داد نظارهگر شادى خواهر و برادر باشد.
حضور ياران اوشن در تماسها و تلگرام پررنگ بود و زندگى و تحصيل در دانشگاه،
دختران را مشغول و از هم دور كرده بود.
***
حضور در خانهى عمه آزيتا براى رويا پر از دلهره بود .هرمز سعى كرد با خونسردى و
آرامش خود ،هراس رويا را كم كند.
 فقط يه برنامهى شام ساده هست.رويا موهاى خرمايى ريخته روى پيشانى را با استرس به زير شال برد.
 مىدونم ،دست خودم نيست از عمهت مىترسم.هرمز خندهى كوتاهى كرد و حمايتگرانه دستش را روى شانهى رويا گذاشت.
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 نترس خودم كنارت هستم ،عمهى بيچارهی منو در حد دراكوال باال بردى؛ عمهزبونش كمى تلخه ،اما بدجنس نيست.
خانهى عمه بزرگ نبود ،اما تزئينات داخلى و مبلمان آن خبر از تجمل دوستى
صاحبش مىداد.
عمه آزيتا به اصرار هرمز را بوسيد و به سمت رويا دست دراز كرد و بدون لمس
صورت دختر ،دعوت كرد تا بنشيند.
محسن با پوزخندى آشكار به آنها نزديک شد.
 سالم بر عروس و داماد.رويا خود را مشغول باز كردن دكمههاى مانتو كرد تا از دست دادن فرار كند.
خانم جوانى مانتو را گرفت و منتظر ماند تا رويا شالش را درآورد.
رويا با لبخند تشكر كرد و به سمت هرمز كه در حال احوالپرسى با شوهرعمه بود
رفت.
خوشبختانه شوهرعمه رفتارى طبيعى داشت و به خوشآمد گويى اكتفا كرد.
عمه نگاهى به شال فيروزهاى با خطهاى ظريف كرمى روى سر رويا انداخت و گفت:
 مىتونى تو اتاق موهاتو مرتب كنى و شالتو بردارى.رويا زير ل**ب تشكر كرد و گفت نيازى نيست .عمه يا تجاهل مىكرد ،يا قصد
تحقير او را داشت.
هرمز با لبخند دست رويا را گرفت و روى مبل نشست.
 -عمهجان از فرح چه خبر؟
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عمه با افتخار از درس فرح و نوهى كوچكش حرف زد.
هرمز براى رويا پرتغالى پوست كند.
شوهرعمه نوشيدنى به ل**ب پرسيد:
 كار و بار چطوره؟ البته با اين افزايش قيمت هر روزهى خودرو بايد وضعيت عالىباشه!
 خوبه ،قيمت خودرو هم با بقيهى اجناس بازار باال مىره ...البته من راضى نيستم؛قاعدهى خاصى تو بازار حاكم نيست ،اين جور خيلى اعتبارى هم به اين باال رفتن
قيمتها نيست ،از اون طرف هم قيمت خريد وسايل يدكى مرتب باال مىره؛ وارد
كردنشون هم كه با باال رفتن قیمت دالر مشكلتر شده.
محسن گفت:
 براى شما كه بد نشده يه افزايش معمولى روى وسايل مىره و يه افزايش صعودىروى ماشينهايى كه بيرون مىدين.
عمه بىحوصله گفت:
 محسن ول كن اين حرفها رو ...هرمزجان شنيدم عروسيتو جلو انداختى؛ چرا؟هرمز دستانش را با دستمال كاغذى پاک كرد و گفت:
 زودتر باشه ،رويا فرصت بيشترى داره براى كنكور آماده بشه. وا؟ خب عروسیتون جلو بيفته با ماه عسل رفتن و مهمونىهاى بعد از اونروياخانم چطور مىخواد درس بخونه؟
طورى رفتار مىكرد كه انگار دختر جوان حضور ندارد.
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دست هرمز روى شانهى رويا نشست و گفت:
 برنامهريزى مىكنيم به درسش هم برسه ،درسته روياجان؟ بله ...مشكلى نيست.نگاه محسن هيز نبود ،اما شعلهى تمسخر و تحقير نگاه او و مادرش رويا را آزار
مىداد.
محسن خنديد و گفت:
 مىبينم سليقهتو به عروست ديكته كردى.اشاره به پيراهن بلند رويا داشت كه سرمهاى بود و باال تنهى لباس طرح سنتى با رنگ
روشن آبى داشت.
هرمز لبخندى زد و گفت:
 برخالف تو پسرعمهجان ،من اهل ديكته كردن خودم نيستم ...عروس من خودشصاحب سليقه هست و به من لطف داره.
رويا تا پايان مهمانى لبخند كذايى را به سختى روى ل**بهايش حفظ كرد و از
دستهاى حمايتگر نيرو گرفت.
هنگام شام ،بىتوجه به گفتوگوى ديگران ،تيغ ماهى را گرفت و روبهروى هرمز
گذاشت.
در اين مدت بىكار ننشسته بود و از اينترنت طبخ چند غذاى دريايى و جدا كردن
تيغ ماهى را ياد گرفته بود.
اين حركت به مذاق عمه خوش نيامد .دخترک را سواستفادهگر و مكار مىدانست.
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محسن بعد از شام لحظهاى از نبود هرمز استفاده كرد و كنار رويا رفت.
 لمس ثروت و قدرت چه مزهاى داره؟رويا خوشحال شد كه مرد نچسب مهمانى سعى نكرده كنارش بنشيند و ترجيح داده
كنار مبل بايستد.
 مهمتر از غذا ،دستى هست كه غذا رو مىده.چشمهاى محسن درخشيد و با چسباندن ل**ب هايش به هم ،سرى تكان داد و
گفت:
 آفرين ...فكر نمىكردم زبون داشته باشى.رويا مانند فنرى كه به سختى فشرده شده و رها شده باشد گفت:
 الزم نيست تو هر جمعى با پرحرفى خودمو به نمايش بذارم ،مخصوصا ا جايى كهباب پسندم نيست.
با ورود هرمز ،محسن بلند گفت:
 پسردايى خوشم اومد عروست دختر باهوشيه ...فكر مىكردم از اين دبيرستانىهاىبىزبونه.
بعد از مهمانى شام ،هرمز پرسيد:
 مىخواى قدم بزنيم؟رويا رها شده از فشار مهمانى ،نفس بلندى كشيد و گفت:
 -قدم بزنيم.
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اتومبيل كنار پارک بزرگ و پر درختى متوقف شد .رويا دكمههاى پالتوى زيبا و
سفيدش را تا زير گلو بست و دستهاى دستكشپوش را داخل جيب نرم و گرم
لغزاند.
محوطهاى كه قدم مىزدند ،در آن وقت شب و سرماى ابتداى زمستان ،ساكت و
خلوت بود.
 هرمز اگه غيبت كنم ناراحت مىشى؟ غيبت! مگه بلدى؟رويا راحت خنديد.
 خوبم بلدم ،اما اهلش نيستم.هرمز دست زير بازوى رويا برد و او را به خود نزديک كرد.
 آفرين ،سعى كن هيچوقت اهلش نشى. يعنى اآلن غيبت نكنم؟ اگه داره خفهت مىكنه بگو.رويا باز هم خنديد و پرسيد:
 چرا عمه مثل عمو يا زنعمو نيست؟ چطورى نيست؟ خب شما ،يعنى خودت و خونوادهى عموت با وجود اينهمه ثروت و شهرت و قدرتخيلى متواضع و با شخصيتين ...عمه خيلى براش شهرت و ثروت مهمه.
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 هر كسى يه جوره ...عمه از وقتى كه شوهرش توى بازار سهام ورشكسته شد وبيشتر اموالشو از دست داد رفتارش تند شد؛ مىترسيد كسى اونو به خاطر اين
مسئله سرزنش يا تحقير كنه.
عمو میگه عمه آزيتا از همون كودكى به رفاه خودش بيشتر اهميت مىداده ...چند
سال پيش محسن پاى اول مهمونىهاى عمه بود و يكى از پسرهاى مورد توجه
خونوادهها براى ازدواج ...حتى قرار بود با دختر يكى از سفيران ايران در اروپا وصلت
كنه ،اما با حادثهى ورشكستگى قضيه منتفى شد.
مىدونى محسنى كه حاضر نبود به جز تفريحهاى پر خرج قدم از قدم برداره ،چند بار
زيركانه درخواست كار در شركت من و عمو رو مطرح كرده؟
 يعنى بىكاره؟ ارشد مديريت دولتى داره ،اما حاضر نيست وارد شركتهاى كوچيک بشه ...بهصداقت و تالشش اعتماد ندارم ،وگرنه حتما ا استخدامش مىكردم؛ وضعيتشون اآلن
هم خوبه ،اما عمه در حسرت گذشته هست؛ انتظار داشت عمو چند درصد از سهام
شركت رو به اسم محسن بزنه.
لبخندى كج زد و ادامه داد:
 رابطهى نزديک آرش و من به مذاق محسن خوش نمياد ،آرش هم بدرقمه حالمحسن رو مىگيره ...خب غيبت تعطيل.
رويا زمزمه كرد:
 پارسال وارد زندگيم شدى و ندونستى از دومين ديدار دلبستهت شدم.هرمز با به خاطر آوردن تصادف ،نگاهى به آسمان ابرى كرد و گفت:
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 در مورد اون روز هيچوقت صحبت نكرديم؛ صحبت كنيم؟ صحبت كنيم.رويا و هرمز از آن روز گفتند.
هرمز با لحنى جدى پرسيد:
 گفتى از دومين ديدار عالقهمندم شدى؛ اولين ديدار چى؟رويا متوجه شيطنت كالم هرمز نشد.
 اولينبار اونقدر نگران سالمتيت بودم كه اصال ا متوجه صورتت نشدم؛ فقط هر چىآرش مىگفت انجام مىدادم.
هرمز ايستاد و با محبت بازوى رويا را نوازش كرد و گفت:
 من اول چشمهاتو ديدم و فكر كردم خياله ،اما دومين ديدار ازت خوشم اومد و بعدهم خواستم اولين دوست دخترم باشى؛ (بلند خنديد) كه موفق نشدم؛ نه تو اهلش
بودى و نه در شأن من بود كه دنبالت راه بيفتم ...بعد هم كه به خواستگاريم جواب
رد دادى و...
رويا متأسف گفت:
 نمى خواستم ناراحت بشى ،اما ناراحت شدن بهتر از بدبخت شدنه.فكر مىكردم اگه موافقت كنم بعد از مدتى به خاطر حرفها و فشار اطرافيان زندگى
هر دومون سياه مىشه.
فكر مىكردم اگه زنت بشم و بعد ولم كنى حتما ا نابود مىشم ...اگه شرايط زندگیت
مثل خودمون بود همون اول موافقت مىكردم.
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هرمز پرسيد:
 خالهت خيلى اذيت شد؟چشمان رويا خيس شد.
 خاله هنوزم عاشقه ،اما نتونست با شرايط آقامهدى كنار بياد؛ آقامهدى هم حاضرنبود براى خاله خودشو تغيير بده.
 هنوز هم مىترسى زندگیمون مثل خالهت بشه؟رويا چشمانش را پاک كرد و گفت:
 ديگه از هيچى نمىترسم؛ اگه قراره حتى عمر زندگى مشتركمون يه روز باشه،مىخوام ازش لذت ببريم.
در آن هواى سرد و تاريک ،زير نمنم ريز باران كه آغاز شده بود ،بوسيدن يكديگر
تأكيدى بر همانديشى دو جوان بود.
***
فرهاد و آرش در سكوت به هم نگريستند.
آرش با تک سرفهاى خشک سينه صاف كرد و پرسيد:
 مىخواين من به هرمز بگم؟فرهاد آرنجهايش را از روى ميز جدا كرد و با نفس عميقى به صندلى تكيه داد.
 نه ،خودم بهش میگم. -كى؟ منم همراتون باشم؟
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 نگران نباش آرش ...بايد تنها باشيم ،امشب مىرم خونهش و... بابا اجازه بدين من هم باشم.فرهاد بلند شد و در حالى كه به سمت كتابخانهى شيک اتاق مىرفت گفت:
 باشه ،اما بعد از رفتن من. قبول ،نمىخوام شب اول تنها باشه.تماس گرفتن با هرمز و خونسرد بودن را فرهاد بلد بود .بلد بود نقش بازى كند تا
ذرهاى شک به دل عزيزش ننشيند.
همانگونه كه اين روزها انقدر بلد بود كه اجازه ندهد هرمز يا آذر كوچکترين شكى
به او كنند.
هميشه تالش مىكرد اجازه ندهد حتى لكهاى هرچند كوچک بر لباس آرامش و
آسايش عزيزانش بنشيند؛ ولى اآلن ،اآلن نقش همان لكه را داشت!
لكهاى كه قرار بود بر لباس آرامش هرمز بنشيند.
دعا كرد اين لكه آسيب جدى به قلب و روح او ننشاند .دعا كرد .آرى در پيشگاه
آفريدگار دعا كرد.
همان دستانى را كه جان صدها نفر را نجات داده بود ،باال برد و با همان دهانى كه
بارها الكل نوشيده بود دعا كرد.
از همان چشمان زيباى آبى كه هميشه حرمت داشت و حرمت انسانها را پاسدارى
مىكرد ،قطرهاى اشک فرو ريخت.
زمزمه كرد:
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 خدايا از اين جا به بعد با تو...***
هرمز بىصبرانه منتظر بود تا عمو فرهاد ل**ب باز كند و حرف بزند .از ظهر كه پيام
او را خوانده بود ،مىدانست قرار است چيز مهمى بشنود!
اما نمىدانست چه چيزى.
فرهاد ل**ب باز كرد و پرسيد:
 كى قراره برى آلمان؟ امسال خودم نمىرم ،مى خوام معاون شركت رو همراه ميران بفرستم. ميران آدم سالميه. درسته( ،كمى به جلو خم شد) عمو زودتر موضوعى رو كه به خاطرش اينجا اومدينبگين.
فرهاد ناآرام خيره به هرمز ،با انگشت اشاره چند ضربهى آرام به فرو رفتگى زير لبش
زد.
 هرمز پسرم ...خبرى از مادرت دارم.چشمان هرمز گشاد شد و پرسيد:
 هما؟رنگ صورتش پريد ،از جا نيمخيز شد.
 -عمو چه خبرى؟
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 بشين و آروم باش تا بتونم راحت حرف بزنم. زنده است؟ نه متأسفانه.هرمز نشست و روى مبل وا رفت.
فرهاد با نگاه دقيق يک پزشک ،خيره به صورت رنگ پريده با آرامشى كاذب ،از تلفن
شخصى از قزوين گفت.
با ديدن قطرات عرق روى پيشانى هرمز ،كنارش نشست و پرسيد:
 درد دارى؟هرمز با صداى خشک گفت:
 نه ،بقيهشو بگين.فرهاد از اعتياد هما گفت ،اما نگفت اعتيادش به مواد مخدر بوده.
ترجيح داد هرمز تصور كند مادرش به آرامبخشهاى مختلف و داروى ضد افسردگى
معتاد بوده است.
 بعد از اون آتيشسوزى اتفاقى ،تصميم گرفت بره تا به تو آسيبى نرسه. از كى پيش اون خونواده بود؟فرهاد باز هم با اندكى تغيير ،واقعيت را گفت:
 -از همون سال اول...
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نمىخواست ذهن هرمز ميان آن چند سالى كه كسى از آن آگاه نبود جوالن دهد و
بيش از بيش زخم بر روح و روانش زند.
بهتر بود هرمز فكر كند از اول تا لحظهى آخر سقفى باالى سر هما و دوستى كنارش
بوده.
 هما كى مُرده؟ چرا تا حاال بىخبر بوديم؟فرهاد از آگهىهاى گمشده گفت و از سالى كه هما براى هميشه خاموش شد و به
عنوان زنى بىخانواده دفن شد.
از پيرزن و خواستهاش گفت؛ از حشمتى و تلفنها.
هرمز با مچ دست پيشانى خيس و سرد شده را پاک كرد.
 از كجا معلوم هما باشه؟ شايد وسايل رو ازش دزديدن.فرهاد نگاهش را از نگاه منتظر هرمز گرفت و به گوشهاى دوخت.
هرمز تكرار كرد:
 عمو از كجا مطمئنى هماست؟فرهاد كالفه انگشتش را زير دندان برد و بعد از گزيدن ،نفسى دردناک از سينه بيرون
داد.
 با آزمايش  DNAمشخص شده.هرمز رنجيده گفت:
 عمو شما تو اين مدت مشغول حل اين معما بودين؟ چرا به من نگفتين؟ چرا اجازهندادين از اول...
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فرهاد آرنج راست و سفت شدهى هرمز را در دست گرفت و به چشمانى كه آرام آرام
سرخ مىشد ،خيره شد و محكم گفت:
 چون نمىدونستم واقعا ا هماست يا نه ،چون نمىخواستم تو لحظات حساسزندگىت كه درگير رويا هستى با چيزى كه تو راست و دروغش موندم ،درگير بشى.
صدايش بلندتر شد وقتى گفت:
 چون نمىخواستم آيندهت خراب بشه.صداى لرزان هرمز ناتوان گفت:
 عمو من حق داشتم با هما خداحافظى كنم ...اين حق رو از من گرفتى.فرهاد براى گفتن جملهى ديگر توانى بيشتر گرفت و آهسته گفت:
 هما اينجاست تا داخل آرامگاه خونوادگى كنار فرهان دفن بشه.بدن هرمز سفت و سخت شد .قلبش سوخت و قطرهاى اشک به گوشهى چشمش
نيش زد.
فرهاد او را به سمت خود كشيد .هرمز مقاومت كرد و تكانى نخورد.
فرهاد زمزمه كرد:
 هرمز ،عموجان منو ببين.با چرخش صورت هرمز ،فرهاد با بغض گفت:
 -عمو انتظارت تموم شد.
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هرمز اين بار مقاومت نكرد و خود را به دستان فرهاد سپرد كه محكم او را به آغوش
كشيد .سرش روى شانهى فرهاد فشرده شد.
هيچكدام اشک نريختند و تنها يک قطره از چشمى آبى مويهگر اين خبر بود.
فرهاد به سختى هرمز را وادار كرد تا نوشيدنى گرم و شيرين را بخورد.
آنقدر صبر كرد تا هرمز بىخبر از نوشيدنى خواب آور ،به خواب فرو رفت.
آرش متأثر پرسيد:
 چه طوره؟ در مقابل عزادارى مقاومت مىكنه ...تنهاش نذار. كى مراسم مىگيريم؟ نمى دونم ،هرمز بايد تصميم بگيره.ساعتها خيره شدن به پسرعمو و قدم زدن در سالن بزرگ و ساكت ،آرش را خسته و
گيج كرد.
روى كاناپه دراز كشيد و با ديدن عقربههاى ساعت زمزمه كرد:
 به زودى صبح مىشه ،فقط يه چرت مىزنم.چشمهاى خسته به استقبال استراحتى كوتاه رفت و سريعتر از هر وقتى ،صاحبش
را به دنياى خواب کشید.
صداى بلند و مزاحمى آرش را تكان داد .با چشمان بسته دستش را دراز كرد تا به
گوشى برسد.
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صداى گرفته و خفه زمزمه كرد:
 بله؟ آرش خوابى؟با شنيدن صداى هشدار دهندهى پدر ،چشمانش را سريع گشود و در جا نشست.
 سالم بابا؛ (سرش چرخيد و اثرى از هرمز نديد) هرمز نيست. اينجاست؛ بلند شو بيا. ببخشيد ،نفهميدم چطورخوابم برد.فرهاد با درک موقعيت آرش ،كمى نرمش به صدايش داد.
 درک میكنم؛ منتظرم.بدون خداحافظى قطع كرد و به هرمز نگاه كرد.
 كارها رو براى امروز رديف كنم؟جملهى ساده پر بود از كلمات تلخ و سنگين.
 امروز قبر كنده شود؟ امروز به نزديكان خبر داده شود؟ امروز مراسم دفن در آرامگاه خانوادگى برگزار شود؟ امروز مراسم (با فاصلهى سالها پس از مرگ) دفن انجام شود؟ امروز رستوران براى ناهار يا شام روز اول رزرو شود؟فرهاد در چشمان خيره و سرخ ،دو سياهچال عميق و سرد ديد.
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 هرمز عمو ،نمىخواى چيزى بگى؟صدايش سردتر از نگاهش گفت:
 من فقط مىخوام ببينمش ،بعد هركارى خواستين انجام بدين ،فقط بايد ببينمش.فرهاد مستأصل چند بار با شدت كنار چانهاش را با كف دست ماليد .هرمز به عنوان
تنها فرزند هما ،حق داشت.
***
تمام آنچه كه از پيكر زنى زيبا به نام هما باقى مانده بود ،به اندازهى دو كف دست
مردانه ميان پارچهى سفيدى در سردخانه به امانت گذاشته شده بود.
امانتى كه بعد از سالها انتظار در عطش لمس دستان پسرش بود؛ عطش لمس
دستان كوچكى كه در طى اين سالها از كودكى و نوجوانى عبور كرده و به دو دست
مردانهى زيبا و قوى تبديل شده بود.
دستانى مردانه كه با همان عطش و اشتياق كودكانه ،منتظر در آغوش كشيدن مادر
بود.
هرمز ايستاده و تنها ،به پارچهى سفيدى كه مانند قنداق نوزادى روى كفهى كشوى
فلزى بود ،سرد و يخزده نگاه كرد.
آنجا زمان ايستاده بود ،صدا و نور حركتى نداشت؛ همه به احترام مرگ ،خاموش و
خشک بودند.
قدمى جلو گذاشت و دستش را به جلو برد .كشوى دوم درست روبهروى كمربندش
قرار داشت .زانو زد و دستش روى جمجمهى پنهان شده ،نشست.
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چشم بست و با نوازش چيزى كه زمانى سر و صورت مادر بود ،زمزمه كرد:
 اومدى هما؟ مىدونى چقدر منتظرت بودم؟آهى سرد كشيد و ادامه داد:
 من هيچوقت ازت دلخور و ناراحت نبودم ،اما كاش تنهام نمىذاشتى ،كاش كنارممىموندى؛ هما آتيشسوزى تقصير تو نبود ،تقصير تو نبود كه از مرگ بابا افسرده و
مريض شدى ،تقصير تو نبود كه زود مُردى؛ اما كاش كنارم بودى ،كاش وقتى
چشمهات بسته مىشد من كنارت بودم.
چشمهايش باز شد و سرش را جلو برد و روى پارچه گذاشت و بو كشيد.
 هما بوتو فراموش كردم ،صداى خندهت رو فراموش كردم؛ اما مهربونيت و مادربودنت رو فراموش نمىكنم؛ مامان راحت باش.
مامان ،مامان.
چشم بست و بوسيد .يک بار ،دوبار ،سه بار .به تمام سالهاى بىمادر بودن بر
استخوانهاى مادر بو*س*ه زد.
بلند شد و براى آخرين بار نگاهش را به هما دوخت .هما آنجا بود ،با چشمان سياه و
جادويى ،موهاى بلند مشكى و ل**بهاى برجستهى خندان.
هما آنجا بود و سرمست عطر تن و نفس پسركش لبخند مىزد.
 خداحافظ مامان.***
رويا گوشى به دست ،مبهوت ايستاده و نگاهش روى ديوار سالن مات مانده بود.
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مادر صدايش زد:
 رويا؟ رويا چى شده دخترم؟رويا نمىشنيد.
مادر نزديک شد و بازويش را لمس كرد:
 رويا؟رويا لرزيد و نفس حبس شده را بيرون داد .چشمان درشت شدهاش روى صفحهى
گوشى و صورت مادرش پاندولوار حركت كرد.
مادر او را به سمت مبل كشاند و وادارش كرد بنشيند.
با خوردن ليوانى آب ،به خود آمد و زمزمه كرد:
 مادر هرمز رو پيدا كردن. اينكه خبر خوبيه ،حاال اون جوون حسابى خوشحاله. مادرش مرده.مادر هم وا رفته كنار رويا نشست.
 اىواى ...اىواى. عموفرهاد بود ،گفت مراسم فردا قبل از ظهره ،گفت بهتره كنار هرمز باشم؛ مامانمن اآلن چه كار بايد بكنم؟
شانهى دخترش را لمس كرد و گفت:
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 خودتو گم نكن ،اآلن شوهرت به تو احتياج داره ،اآلن كه تنهاست هيچكس بيشتر ازتو نمىتونه باهاش همدردى كنه و آرومش كنه؛ پاشو مادرجون ،زنگ بزن ببين
كجاست ،اآلن نوبت توئه كه كمى محبتشو جبران كنى!
با لباسهاى تيره ،تا دير وقت همراه خانوادهى عمه در منزل فرهاد ماندند.
رويا به سفارش مادر ،لحظهاى هرمز ساكت را تنها نمىگذاشت.
چشمانش بارها خيس شد ،اما هرمز به جز چند بار فشردن دست رويا عكسالعمل
ديگرى انجام نداد.
فرهاد سفارش كرد به جز جمع حاضر ،كسى در مورد مراسم فردا مطلع نشود.
تالش خانواده براى دور ماندن از كنجكاوى خبرنگاران و افراد فضول قابل درک بود.
پيدا شدن همايى كه نسبت درجهى اول با رئيس شركت معتبر و بين المللى
«هماگستر» و نسبت نزديک با رياست بيمارستان تخصصى "م" داشت مىتوانست
بهترين خوراک دنياى پر آشوب و كثيف رسانه و فضاى مجازى باشد.
قبل از شام ،هرمز با گفتن «مىرم بخوابم» آنها را ترک كرد.
كسى براى خوردن شام اشتها نداشت.
امين با تسليت مجدد همراه خانواده قصد رفتن كرد .رويا با چشمانش به پدر
التماس كرد بماند.
امين آهسته گفت:
 شايد مىخوان خونوادگى صحبت كنن و بودن تو معذبشون مىكنه.رويا به پدر حق داد ،اما آرش به امين نزديک شد و آرام گفت:

465

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 آقاى مظفرى لطفا ا اجازه بدين اين چند روز روياخانم پيش ما باشه.امين در پلکهاى بسته شدهى همسر موافقت را ديد.
 آخه اآلن... مىبينين كه هرمز حال خوبى نداره ،اجازه بدين.پدر موافقت كرد و با گفتن «مواظب خودتون باشين» رويا را به آنها سپرد و همراه
مادر رفتند.
رويا بالتكليف نشسته بود كه فرهاد دستور داد شيرداغ و شيرينى بياورند .زيور با
چشمان خيس ،سينى سفارش شده را آورد.
 دخترم ،برو پيش هرمز و ببين مىتونى مجبورش کنی چیزی بخوره ،از ديشب كهخبر رو شنيده ل**ب به چيزى نزده.
رويا چشم گفت و برخواست.
آذر شخصا ا او را به سمت اتاق هرمز برد و گفت:
 هرچى الزم داشتى راحت باش و بگو برات بيارن ،میگم وسايل خواب هم براتبيارن ،مواظبش باش.
همان چشم در گوش آذر نشست.
از اين دختر مهربان و مؤدب خوشش مىآمد.
رويا ضربهاى به در اتاق زد و منتظر ماند ،جوابى نيامد .باز هم ضربه زد و گفت:
 -با اجازه.
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هرمز روى تخت ،تكيه داده به ديوارنشسته بود .نگاهش ثابت روبهرو را مىنگريست.
موقعيتى حساس بود كه رويا نمىدانست چه بايد بكند .دل به دريا زد و كنار پايش
روى تخت نشست و گفت:
 هرمز خواهش مىكنم يه چيزى بخور ،رنگ و روت پريده.سكوت.
كمى جلوتر رفت .زانوانش مماس پاهاى هرمز شد .ليوان شير را به سمت دهان هرمز
برد و با محبت دست ديگر را روى پاى او گذاشت.
 لطفا ا بخور.هيچ حركت و كالمى ايجاد نشد.
ليوان را روى سينى گذاشت و عقب هل داد .مانند هرمز زانو به بغل نشست و به
صورت غمگين و داغدار مرد باشكوهش خيره شد.
چشمهاى آبى در بركهى سرخ ثابت بود و رنگ روشن ،پريدهتر از هر وقتى به نظر
مىرسيد.
اثرى از قرمزى يا رد اشک كنار بينى و روى گونهها نبود.
سنگينى قلب داغدار هرمز را حس كرد .قلبش درد گرفت و چشمانش سوخت.
سر روى زانوى مرد جوان گذاشت و گريست .لحظه به لحظه بر شدت گريه افزوده
شد.
دلش مىخواست كارى براى آرامش دل سوختهى باشكوه عزيزش بكند ،اما
نمىتوانست.
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هقهقكنان گفت:
سخته ،از دست دادن مادر سخته؛ اگه مامان من بميره منم مىميرم ...بميرم برات،بميرم.
اشکهاى داغ از تار و پود پارچهى سرمهاى عبور كرد و به پوست سرد رسيد.
صداى هقهق ،فضا را درنورديد و در كاسهى سر هرمز به ارتعاش درآمد.
دستهاى هرمز بىاختيار به سمت رويا رفت و او را در آغوش سرد خود گرفت.
دستهاى رويا به دور او حلقه شد.
يكى مىگريست و ديگرى ساكت گوش مىداد و نفسهايش كمى گرما مىگرفت.
رويا خود را عقب كشيد.
 توروخدا اين شير رو بخور ،به خاطر من.به خاطر او ليوان شير را گرفت و به سختى مايع گرم و شيرين را فرو داد.
گلويش آنقدر خشک بود كه حتى بلعيدن شير هم برايش به سختى امكان پذير بود.
رويا ،سخت نفس كشيدن او را حس مىكرد ،مقابله با درد قوى را حس مىكرد و دل
بر مظلوميت او مىسوزاند.
هيچگاه فكر نمىكرد شبى برسد و او اوج مظلوميت را نه در يک زن ،نه در يک دختر
و نه در يک كودک ،بلكه در يک مرد ببيند.
هيچگاه فكر نمىكرد يک مرد با اين درجه از جذابيت و زيبايى ،با اين درجه از
سالمت و تندرستى ،با اين درجه از قدرت و ثروت ،با اين درجه از شهرت و معروفيت،
اينهمه مظلوم باشد! مظلومتر از هركسى كه تا كنون ديده است.
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قلبش از مظلوميت صورت ساكت و چشمان خاموش هرمز از درد به خود مىپيچيد.
هرمز هيچ نمىگفت؛ نه اعتراضى ،نه گاليهاى ،نه دشنامى و نه نالهاى و اين حال ،بد
جور رويا را مىسوزاند.
تالش كرد گريه نكند و بر درد او نيفزايد.
هر دو شانه به شانهى هم ،زانو بغل كرده و در سكوت به دنياى درون خود فرو رفتند.
هر بار چشمانش ميل خفتن مىكرد ،با حس بيدارى عزيزش از خواب گريزان
مىشد.
نيمهشب رسيد و معدهى گرسنهى رويا به هم پيچيد.
با ديدن چشمان بسته ،اميدوار از تخت جدا شد ،اما تكان خوردن هرمز يادآورى كرد
بيدار است.
زمزمه كرد:
 اآلن برمىگردم.با وجود اينكه از خوابيدن اهل خانه مطمئن بود ،اما براى احتياط مقنعهى مشكى را
مرتب كرد و مانتويش را صاف كرد.
سينى حاوى شيرينى و ليوان خالى را برداشت و با احتياط از سالن تاريک باال به
سمت سالن خاموش پايين رفت.
با كمک نور هالوژنهاى دفنى( ،هالوژن دفنى يا پاركتى كه به صورت توكار در داخل
زمين نصب مىشود تا بتواند فضاى باال سر خود را نور پردازى كند) سينى را روى
كانتر آشپزخانه قرار داد و ليوانى از شير آب پر كرد و خورد.
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گلويش هنوز خشک بود ،ليوان دوم را پر كرد كه صدايى شنيد:
 خالى نخور.از ترس «هينى» كشيد و برگشت.
آرش پشت ميز آشپزخانه نشسته بود .چرا متوجه او نشده بود؟
 نترس ،بيا اينجا بشين.رويا مطيعانه روبهروى آرش نشست.
 حالش چطوره؟بغض كرد و گفت:
 خوب نيست ...بيداره. گرسنه نيستى؟خجول گفت:
 هستم.آرش برخواست و لوستر آشپزخانه را روشن كرد .نور قوى اجازه داد صورتهاى
يكديگر را ببينند.
چشمان رويا پف كرده و سرخ و خيس بود و صورت آرش خسته و به هم ريخته.
آرش كمى غذا گرم كرد و روبهروى رويا قرار داد.
 بخور ،بايد اين چند روزه اونقدر قوى باشى كه بتونى هرمز رو همراهى كنى.رويا تشكر كرد و پرسيد:
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 شما نمىخورين؟ نه ،مىخوام قهوه درست كنم ،بايد به زور بخوابونمش.رويا با دهان پر و چشمان بيرون زده به آرش نگاه كرد .داشت هذيان مىگفت؟
آرش برگشت و گفت:
 هرمز رو بايد با كلک بخوابونم ،اينطورى دوام نمياره؛ با نخوردن و نخوابيدن و غصهخوردن مىخواد سكته كنه و منو سكته بده.
نوع رابطهى اين دو براى رويا تعريف نشده و عجيب بود .هر دو در عين تفاوت
جسمى و روحى ،بسيار به هم شبيه بودند.
اگر رنگ چشمان و رنگ موهايشان يكى بود ،مىشد آنها را دوقلو تصور كرد.
به خود آمد .داشت چه مىكرد؟ نيمهشب و با حال زار ميان آشپزخانهى آذر به
دنبال شباهت جسمى و روحى پسرعموها بود!
آرش آهسته گفت:
 هميشه از اين روز مىترسيدم ،مىترسيدم هرمز دست به كار جبرانناپذير بزنه ياطاقت نياره و بشكنه.
من انواع عزادارىها رو تو بيمارستان ديدم.
وقتى يكى با شرايط بد راهى اتاق عمل مىشه ،يا وقتى به همراهان بيمارى خبر فوت
عزيزشونو مىدن.
اما نوع عزادارى هرمز( ...آه كشيد) وحشتناكه؛ سالهاست در حالى كه منتظره،
عزادار هم هست ،اما اآلن ...نمىدونم چى مىشه و مىخواد چه كار كنه!
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كنار رويا ايستاد و دست روى شانهاش گذاشت:
 خواهش مىكنم مراقبش باش و تنهاش نذار...بلعيدن لقمهى غذا ،با ريزش اشک همراه شد.
 گريه نكن... من چه كارى بايد بكنم؟ چيزى بلد نيستم. محبت كن ،بذار ببينه تنها نيست؛ با محبتت كمک كن از اين طوفان سالم بيرونبياد.
نگاه صادق و كودكانهاش را به مو طاليى خسته دوخت.
 من هر كارى بتونم مىكنم ،هرچى بگين انجام مىدم تا هرمز حالش خوب بشه؛ بهخدا ،به جون بابام هر كارى باشه انجام مىدم.
باز هم صداقت كودكانهى دختر جوان لبخندى محو بر ل**بهاى تب دار آرش
نشاند.
تمام درخشش رويا در اين محبت و صداقت ،بىانتها و زيبا بود.
هيچوقت فكر نمىكرد دختر ظريف و شكنندهاى كه چشمانى مانند هما دارد ،عشقى
محكم اما ساده و بىشيلهپيله را به نمايش بگذارد.
دخترى كه اهل عاشقانههاى پررنگ نبود.
عاشقانهاش ساده و صميمى و زالل بود .مانند نسيمى كه در يک روز بهارى مىوزيد
و عطرى ناب از خود به جاى مىگذاشت.
هرمز در جاى درست و زمان درست اين نسيم را شكار كرده بود.
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پسرعمويش عاشق نبود ،اما اين دختر را بيش از هر كسى دوست داشت!
اين همان عشق نبود؟!
از هجوم افكار درهم پيچيده و عجيب ،كالفه سرى تكان داد.
ليوانى پر از قهوهى شيرين شده را به سمت رويا گرفت و گفت:
 اينو رد نمىكنه ،هرطورى هست بايد بخوره؛ توش خوابآور ريختم ،بايد چندساعت بخوابه.
رويا بابت غذا و قهوه تشكر كرد.
ليوان قهوه را با قربان صدقه ،جرعه جرعه به كام هرمز ريخت و منتظر شد تا اثر كند.
نفسهاى منظم و سنگين ،لبخندى بر ل**بهايش آورد .هرمز به خواب رفته بود.
با احتياط پاهاى خميده را صاف كرد و با قدرى تالش موفق شد او را كامل روى تخت
دراز كند و پتوى سبكى رويش بكشد.
خسته روى زمين و تكيه داده به تخت ،در نزديکترين فاصله از عزيز روح و جانش
به خود اجازهى خوابيدن داد.
هرمز پس از بيدار شدن قصد رفتن به منزل خود را داشت؛ آرش خود را به اجبار
داخل اتومبيل او جاى داد و اجازه نداد تنها باشد.
هرمز بىتوجه به نگاه نگران پسرعمو ،در سكوت دوش گرفت و اصالح كرد.
از ميان كتوشلوارهاى سرمهاى ،شيکترين آنها را به همراه پيراهنى آبى به تن كرد و
بارانى خاكسترى روى آنها پوشيد و براى اولينبار كراوات سياهى به گردن آويخت.
بهروز شال گردن خاكسترى روى شانهى او انداخت.
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 امروز هوا سرده.مراسم خاکسپارى در سكوت و زير باران انجام شد.
گهگاه صداى گريهى رويا و آذر سكوت را مىشكست .همه سياهپوش و پناه برده زير
چتر بودند ،به جز صاحب عزاى اصلى.
رويا كنار هرمز ايستاده بود و براى مادرى كه سالها پيش غريبانه و دور از فرزند جان
داده بود ،مىگريست.
براى مردى كه در سكوت چشم به قبرى داشت كه آرام آرام پر مىشد ،گريست.
پس از مراسم ،افراد به سمت اتومبيلهاى خود رفتند.
آرش لحظهاى مكث كرد تا تاج گل را روى مزار بگذارد و رويا به سمت پدر رفت تا
اجازه بگيرد همراه هرمز به خانهى عمو فرهاد برود.
و بعد ،نبود؛ هرمز نبود.
آرش و رويا زودتر متوجه شدند و با چشم اطراف را كاويدند .نبود.
***
رويا براى صدمين بار شماره را گرفت .آنقدر زنگ زد تا قطع شد .جواب نمىداد!
 جواب نمىده؛ نه زنگ و نه پيامها رو؛ يعنى كجاست؟مادر دستى روى موهاى رويا كشيد.
 بچه كه نيست ،حتما ا رفته يه جاى ساكت ،تا آروم بشه.رويا با همان بغض گفت:
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 هيچ جا نيست ،اآلن دوازده ساعته كسى ازش خبر نداره ...مامان مىترسم باليىسرش بياد.
دل مادر از حرف رويا خالى شد ،اما اميدوارانه گفت:
 هرمزجان ،مرد عاقليه ...كار خطرناكى نمىكنه.رويا بىقرار به اتاقش رفت و پيامى ديگر داد:
 هرمزجان كجايى؟ گوشیتو جواب بده.اشک و آب بينى را پاک كرد و روى تخت غلت زد .خداراشكر امير اين دو روز خانهى
عمو بود و اين اشکها را نمىديد.
ساعت  ١١شب بود كه مادر به اجبار ظرفى غذا به خورد رويا داد.
 با غذا نخوردن چيزى درست نمىشه ...بخور ببينم.آخرين لقمه را زير چشمان منتظر مادر فرو داد كه با صداى رسيدن پيامى ،از جا
جست و گوشى را از روى بالش چنگ زد.
چشمانش برق زد:
 مامان از هرمزه.پيام را خواند:
 نگران نباش ،من خوبم.زنگ زد .يک بار ،دو بار ،سه بار ...بار هفتم تماس برقرار شد.
 -هرمز كجايى؟ خوبى؟
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مادر ريزش اشک و بغض روياى كوچكش را مىديد.
هرمز سكوت كرده بود.
 تو رو به خدا بگو كجايى؟ من دارم از نگرانى مىميرم ...قول دادى تنهام نذارى.با شنيدن صداى خشدار و خفه ،قلبش داخل دهانش آمد.
 بيا. كجا بيام؟ كجايى؟تماس قطع شد.
رويا به سمت مادر چرخيد و آشفته گفت:
 مامان حالش بده ...صداش بد بود به...پيامى ديگر جملهاش را قطع كرد.
 تنها بيا.و نشانى منزلى كه براى رويا بسيار آشنا بود.
رويا ملتمسانه پرسيد:
 بابا اجازه مىدين برم؟امين پرسيد:
 بهتر نيست تو اين شرايط عمو يا پسرعموش كنارش باشه؟ از دست تو كارىبرنمياد باباجان.
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رويا شرم داشت بگويد «من همسرش هستم و بايد اآلن و در اين وضعيت كنارش
باشم».
اما سر به زير انداخت و گفت:
 بابا نمىخواد كسى رو ببينه ...بابا اجازه بده ،توروخدا.امين نفسى بلند كشيد و با تكان سر از همسرش پرسيد چه كند.
ريحانه از پشت سر رويا ،دست روى گونهاش كشيد و ل**ب زد:
 بذار بره ...شوهرشه.امين به عنوان پدرى متعهد و حساس ترجيح مىداد تا وقتى دخترش زير سقف
خانهى پدرى است ،شبى را تنها با دامادش نگذراند.
اما اينک با ديدن حال و روز دخترک دلبند و داماد عزادارش بايد كوتاه مىآمد.
 رويا آماده شو برسونمت.چشمان سرخ رويا از تشكر و خوشحالى برق زد.
 بابا زنگ مىزنم پسرعموش بياد ...بايد به اونها هم خبر بدم ،از صبح نگران هستن.پدر تسليم شد.
 باشه ...رسيدى از حال و روزش باخبرمون كن. چشم.رويا در حال آماده شدن با آرش صحبت كرد.
 -بله ،نمىدونم كى اونجا رفته.
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 ... منتظرتون هستم ،فقط ...نمىخوام فكر كنه امانتدار نيستم. ... ممنون.آرش به سرعت آماده شد و پس از اطالع دادن به پدر ،از خانه بيرون زد.
مازراتى نوکمدادى روبهروى خانهى قديمى ايستاد.
 من همينجا تا صبح مىمونم. ببخشيد آقاآرش. ببخشم؟! دخترجون اون كسى كه اونجا داره رنج مىبره برادر منه ...زود برو و ازحالش خبرم كن.
رويا با سبد حاوی ظرف سوپ و فالسک پر از چاى شيرين ،از اتومبيل خارج شد.
با زنگ زدن ،در باز شد.
حياط تاريک و ساكت ،زير باران تند و حركت تند درختان كاج ،ترسناک شده بود.
آب دهانش را قورت داد و به سمت ساختمان داخلى دويد .در حالی که سينهاش به
شدت باال و پايين مىشد ،در را باز كرد و لحظهاى ايستاد تا نفس بگيرد.
سالن پايين هم تاريک بود و تنها روشنايى آن ،نور شعلهى آبى بخارى سالن بود.
كليد برق سالن را پيدا كرد و زد .مهتابىها روشن شدند.
آرام گفت:
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 هرمز؟سكوت او را ترساند.
سبد در دست ،پلههاى مدور و گربههاى عروسكى را رد كرد و براى اولين بار پاى در
مكانى گذاشت كه حادثهى تلخ آتشسوزى اتاق كودكش را شنيده بود.
باز هم سكوت و كمبود روشنايى!
 هرمز كجايى؟راهروى باال از دو سو به اتاقهاى مختلفى ختم مىشد .از اتاق روبهروى راهپله جستجو
را آغاز كرد.
نبود.
هنوز وارد اتاق دوم نشده بود كه صداى گشوده شدن در اتاق انتهاى راهروى سمت
چپ را شنيد.
آب دهانش را قورت داد و به آن نزديک شد.
 هرمز اينجايى؟اتاق تاريک به او خيرمقدم گفت .در آستانهى آن ايستاد و سعى كرد در پناه نور
پايين و تنگ كردن چشمانش ،اتاق را ببيند.
نااميد دست روى ديوار كشيد و كليد برق را فشرد.
نور سفيد و قوى اتاق را روشن كرد .اتاق خواب بزرگى بود.
رويا مضطرب به دنبال گمشدهاش گشت.
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روى مبلى كنار تخت خواب بزرگ ،هرمز را نشسته با چشمان بسته ديد .سبد را روى
زمين گذاشت.
دوست داشت به آغوش همسرش پرواز كند ،اما مىترسيد كنار زده شود .قدمى به
سمتش برداشت:
 حالت چطوره؟چشمان بسته حركتى نكرد.
باز هم جلو رفت ،به قدرى كه با دراز كردن دستش توانست شانهى هرمز را لمس
كند.
 هرمزجان خوبى؟ چرا اينجا اومدى؟باز هم سكوت .رويا از اين سكوت نفرت داشت و از آن مىترسيد.
بارانى و كت هنوز به تن هرمز بود .رويا همانطور كه گوشت داخلی گونهاش را
مىجويد ،صورت هرمز را با احتیاط لمس كرد.
انگشتانش از سرماى صورت منقبض شد.
بايد خوب فكر مىكرد و بحرانى كه در آن بودند را به بهترين صورت مديريت مىكرد.
لباسهايش نم داشت و اتاق چندان گرم نبود.
به سرعت داخل در بزرگ فالسک چاى شيرين داغ ريخت و با احتياط به ل**بهاى
بسته و چفت شده نزديک كرد.
 لطفا ا بخور ...گرم مىشى.ل**بها به آهستگى از هم فاصله گرفت و اجازه داد مايع شيرين وارد دهان شود.
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رويا خوشحال شد و زمزمه كرد:
 مىدونم چايى دوست ندارى ...اما قهوه نداشتيم.هرمز سكوت خود را نشكست ،فقط براى لحظهاى چشمان سرخ و خسته را باز كرد.
چشمها ساعتها باريدن خود را فرياد زدند.
قلب رويا فشرده شد و در دل گفت:
 بميرم براى دل داغدارت ...چقدر گريه كردى كه آبىهات اينطور سرخ و جمع شدهعزيزم؟!
بعد از خوراندن چاى ،با احتياط گفت:
 بايد لباسهاتو دربيارى ،خيس هستن.باز هم سكوت.
با كمى هراس دست به سوى بارانى برد و آهسته از روى شانه كنار زد؛ از بىحركتى و
سكوت هرمز كمى قوت قلب گرفت و بارانى و كت را از تنش بيرون آورد.
پيراهنش هم نم داشت .با خود گفت «آخه چند ساعت زير بارون چه كار مىكردى؟
اصال ا كجا بودى؟!».
فكر كرد اگر پيراهنش را درآورد ،با سرما چه كند؟!
دست زير بغلش گذاشت و گفت:
 بيا رو تخت دراز بكش.هرمز تكانى نخورد و دستش را از حصار انگشتان رويا بيرون كشيد.
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رويا مستأصل كمى در اتاق راه رفت و روبهروى او ايستاد و خيره نگاهش كرد .چه بايد
مىكرد؟
به سمت كمد ديوارى اتاق رفت .خالى بود.
روى تخت چند بالش و پتو ديده مىشد .با پتويى از پا تا سر هرمز را پوشاند .آنگاه
كمى سرش را خاراند.
از اتاق بيرون رفت و شماره آرش را گرفت.
صداى نگران شتابزده پرسيد:
 چى شد؟ آقاآرش ،لباسهاش خيسه؛ اينجا لباس نداره ،اتاق هم كمى سرده ...حرفنمىزنه ...فقط يه چايى خورد.
 بههوشه؟ بله ،اما چشمهاشو نمىخواد باز كنه ،حرف هم نمىزنه. مرتب باهاش حرف بزن؛ با چند تا پتو بپوشونش تا براش لباس بيارم. چشم.آرش ترجيح داد به جاى رفتن به منزل و آوردن لباس ،از وقت استفادهى بهينه كند.
زنگ زد و از عبدهللا ،شوهر زيور ،خواست يک دست لباس كامل به نشانى كه
مىدهد ،بفرستد.
رويا هم بىكار ننشست.
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به سختى جوانی كه ديگر توانى براى مخالفت نداشت را روى تخت خواباند و با سرخ
و سفيد شدن ،پيراهنش را درآورد و پتو را تا روى چانهاش باال كشيد.
 اينطور گرم مىشى ...واى حاال با شلوارت چه كنم؟ اونم كه خشک نيست.حركت خفيف ل**بهاى هرمز را ديد و صداى خفه و كمجانش را شنيد.
 رويا؟ جونم؟ بيا.كنارش نشست و پتوى دوم را هم رويش كشيد و دست روى پيشانى سرد مرد جوان
گذاشت.
 اينجا هستم پيشت. هما ...ديگه ...نيست.صداى زخمى و گرفته ،خبر از ساعتها فرياد كشيدن صاحبش مىداد.
رويا بىاختيار خم شد و روى پيشانى را بوسيد و با گريه گفت:
 هما ،يعنى مادرت هميشه هست؛ هميشه پيشت هست.اشکهاى گرم روى صورت هرمز ريخت و باعث شد تا چشمانش را باز كند.
 گريه نكن ...چشمهاتو نمىخوام خيس ببينم. -چشم ،گريه نمىكنم ...تو خوب شو من گريه نمىكنم.
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همچنان مىگريست و صورت سرما زده را با بو*س*ه گرم مىكرد .كمى جلوتر رفت و
مانند زمانى كه امير را آرام مىكرد ،سر هرمز را روى زانو گذاشت و موهاى سياه را
نوازش كرد.
 حرف بزن.و رويا حرف زد.
نوازش كرد و از عشق هما به فرزندش گفت.
نوازش كرد و با گريه از تحمل سختىها حرف زد.
چشمها را با انگشتان پر مهر نوازش كرد و اجازه داد ذرات آرامش به جان هرمز رخنه
كند و آرام بگيرد.
بعد از چند شب ،بىنياز به داروى خوابآور ،سر روى زانوى پرمهر رويا و زير هقهق
آرامى كه حكم الاليى داشت ،خوابيد.
رويا از فرصت استفاده كرد و به سختى آخرين لباس را هم درآورد و پيكر عريان سرما
زده را با بالشها و پتوها گرم كرد.
دست زير پتو برد و انگشتان پاى همسرش را به قدرى ماساژ داد كه گرماى دويده
ميان كف پا و مچ را حس كرد.
مانند زائر از پا دست كشيد و باالى سر نشست .موهاى سياه مرد باشکوهش ،ميان
نفسها و گرماى دستانش ،خشک شده و گونهها حرارت اندكى گرفت.
صداى رسيدن پيامكى آمد.
 -بيا بيرون.
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بدون صدا به حياط رفت .باران قطع شده بود.
آرش لباسها را به سمتش گرفت و رويا با گونههاى سرخ شده گفت:
 خوابيده ...مىشه شما بياين و لباسها رو به تنش كنين؟آرش براى لحظهاى ل**ب باز كرد تا با جملهاى شيطنتآميز ،رويا را سرختر كند ،اما
ديدن وضعيت دختر و نگرانى خودش ،زبانش را كوتاه كرد.
 بريم.آرش ابتدا هرمز را معاينه كرد و بعد با احتياط لباسها را تنش كرد.
 حالش خوب مىشه ...اآلن خواب براش مناسبتره؛ (نگاهى به صورت خستهى روياانداخت) تو هم وضعیتت تعريفى نداره ،بهتره بخوابى؛ من بيدار مىمونم.
رويا سرى تكان داد و خميازهاش را خورد.
 من خوبم ...بهتره خودم پيشش باشم ،مىترسم بيدار بشه و از بدقولى من ناراحتبشه.
لبخندى نقش صورت آرش شد .اين دختر داراى امواج قدرتمند و مثبت مهربانى و
عشق بود.
 سالن پايين مىخوابم ...اگه مشكلى پيش اومد اطالع بده.و با ماندنش موجب آرامش خيال رويا شد .حضور يک پزشک دلسوز در آن شرايط،
بهترين لطف پروردگار بود.
پتوى سوم هم نصيب آرش شد تا كنار بخارى سالن ،روى كاناپه شب را به صبح
برساند.
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نيمهشب از خواب بلند شد و نگاهى به ساعت انداخت؛ ساعت پنج صبح بود.
بايد سراغ هرمز مىرفت .آهسته قدم به اتاق خواب گذاشت.
زير نور مهتابى روشن راهرو ،توانست هرمز خوابيده و رويايى را ببیند كه نشسته و
مچاله شده باالى سر او ،تكيه به تاج تخت ،خواب بود.
پيشانى و مچ دست هرمز را لمس کرد .دماى بدن خوب بود ،نه سرد بود و نه تب
داشت.
با آن دوشهاى آب سرد كه هر روز مىگرفت ،عجيب نبود كه بر باران و سرما غلبه
كرده و از سرماخوردگى گريخته بود.
مىدانست هرمز شرايط روحى خوبى ندارد و بايد اين دورهى سخت را پشت سر
بگذارد.
نگاهش روى صورت مهتابى و رنگپريدهى رويا نشست .چترىهاى خرمايى روى
صورتش دلبرى مىكردند.
با سر انگشت پوست صورتش را لمس كرد ،كمى سرد بود .دختر جوان شب سرد و
سياهى را پشت سر گذاشته بود .شايد ساعتى از خفتنش مىگذشت.
با احتياط پيكر مچالهى رويا را كنار هرمز زير پتو قرار داد تا گرم شود.
روياى خفته با حس گرما ،خود را به پيكر گرم چسباند و زير پتو جمع شد.
آرش از رضايت لبخندى زد و زمزمه كرد:
 -زن برادر خوبى هستى؛ خوب هم دارى خودتو تو دل همهى ما جا مىكنى.
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به سالن پايين رفت و روى كاناپه دراز كشيد .دو ساعت خواب چندان رضايت بخش
نبود ،اما بايد تحمل مىكرد.
به شخصى زنگ زد و سفارش صبحانهى كامل داد.
***
هرمز با نفسهاى گرمى كه پشت گردنش احساس مىكرد ،چشم گشود .از ذهنش
گذشت «دچار توهم شدم».
اما دمیدن نفسها همچنان ادامه داشت .سريع برگشت و با صورت غرق خواب رويا
روبهرو شد.
رويا! آن جا چه مىكرد؟
همه چيز را به ياد آورد.
از گورستان و آدمهايش گريخت و بعد از ساعتى چرخ زدن در خيابانهاى خيس ،با
قلبى كه در حال تركيدن بود به گورستان ساكت برگشت.
كنار گودال تازه پر شده كه مملو گلهاى سالم و پرپر بود ايستاد .نه ل**بهايش
تكان خورد و نه چشمانش از آن زمين كوچک فراتر رفت.
نه چترى او را از ريزش قطرات درشت و سريع باران حفظ كرد و نه گرمايى قلب يخ
زده را حرارت بخشيد.
روى زمينى كه كمى گلآلود شده بود ،نشست و كف دست را روى قبر گذاشت.
در سكوت ساعتها حرف زد و چشمانش باريد و باريد؛ اما قلبش هنوز سنگين و
دردناک بود.

487

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
ل**بهاى خيس به سختى از هم باز شد و نالهى حبس شده ،راه به بيرون باز كرد.
ناله كمكم قوى شد و به نعرههاى بلند و دردآلود تبديل شد.
نعرهاى كه تنها پژواک قلب شكسته و داغدارش بود.
نعرهاى كه دو واژهى در هم تنيده را تكرار مىكرد :هما ...مادر!
خيس و خسته ،با پاهايى كه به سختى قدم از قدم برمىداشت خود را به اتومبيل و
خانهى كودكى رساند.
گوشىاش بارها و بارها زنگ زد و پيام دريافت كرد .بىاعتنا به اتاق خواب مادر و پدرى
كه برايش نماندند ،رفت.
روى صندلى در خود فرو رفت و بىتوجه به زمان ،اجازه داد ثانيهها و دقيقهها به هيچ
چيز فكر نكند به جز پوچى و خالء.
نفهميد چرا دستش نافرمانى كرد و پيامهاى رويا را باز كرد و باز هم نفهميد چرا به
تماس دخترى كه با نگرانى و اشک ،حالش را مىپرسيد جواب داد و گفت «بيا!»
گلويش از فريادها زخمى و دردناک شده بود و بدنش سرما زده.
توجهى به آنها نكرد.
با ديدن رويا ،قلبش تير كشيد و به دست و پا افتاد تا به سويش برود.
ديگر چيزى را به خاطر نمىآورد جز گرم شدن اعضاى خشک شدهى بدنش.
روسری پيچيده شده را از سر و گردن رويا جدا كرد و دستش را زير سر رويا برد و با
صداى خفه زمزمه كرد:
 -چطور وارد زندگى و قلبم شدى كه اآلن فقط به خاطر تو مىخوام زنده باشم؟
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با انگشت ابروهاى كمانى و پلکهاى بلند رويا را لمس كرد .انگشتانش از گونهها به
سمت ل**بهاى نيمه باز و چانهى كوچک سُ ر خوردند.
انگشتان جمع شدهى رويا را روبهروی صورتش گرفت و نرم بر سر هر انگشت
بو*س*هاى زد.
رويا خوابآلود گفت:
 امير بذار بخوابم ،خستهم.هرمز با لبخند موهاى او را به هم ريخت.
رويا چرخيد و غر زد:
 نكن بچه... رويا؟ بيدار نمىشى؟رويا ميان خواب و بيدارى گفت:
 هنوز خوابم ...توهم زدم.با كشيده شدن ميان آغوش هرمز ،بىاختيار جيغ زد و برگشت.
با چشمان گشاد شده و دهان باز مانده ،ميان دستهاى بسته شده پرسيد:
 خوبى؟چشمهاى زيباى آبى بسته شد و سر تكان خفيفى خورد.
رويا مجذوبانه دست روى پيشانى هرمز كشيد و گفت:
 -خوبه ...نه تب دارى نه سرده؛ (تكانى خورد) واى من چرا اينجا خوابيدم؟
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هرمز با محكمتر كردن دستهايش ،جلوى حركت او را گرفت:
 تكون نخور ،جات خوبه.رنگ سرخ از پيشانى تا چانهى رويا را درگير كرد.
 خجالت نكش ...واقعا ا آرش اسم خوبى روى تو گذاشته ...نايتينگل جوان؛ ممنونمكه ديشب اومدى و نذاشتى تنها باشم.
چشمان شرمگين رويا روى سينهى هرمز ثابت بود .سعى مىكرد به صورت او نگاه
نكند .اينهمه نزديكى!
 كار مهمى نكردم ،هنوز گلوت مىسوزه؟هرمز با درک موقعيت دختر ،به ماليمت دستهايش را از دور غزال رميده جدا كرد.
به پشت خوابيد و دستها را روى سينه قفل كرد.
 مىدونى رويا ...با اينكه دوست داشتم ديشب تنها باشم ،اما خوشحالم تو اومدى وصبح من با ديدن تو شروع شد.
رويا شرمگين از موقعيتى كه در آن بود ،آرام نيمخيز شد و نشست.
 اگه جواب تماسمو نمىدادى تا اآلن دق كرده بودم؛ مىدونى چقدر من و خونوادهىعمو و عمهت نگران شديم؟
هرمز به پهلو چرخيد و گفت:
 غرغرهاى زنونه كه میگن اين شكليه؟ -من غرغر نكردم.
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 دقيقا ا دارى غر مىزنى؛ اما اين غر زدن از قربون صدقه رفتن قشنگتره ،چون نگرانمن بودى!
رويا ل**ب پايينش را گاز گرفت و با ترس گفت:
 من بىاجازه يه كارى كردم ...مىبخشى؟ چه كار؟به هرمز نزدیک شد و يكى از دستهاى او را محكم فشرد .از ترس ناراحتى او ،به
خودش پناه برد.
 وقتى جوابمو دادى به آرش زنگ زدم و با آرش اومدم اينجا؛ گفتى تنها بيام ،امانمىشد بذارم اونها تو بىخبرى و ناراحتى باشن.
نگاه سرخ و آرام هرمز ،پر از محبت بود.
 كمک كن بلند شم ،حس مىكنم همهى تنم كوبيده شده.رويا در حال كمک كردن پرسيد:
 ناراحت نشدى؟ نه ،كار اشتباهى نكردى؛ حاال كجاست اين قل دوم من؟ سالن پايين. بريم پايين ،دلم يه قهوهى داغ و لم دادن كنار بخارى رو مىخواد.رويا از تغيير رفتار و آرامش هرمز ،خوشحال شد.
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آنقدر جوان و بىتجربه بود كه متوجه نشد مرد جوان درد را به انتهاى ذهن و روحش
فرستاده است.
ظاهر سازى كارى بود كه هرمز در آن هميشه موفق میشد.
هرمز بىحال بود؛ رويا با قرار دادن دست هرمز روى شانهاش كمک كرد تا از راهپله
پايين بروند.
صداى آرش از آشپزخانه شنيده شد.
 بياين صبحونه.هر سه در سكوت ،صبحانهى گرم و سفارش شده را ميل كردند .آرش بلند شد و
گفت:
 بريم خونهى ما.هرمز گفت:
 نه آرش ،ترجيح مىدم برم خونهى خودم.رويا به سرعت گفت:
 نه تو رو به خدا ،هنوز حالت خوب نيست ،گلوت درد مىكنه؛ اصال ا بيا خونهى ما.دو مرد جوان خود را كنترل كردند تا قهقهه سر ندهند .آرش دوست داشت بگويد
«آخه خونهى مورچهاى شما مناسب اين بيمار خاصه؟!»؛ اما سكوت كرد تا غرور
دختر دوست داشتنى را نشكند .قلب خانم مورچه ،از بزرگترين قصرها هم
ارزشمندتر بود.
 -نه اونجا پدر و مادرت تو زحمت میفتن ...مىرم خونهى خودم ،اما تو هم باهام بيا.
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آرش دنبال حرف هرمز را گرفت:
 درسته ،تو برو خونهش و مواظبش باش ...دورش خلوت باشه بهتره.ل**ب گزيدن و نگرانى نگاه رويا را درک نكردن.
رويا گفت:
 بذارين به بابام بگم.حاال رفتار دختر درک مىشد .با وجود اينكه همسر عقدى هرمز بود نمىتوانست
بدون اجازهى پدر تصميم بگيرد.
آرش اشارهاى به هرمز كرد و گفت:
 اجازه مىدى من با پدرت حرف بزنم؟رويا اجازه داد.
آرش توانست رويا را دو روز كامل از خانوادهاش قرض بگيرد و بهترين داروى سالمتى
پسرعمو را در اختيارش قرار دهد.
 خب شما رو مىرسونم.شمار روزهايى كه رويا به اين خانهى آبى و رويايى مىآمد از دستش خارج شده بود.
اين خانه را دوست داشت؛ به خاطر زيبايیاش ،به خاطر كامل بودنش ،به خاطر
كشف مكانهاى مختلفى كه هنوز نديده بود و بيش از همه به خاطر اينكه خانهى
هرمز بود.
اينجا خانهى مرد باشكوهش بود؛ دوست داشت كنار او در اين خانه باشد.
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اصال ا مكان مهم نبود ،فقط حضور «او» مهم بود؛ حضور «او» اين خانه را تا حد
قصرى بهشتى برايش باال برده بود!
مىدانست عاشق بىچون و چراى او شده است! حاضر بود براى نشاندن لبخندى بر
ل**بهايش بميرد.
براى پاک كردن گره ابروانش و محو کردن اخم صورتش بميرد.
براى بلند كردن صداى خوش قهقهه و روشن كردن آبى زيباى چشمانش جان دهد.
تمام رگ و پى و سلولهاى رويا در پى فرمان بردن از عالقهى عميقش به مرد جوان
بود.
اما قلب عاشق او به خوبى مىدانست آنچه شكار كرده است ،نه ل**ب و چالگونه و
دو چشم اغواگر است ،كه او شكارچى بود كه خود شكار روح بلند و خصوصيات
واالى اخالقى مرد جوان شده بود.
شايد شروع عاشقى با زيبايى صورت بود ،اما اگر در آن دو چشم پاک مانده از
پليدیها ،اندكى ناپاكى و هوس ،اندكى نامردى و پستى بود ،رويا دل نمىباخت.
اگر روح سالم و پاک هرمز اندكى سياهى داشت و به دنبال اغفال و آلوده كردن
اعتماد دختر جوان بود ،محال بود چنين دلربا و دلفريب باشد.
قلب رويا ديوانهوار عاشق روح زيباى مرد بود.
روح زيبايى كه درخشندگى جسم را بيشتر كرده بود ،آنچنان قدرتمند بود كه تمام
پيكر و صدا و نگاه هرمز همانند آهنربا ،برادهى وجودى رويا را جذب خود كرده بود.
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رويا با لبخند او جان مىگرفت ،با شادى او به اوج مىرسيد ،با آرامش او لبريز سپاس
از خداوند مىشد.
آن خانه و تمامى جهان در مقابل عظمت دوست داشتن آن دو هيچ بود.
در عصرى كه انسانهاى هم وطن با يک نگاه و لبخند و چشمک و پيام ،به سرعت
راه عاشقى را طى کرده و كوتاه زمانى با همان ابزارها از سوى ارسال كننده و گيرندهى
ديگرى ،عاشقى را به پايان مىرسانند و به دنبال عشقى ديگر مىروند ،عشق هم
معناى خود را از دست داده است.
در زمانى كه براى محک و سنجش ميزان وفادارى و عاشقى ،دو طرف دست به
شيطنتهاى آشكار و پنهان مىزنند و راه براى حسادت و خيانت باز مىكنند ،عشق
معناى خود را از دست داده است.
در همين دوره و زمان كه روح پليد مار افسونگر خيانت و بىاعتمادى و بىوفايى به
همسر و فرزند ،آرام و آهسته با امواج ،لذت بيشتر و «قضاوت ممنوع» روشنفكرانهى
سياه به خانهها و مجالس و مكانها مىخزد .آرى در همين دوره ،عشق بىمعنا و
تبدیل به يک كلمهى زنگزدهى حقير شده است!
و در همين زمان و عصر و دوره ،در خانههاى كوچكى همانند خانهى امين كه با
شرافت و عزت مىزيست و در خانهى بزرگ و باشكوه فرهاد كه با شرافت و عزت
مىزيست ،عشق با تمام سادگى و شكوه و قدرت خود در جريان بود.
و در همين خانهها ،دو جوان با روح عشق واقعى آشنا شدند.
گرچه جوان سوم هم اگر با انسان درستى برخورد مىكرد ،مىتوانست شاهد در
آغوش كشيدن اين موهبت الهى باشد .افسوس!
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همان روحِ  عشقى كه پروردگار در كلمات باشكوهش به عنوان آرامش دو انسان از دو
جنس ياد كرده است.
رويا و هرمز بىآنكه در كلمات الهى تفكر كنند ،با تكيه زدن به تمامى شرع دين ،به
نهال عالقهى خود روح الهى مىدادند.
روح عشق توانست در چند ساعت غم و اندوه چند سالهى مرد جوان را لطيف كند،
آنقدر لطيف كه آن غم را در اتاق انتهاى قلبش جاى دهد.
اتاقى كه متعلق به رفتگان بود.
عشق ،گاه جرقهى كوچكى است كه اگر در جاى خود باشد ،آتشى مىافروزد كه
انسانها تمام زمستان سختیها را كنار آن با آرامش و امنیت بگذرانند.
واى بر جرقهاى كه در انبار كاه و خار و خاشاک زده شود كه نه تنها آتش بر جان
ايجاد كننده ،كه آتش به جان افراد بیگناه ديگر هم میزند!
رويا روى مبل نرم و راحت ،پاهايش را بغل كرده و با چانهاى كه روى زانو داشت،
چشم به دهان هرمز دوخته بود.
 خسته شدى؟لبخند رويا همانند عسل ،كام هرمز را شيرين كرد.
 نه ...برام باز هم از بابا و مامانت بگو.هرمز همانطور كه به پهلو دراز كشيده بود ،كمى سرش را چپ و راست كرد تا
خستگى در كند.
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 بابا كه گفتم خيلى زود رفت ...فقط با خاطرات عمو و زنعمو ،گاهى هم ديدن آلبومعكسها چيزى تو خاطرم مياد ...اما از مادرم خاطرات خوبى دارم.
دستش را جک كرد و روى تخت نيمخيز شد.
 برات از باغوحش رفتنمون گفتم؟رويا با شوق گفت:
 نه.با هيجان تعريف كرد:
 من و آرش كنار قفس ميمونها رفتيم ...مادر پشت سرمون مشغول صحبت باخانمى بود؛ يكى از ميمونها به آرش که داشت پفک مىخورد ،نزدیک شد؛ ميمون
دست درازشو جلو آورد و (بلند خنديد) پفک آرش رو گرفت ...حاال آرش ول نمىكرد و
ميمونه هم از اونور مىكشيد؛ اوضاعى شده بود؛ یه میمون اومد کمک میمون اولی،
حاال سه تايى سر پفک بكش بكش راه انداختن.
رويا از تجسم خاطرهى هرمز و شنيدن قهقههى او ،زير خنده زد و به سختى پرسيد:
 بعد چى شد؟هرمز نشست و خندان ادامه داد:
 وقتى یه میمون دیگه اومد كمک ،منم به غيرتم برخورد و رفتم كمک آرش ...فكركن يه پفک بزرگ و چهارتا مدعى ...پاكتش پاره شد و هر كدوم يه طرف افتاديم؛ چند
نفر كه شاهد بودند خنديدند و يكى از مامورهاى باغوحش اومد و دعوامون كرد؛ آرش
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هم برگشت و گفت «منو دعوا نكن ،برو به ميمونهات ادب ياد بده ...همهشون
دزدن».
رويا با تجسم آرش كوچک موطاليى كه با چشمان سبز عصبانى ،آن جمالت را گفته
است ،از خنده صاف نشست و دست روى دلش گذاشت.
( دوستان عزيز:
تولد آقا اميرالمومنين على عليهالسالم بر همهى شما و خانوادههايتان مبارک باشد.
پيشاپيش عيد زيبا و سبز و بزرگ «نوروز» را خدمت همگى تبريک مىگويم؛
اميدوارم سال با بركت و دور از باليا براى مردم عزيز كشورمان ايران باشد).
هرمز با لبخند زیبایش به صورت دلنشین و خندان رویا خیره شد.
ل**بهای رویا آرام جمع شد و خنده جای خود را به لبخندی محو داد.
هرمز سکوت را شکست .دستش را روی تخت قرارداد و گفت:
 بیا اینجا.رویا مسحور و بیاختیار ،پاهایش را روی زمین قرار داد و به سمت هرمز رفت و
ایستاد.
 کنارم بشین.دختر با سری خم شده نشست و انگشتانش را محکم روی تشک تخت فشارداد.
هرمز معذب بودن و خجالت رویا را حس کرد .با مالیمت شانهی او را میان دستش
فشرد و پرسید:
 -از من خجالت میکشی یا از اینکه کنارمی ناراحتی؟
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حواس رویا که روی عطر خوش و لمس دستان مرد همجوارش متمرکز شده بود ،با
شنیدن این پرسش پرید .صورتش با شتابزدگی باال آمد.
درحالی که سرش را به دو سو تکان میداد با لکنت گفت:
 نه ...نه؛ من ...ناراحت نیستم؛ من ...فقط خجالت میکشم؛ خب من...هرمز او را کمی به سمت خود کشید و مالیم گفت:
 درک میکنم یه دختر با تربیت خاص تو کمی براش سخته که خودشو با شرایطجدید و زندگی مشترک وفق بده ...اما ببین ،من همون هرمزی هستم که ساعتها با
هم تلفنی صحبت میکنیم ...همون هرمزی که ساعتها کنارم بودی( ،سرش را به سر
رویا چسباند) همون هرمزی که لباسهای خیسشو بیاجازه درآوردی؛ (حرارت زیر
پوست دختر را حس کرد) من همونم؛ برای من مکانها فرق نمیکنن ...می خواد تو
خیابون و ماشین باشه یا تو اتاقخواب یا شرکت؛ میخوام اینو درک کنی ...درهر
حالتی تو همسر منی ...رویای عزیز و دوست داشتنی من.
صورت سرخ رویا را میان دستهایش قاب گرفت و ادامه داد:
 میفهمی؟ تو همسر منی و نباید از من خجالت بکشی ...اینجوری فکر میکنم بهزور قبول کردی که...
رویا چشمهای فرو افتاده را به سرعت به صورت باشکوه نازنینش دوخت و نالید:
 نه ...نگو؛ به خدا ،به جون بابام دوست دارم ,تو بهترین اتفاق زندگی منی (اشکشچکید) دیگه اینجوری فکر نکن ،دلم میشکنه.
هرمز میدانست رویا هر وقت مضطرب میشود قسم میخورد و قسم او همیشه «به
خدا» و «به جون بابام» هست.
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اشک رویا را پاک کرد و گفت:
 میدونی من خجالت سنج دارم و اندازه خجالت کشیدنت رو میفهمم؟ راست میگی؟ چه طوری؟گونههایش را نوازش کرد.
 اینطور! با گرمتر شدن و سرختر شدن صورتت؛ خب رویاخانم فکر نمیکنی شایدمن راضی نبودم تو بیهوشی کسی لباسمو عوض کنه؟
رویا سرش را محکم به سپر انسانی فشرد و گفت:
 لباسهات خیس بود ...حالت خوب نبود؛ کسی نبود که کمک کنه؛ ترسیدم مریضبشی ...ولی به خدا نگاهت نکردم ،تازه لباسهات رو آرش تنت کرد.
هرمز از صداقت و پاکی دختر لبریز شعف و شوق شد .دیگر قادر به کنترل
احساسات خود نبود؛ او را در آغوش محکم فشرد و زیر گوشش نجوا کرد:
 دوست دارم دختر ،خیلی زیاد.و اندیشید گاهی رخدادها عجیب باهم تداخل پیدا میکنند .حضور رویا در این
روزهای سخت ،بهترین تسکین برای دل سوختهاش بود.
***
موهایش را شانه کرد و شل بافت.
 رویا زود باش دیگه.روسری بزرگ ابریشمی با گلهای ظریف آبی را روی موهایش انداخت.
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 اآلن ،صبر کن.روبهروی آیینه ایستاد و خود را در مانتوی خاکستری زیپدار برانداز کرد .خوب شده
بود .با کمی رژ صورتی ،چهرهاش را ملیحتر کرد.
 مامان من دارم میرم.مادر از آشپزخانه بیرون آمد و با ستایش به رویا نگاه کرد.
 به سالمت ،مواظب خودتون باشین.نرگس با خنده گفت:
 ریحانهخانم ما کی باشیم؟ رویا باید مواظب باشه ندزدنش.ریحانه با لبخندی پررنگ گفت:
 از دست تو دختر.رویا سعی کرد به صدای موذی درونش گوش ندهد که این روزها مرتب به او هشدار
میداد «دوستهات عوض شدن».
نرگس دستی روی روسری کشید.
 چقدر لطیفه ،مارکش چیه؟رویا سعی کرد بیاعتنا بگوید:
 نمیدونم ،کادوی هرمزه.نرگس با دقت پوتین لژدار مشکی را نگاه کرد .نام «پرادا»ی کنار پوتین میدرخشید.
پالتوى گرم و سورمهاى گوچى ،پوشش را كامل كرد و با لحنى مشتاق پرسيد:

501

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 چه خبر از مرتضى؟نرگس چشم از پالتو و كيف رويا گرفت و با انزجار گفت:
 گم شه كثافت ...يكى از بچهها كمک كرد بفهمم چه قدر بىوجود و آشغاله.ابروهاى رويا باال رفت و صدايش پر از تعجب شد.
 جدى؟ چه كار كرده؟نرگس پوزخندى زد و دستش را براى تاكسى كه مىآمد ،باال برد.
 هيچى ،فقط تو دايرهى رفقاش مو طاليى كم داشت كه من كاملش كرده بودم ...اگهپسر بودم مىدونستم چه كارش كنم آشغال رو.
تاكسى ايستاد.
سوار شدند و به سمت منزل مريم رفتند.
رويا سعى داشت مانند هميشه عادى رفتار كند تا دوستانش معذب نشوند يا او را
تازه به دوران رسيده ،ندانند.
شب گذشته با التماس و خواهش موفق شد آقای همسر را راضى كند كه برايش
اتومبيل و راننده نفرستد.
تغيير خانهى  ٦٠مترى به خانهى زيباى  ١٠٠مترى و ثبتنام امير در باشگاه خصوصى
ژيمناستيک و شغل جديد پدر ،به اندازهى كافى براى دوستانش سؤال برانگيز شده
بود.
نرگس با لحن شوخ تغيير خانه را به رخش كشيده بود و بارها در گفتوگوى تلفنى او
را خوششانسترين دختر گروه خوانده بود.
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شیوا و مينا هم بارها تكرار كرده بودند بايد لقبش را به سيندرال تغيير دهد و اضافه
مىكردن «البته به اندازه سيندرال خوشگل و ملوس نيستى!».
رويا پابهپايشان مىخنديد ،اما قلبش فشرده مىشد .او صداقت و محبت زمان
گذشتهى دوستانش را مىخواست.
فراموش نمىکرد روزى را كه معصومه طلبكارانه از او خواسته بود براى نامزدش
محسن ،كار خوبى در شركت هرمز جور كند.
درمقابل تعجب او که پرسیده بود:
 مگه محسن ارشد باستانشناسی نمیخونه؟شنیده بود:
 چه ربطی داره؟ دنبال یه کار نیمهوقته تا درسش تموم بشه.چقدر خجالت كشيد تا به هرمز اين مطلب را گفت.
با مشغول شدن محسن در قسمت ادارى كارخانهى اراک ،معصومهى آرام،
پرخاشگرانه پرسيده بود:
 رويا چرا تو كارخونه استخدام شده؟ چى از پول و ثروت شوهرت كم مىشد؟ بگو توشركتش كارشو جور كنه.
رويا هم با هزار قسم و آيه گفته بود كه فقط همانجا پست خالى بوده و او در كارهاى
هرمز دخالت نمىكند.
بعد از معصومه ،نوبت محبوبه بود كه از اشتغال برادرش در اراک اظهار نارضايتى
كند.
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حتى كسى را نداشت كه در اين مورد با او صحبت كند و مشورت بگيرد .مىترسيد با
مادر شراره صحبت كند و به گوش ديگران برسد.
مانند هميشه متوجه نشد كه تحت نظر محافظ شخصى است.
با ورود به آپارتمان كوچک و شلوغ ،جيغ دخترها بلند شد .مبل و صندلىها را دور تا
دور سالن نسبتا ا بزرگ چيده بودند.
وسايل پذيرايى را روى ميز كنار آشپزخانه گذاشته بودند .ميوه ،شيرينى و
پيشدستىهاى روى ميز به راحتى در دسترس دخترها بود.
دخترها وسط سالن ايستاده بودند و دست مىزدند.
 به افتخار عروس سوم.با معصومه و هانيه ،او عروس سومى بود كه وارد ميهمانى میشد.
مژده كل كشيد و گفت:
 ايشاهللا (انشاهللا) بعديش من باشم.دخترها فرياد زدند:
 ايشاهللا.رويا جيغزنان شراره را كه به سمتش حمله كرد ،بغل كرد و بوسيد.
 چطورى شرى خوشگله؟شراره روسرى زيبا را كشيد و گفت:
 -اوه چه خبره؟! زود تند سريع بگو مال كجاست؟
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رويا خود را به نشنيدن زد و گفت:
 چه خوشگل شدى بال.رويا پالتو و مانتويش را درآورد كه دستهاى دختران جوان ،سريع آنها را قاپيد.
شيوا پالتو را لمس كرد و گفت:
 واى واى چه تيپى زده خانم باالشهرى؛ ببینم ...اوه اوه مارکشم که "آرمانی".و پالتو را پوشيد و مانند مدلها چند قدم برداشت.
 بچهها خدائيش به من بيشتر نمياد تا اين نى قليون؟زهرا مانتو را از دست محبوبه كشيد و گفت:
 عند كالسه به خدا ...چند وقت پيش همچين مدلى تو تن «كارداشيان» ديدم.چند تا از دخترها پرسيدند:
 كدوم يكیشون؟شراره با روسرى كه سر كرده بود ،رقصان دور رويا چرخيد و گفت:
 خوشگل من بگو ...حاال مال كى هستى؟ دلدار كى هستى؟ كوفتت بشه روياماركش گوچيه ...عالىترين برند ايتاليا.
رويا سعى كرد با خنده از دست شراره فرار كند و كنار زهرهى ساكت كه مشغول
خوردن ميوه بود ،بنشيند.
دخترها كمى با لباسهاى رويا شيطنت كردند و وقتى هانيه با شيطنت سعى كرد بلوز
لطيف بلند و قرمز رويا را باال بزند تا مارک لباس را ببيند؛ رويا جيغ كشيد و گفت:
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 هانيه ولم كن ...به خدا اين يكى ايرانيه.دخترها بلند خنديدند و نرگس با شيطنت گفت:
 مارک بقيه رو بگو تا لباساتو...رويا مظلومانه خود را به مريم چسباند و گفت:
 ببين محافظت از مهمونها وظيفهى توئه ...مواظبم باش تا دخترها حمله نكردن.مريم كه ميزبان بود ،لبخند پهنى زد و گفت:
 خب تو كه وضعت عاليه ،دستور بده آقاى خوشتيپ برات باديگارد بگيره.گلوى رويا فشرده شد و چشمانش داغ .نمىدانست آيا خودش حساس شده يا واقعا ا
دوستانش با منظور به او تيكه مىاندازند.
به سختى لبخند زد و گفت:
 چشم ...اما باديگارد رو نمىشه اينجا ،جا داد.منظورش مرد بودن و درشت هيكل بودن محافظان بود ،اما مريم با برداشت منفى،
پوزخندى زد و گفت:
 خب درست میگى ،خونهى ما كوچيكه و به خونهى شما نمىرسه سيندرال.تنها كسى كه كامال ا اين گفتوگو را مىشنيد ،با هوشيارى جيغ زد و گفت:
 مريم نمىخواى به ما چايى بدى؟ يه ترانهى خوشگل بذار كه مىخوام قر كمر رونشون بدم.
 -آبرو نبر ...اآلن براتون چايى میارم.
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با رفتن مريم ،هانيه دست رویا را گرفت و روی مبل نشاند و زمزمه كرد:
 ناراحت نشو ،داشت شوخى مىكرد.رويا ل**ب گزيد تا اشک نريزد.
 هانيه من عوض شدم؟هانيه خود را به او چسباند و گونهاش را بوسيد.
 نه خوشگل خانم ...خب هنوز بچهها با شرايط جديدت كنار نيومدن.صداى موسيقى دخترها را به شادى و پایكوبى وا داشت.
«نه دیگه بسه ،شده دل خسته ،به خدا عاشقت شدم ،دل شده وابسته
برسه اون لحظه من و تو و عشق هر سه بیخیال هر چی غصه بزنیم پرسه
دل من تنگ ،دلت از سنگ ،آدم عاقل پا اونی که میخوادش نمیکنه جنگ
بیا برگرد که منو درد به زمینم زده باید یه کاری کرد
دل من تنگ دلت از سنگ آدم عاقل پا اونی که میخوادش نمیکنه جنگ
بیا برگرد که منو درد به زمینم زده باید یه کاری کرد»
رويا در ميان صداهاى جيغ و فرياد و خواندن ،ادامه داد:
 پس بچهها عوض شدن و ديگه با من راحت نيستن. اشتباه مىكنى! نه هانيهجون ...به جز تو و شراره و زهرا و مژده ،بقيه رفتارشون فرق كرده؛ به خدامن همون رويا هستم چرا...
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هانيه دست رويا را كشيد و گفت:
 خودتو كنترل كن و بيا بريم وسط بعد صحبت مىكنيم ،اآلن مناسب نيست.رويا درک كرد كه هانيه سعى دارد جلوى بغض و گريه او را بگيرد.
بلند شد و همراه دختران با ظاهرى خندان ،به خود پيچ و تاب داد.
«برگردون منه سرگردونو به روزای خوبم پای احساسو تو وا کن تو دوباره به خونم
میدونی چند وقته که تلخه زندگی واسم بیا که خوشبختی رو بی تو من نمیشناسم
دل من تنگ دلت از سنگ آدم عاقل پا اونی که میخوادش نمیکنه جنگ
بیا برگرد که منو درد به زمینم زده باید یه کاری کرد
دل من تنگ دلت از سنگ آدم عاقل پا اونی که میخوادش نمیکنه جنگ
بیا برگرد که منو درد به زمینم زده باید یه کاری کرد
نه دیگه بسه»
مژده دستهاى مينا را رها كرد و فرياد زد:
 بيا روياخانم ...بسوزه جيگر شوهرت ،اآلن فقط مال منى.رويا خنديد و ضربهاى به سر مژده زد.
 گم شو منحرف ...تازه آقامون حسود نيست.مژده رويا را بغل كرد و ادامه داد:
 وقتى چند تا عكس توپ براش فرستادم و زير كمربند كبودت كرد ،اونوقت بگو(صدايش را نازک كرد) آقامون حسود نيست.
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لودگى مژده ،غم را از قلب رويا زدود و باعث شادى او شد.
هانيه چشمكى به مژده زد و با نشان دادن انگشت شست به مژده ،كار او را تأييد
كرد.
مژده به خوبى متوجه رفتار ناپسند دوستان نسبت به رويا شده بود .برايش باور پذير
نبود كه آنها رويا را به خاطر ازدواج موفقش آزار مىدهند.
مریم و مینا دست هانیه را گرفتند و وسط کشیدند.
هانیه خود را با خنده از دستشان نجات داد و گفت:
بچهها امید گفته فقط اجازه دارم یه بار برقصم ،کاری با من نداشته باشین؛ محبوبو مَصی (معصومه) رو بیارین وسط.
معصومه فریاد زد:
 رحم کنین ،چشم نامحسوس آقا محسن کنارمه.و روی شانهی محبوبهی ریز نقش زد .محبوبه چند قدم دنبالش دوید تا ضربه را
تالفی کند.
شیوا بلند گفت:
 مریم اون بیصاحاب رو خاموش کن ...متأهلها عکس آقاها رو رو کنن.دخترها با جیغ گروهی از پیشنهاد شیوا استقبال کردند.
موزیک قطع شد.
دخترها روی زمین نشستند و روی پایشان زدند.
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 اول هانیه. نه ،سیندرال اول باشه. مَصی عکسها رو رو کن.نرگس فریاد زد:
 اول رویا ...بیاین قصرشو ببینیم.رویا با لبخند گفت:
 فقط چند تا عکس دارم که براتون تو تلگرام فرستادم.صدای مریم بلند شد.
 بابا قرار نیست آقاتونو از تو عکس بدزدیم ،خسیس.پوزخند و نیشخند بیش از خنده بود.
نرگس گفت:
 خسیسو خوب اومدی ...چند بار تا حاال شمارهی آرش رو خواستم نداده ...رویا بدرقمه بدجنس شدی سیندرال.
زهره با ناز و ادا گفت:
 نرگسجون شاید برای از ما بهترون کنارش گذاشته این خائن.شراره در حال کشیدن گوشی هانیه گفت:
 خفه ...هانی این امید سیاه سوخته چه بدنی به هم زده المصب.دخترها با اشتیاق به تصویر امید که در حال بیرون آمدن از استخر بود ،خیره شدند.
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مینا زیر گوش هانیه چیزی گفت که صورت سفیدش سرخ شد و با عصبانیت گوشی
را از دست دخترها بیرون کشید.
 کور شین ،کی گفت به ناموس من نگاه کنین؟ (به شراره چشمغره رفت) بیحیا اینهمه عکس ،رفتی روی این عکس مورد دار.
خنده با کلماتی در هم آمیخت که موجب سرخ شدن دختران محجوب گروه شد.
مژده پس سر زهره زد و گفت:
 این سفارشها رو بذار برای شب عقد خودت مادرجون.رویا وارد آشپزخانه شد و برای راننده این پیام را فرستاد «پنج دقیقه دیگر به من زنگ
بزنید».
کمی وقت کُشی کرد .دخترها عکسهای نامزدی محسن و معصومه را میدیدند که
گوشی رویا زنگ خورد.
 حتما ا آقا خوشتیپه است.لبخند کاذب رویا ،پررنگتر شد.
 بله؟ ... آخه االن زوده. ... -باشه اآلن میام.
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ل**ب گزید و گفت:
 راننده است؛ اومده دنبالم ...ببخشین بچهها. بگو یه ساعت دیگه بیاد دنبالت. نمیشه؛ باید برم ...نرگس تو هم میای؟نرگس موهای طالیی را از روی پیشانی عقب زد.
 نه بابا ،تازه امروز وحید طرف شما کار داشت اومدم خونهتون؛ بیام راهم دور میشه.رویا در حالی که روسری را به سر میکرد ،گفت:
 میرسونیمت. نه آبجی ،نمیخوام بد عادت بشم.دخترها با بغل کردن رویا ،خداحافظی کردند .همه به خوبی میدانستند که مشخص
نیست چه زمان بتوانند باز هم دور هم جمع شوند.
رویا به پشتی صندلی تکیه داد و گفت:
 آقای بهرامی لطفا ا برین پارک ساعی. چشم خانم.چشمان رویا بسته شد ،اما نتوانست از سوزش قلب و ریختن اشک سوزان خودداری
کند.
 خانم رسیدیم. -ممنون ...همینجا منتظر باشین.
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رویا پیاده شد .قلبش درد میکرد و نمیتوانست با این حال خراب به خانه برگردد .از
پلهها پایین رفت و از کودکان در حال بازی فاصله گرفت.
از آب و اردکها فاصله گرفت.
از زوجهای اندکی که در آن هوای سرد قدم میزدند و عشق خرید و فروش میکردند،
فاصله گرفت.
اَز آدمها فاصله گرفت و نیمکتی میان درختان خاموش یافت.
نیمکت خالی و سرد در محیط خلوت و ساکت و دور از نگاه دیگران ،پذیرای وجود
غمگینش شد.
نشست و خود را بغل کرد .خیره به روبهرو زیر ل**ب زمزمه کرد:
 یعنی فکر میکنن من به خاطر وضعیت خوب هرمز دارم براشون قیافه میگیرم؟یعنی فکر میکنن دارم تبدیل به یکی از اون دخترهای پولدار بیغم و چندش میشم؟
اما من که حرفی نزدم و کاری نکردم که اونها در موردم اینجور فکر کنن ...من همون
رفیق همیشگیشون هستم( ...نالید) پس چرا رفتارشون داره تغییر
میکنه؟ یعنی حسودی میکنن؟
پاهایش را روی نیمکت جمع کرد و چانه روی زانو گذاشت و اجازه داد قطرات اشک
آرام روی گونههایش بریزد.
 خیلی سخته بخوام هم دوستهامو داشته باشم و هم زندگی اآلنمو؟آه ...خدایا من باید چه کار میکردم که نکردم؟
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نرگس بیشتر از بقیه به من نزدیک بود ...اما اآلن راحت منو تیر بارون میکنه...
محبوبه همیشه با من شوخی میکرد و نمیتونست حتی یه روز از من بیخبرباشه...
اما اآلن...
ساکت شد.
صدای نزدیک شدن کسی را شنید .نگاهش را به زمین دوخت تا عابر رد شود.
نمیخواست حتی غریبهای را در آن لحظه ببیند.
غریبه روبهرویش ایستاد و رایحه دوستداشتنی زودتر از صدای آشنا او را متوجه
حضور باشکوهش کرد.
 رویا؟نگاهش را به مرد دوستداشتنیاش دوخت و با چشمان اشکی گفت:
 سالم.هرمز خیره به چشمان خیس ،پاسخش را داد.
 سالم ،میتونم کنارت بشینم؟رویا پاهایش را روی زمین گذاشت و خود را کمی کنار کشید.
هرمز کنارش نشست و با آرامش گفت:
 باور میکنی اولین باره که اینجا میام؟رویا تلخ گفت:
 -بله ...شما وقتی پارکهای آلمان و ایتالیا رو دارین چرا اینجا بیاین؟
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هرمز متعجب گفت:
 رویا!رویا با بغض گفت:
 چه حالی بهت دست میده اگه بهترین دوستهات این حرفو بهت بزنن؟دوستهام به من تیکه میندازن؛ دیگه دوستم ندارن ،فکر میکنن عوض شدم ...اما
من دوسشون دارم.
دست هرمز دور شانهاش حلقه زد و بازویش را محکم فشرد.
 تو مهمونی چه اتفاقی افتاده؟رویا از انگشتانی که بازویش را در برگرفته بود ،آرامشی کمرنگ گرفت.
 اتفاقی نیفتاد ،اما بیشتر دوستهام رفتارشون عوض شده ...من همون دوستهامومیخوام ...همون شوخیها و رفتارهای قبلو.
 تو هر مرحله از زندگیات باید تغییرات رو بپذیری؛ با هر باال و پایین رفتن زندگیرفتار اطرافیان هم تغییر میکنه؛ دوستهات باید تالش کنن این تغییر زندگی تو رو
بپذیرن؛ تو هم کمی صبوری کن عزیز دلم ...فرصت بده خودشونو پیدا کنن؛ با
گذشت زمان میفهمن تو همون رویای خودشونی.
 میترسم دیگه رابطهمون مثل اول نشه ...فقط چند تا ازبچهها خوشحالن که من باتو ازدواج کردم.
هرمز فشار دستش را بیشتر کرد و با لحنی شوخ گفت:
 -پس مشکل اونها من هستم؟
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رویا سراسیمه گفت:
 وای ،نه به خدا ...اونها فکرمیکنن من اآلن تو پول دارم غلت میزنم و خودمو گمکردم.
هرمز خندید.
 بذار هر فکری میخوان بکنن ،مهم اینه که من و تو همدیگه رو گم نکنیم ...بلندشو بریم یه جای خوب.
 کجا؟ وقتی رفتیم میفهمی ،در ضمن خوشگل خانم دیگه نبینم چشمهات خیس شدنکه تنبیه الزم میشی.
رویا سر روی شانهی باشکوه مهربانش گذاشت و با بستن چشمانش ،رایحهی لیمو را
بیشتر به مشام کشید.
 اجازه بده کمی آروم بشم ...باشه؟لبخند روی ل**بهای زیبای مردانه نشست و پلکها با مالیمت روی هم رفت.
رویا با چشمان بسته دست دیگر هرمز را جستجو کرد و با یافتنش آن را محکم روی
سینه فشرد و زمزمه کرد:
 ازت ممنونم که همیشه هستی و تنهام نمیذاری ...هیچوقت فکر نمیکردم یه مرداینهمه مهربون و فهمیده باشه.
سکوت و سرمای هوا برایشان آزار دهنده نبود ،وقتی که با قلب و روحی گرم ،از بودن
کنار هم آرامش میگرفتند.
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هرمزسکوت را شکست.
 پیرمرد و پسر نوجوونش با اُالغشون راهی روستای همسایه بودن...رویا چشمانش را باز کرد و سرش را برگرداند تا صورت هرمز را ببیند.
 بین راه ،مردی اعتراض میکنه که هر دو سوار حیوون زبون بسته هستن و حیوونرو میکشن ...پسر نوجوون پیاده میشه؛ کمی جلوتر یه نفر دیگه به پیرمرد اعتراض
میکنه که چرا کودک آزاری میکنه و خودش راحتطلبه؛ پیرمرد پیاده میشه و
پسرشو سوار میکنه.
رویا داستان را به خاطر آورد و ترجیح داد ادامهاش را با صدای جذاب بشنود.
هرمز خیره در چشمان دوستداشتنی ،با آرامش ادامه داد:
 کمی که دور میشن ،مردی دیگه به پسر پرخاش میکنه که چرا مراقب پدر پیرشنیست و داره به پیرمرد جفا میکنه؛ پسرک پیاده میشه و( ...نفس گرم و عمیقش
گونهی رویا را گرم کرد) حاال یه اُالغ بود و دو نفر که کنارش پیاده راه میرفتند؛ نفر
بعدی اونها رو احمق و دیوونه میخونه که از اُالغ استفاده نمیکنن.
خود را جلو کشید و دست روی گونهی رویا گذاشت.
 میبینی؟ هر کاری بکنی کسی پیدا میشه که سرزنشت بکنه ...باید تو زندگیاتخودتو نبازی و جلو بری و اجازه ندی حرف دیگران متوقفت کنه ...اگه به کارت اعتقاد
و اعتماد داری جلو برو؛ دوستهات اگه صادق باشن و دوستیشون خالص باشه،
هیچوقت تنهات نمیذارن...
لبخندی امید بخش ،نقش صورت و جان دختر جوان شد.
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آهی عمیق و بلند پر از آرامش کشید و گفت:
 درست میگی ،اگه صادق باشن منو تنها نمیذارن و اذیتم نمیکنن ...آروم شدم.به سرعت صورتش را جلو برد و بر روی گونهی خنک روشن و تمیز باشکوه عاقلش،
بو*س*هی پر مهری نشاند.
***
فرشته با حسرت به زوج جوانی که به فاصلهی چند نفر ،در صف اول کنسرت
بنیامین بهادری نشسته بودند ،خیره شد.
از دیدن دستان گره خوردهی آنها ،غمگین نگاهش را گرفت و سعی کرد با بغض گلو
مقابله کند و چشمان سبز و سرخش را به آنها ندوزد.
بنیامین با صدای شیرین و دلبرانهاش خواند:
«نگارم ،گرفتارم ،به رفتارت پریزاد دچارم ،گرفتارم ،گرفتاره
نگارم ،گرفتارم به رفتارت پریزاد دچارم ،گرفتارم گرفتارت
دچارم به سحر پری خانهات ،به افسون نامت به افسانهات»
در میان جیغها و ابراز عالقه و هیجان دختران و پسران طرفدار بنیامین ،چشمان
فرشته پر از اشک شد.
هرمز دست دختر چشم سیاه را باال برده و میبوسید.
خوشحال شد تنها آمده و قرار نیست برای کسی از حال زارش بگوید.
«به جادوی چشمانه میخانهات ،جانه من ،جانه جان
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چنان تو آتشی زیباوشی ،نادیده چشمانم ،چو گویی شعلهای سر میکشی تو از
گریبانم
اگر آشفتهام ،حرفی به تو ،ناگفتهام جانم ،پریزادم غریبم ،آدمیزادم ،مرنجانم»
هرمز و رویا بیخبر از عمق درد دختری که نمیتوانست از آنها چشم بگیرد ،با خنده
زیر گوش هم حرف میزدند و شیطنت میکردند.
رویا خندان ،زیر گوش عزیز دلش گفت:
 ناراحت نمیشی منم سوت بزنم؟هرمز خندید و گفت:
 کوچولوی من باش و سوت و جیغ بکش.رویا خندید و گفت:
 من کوچولو نیستم.سوتهای بلند رویا ،هرمز را به خنده انداخت.
 تو چقدر شیطونی دختر ...گفته باشم منم میتونم حسودی کنم خانم کوچولو.رویا برای چندمین بار ،دست هرمز را نوازش کرد و گفت:
 مگه شاه به رعیت حسودی میکنه باشکوه من؟ تا وقتی باشکوه تو باشم به هیچی حسادت نمیکنم کوچولوی من.از حرص خوردن رویا و حساسیتش نسبت به این کلمه لذت میبرد.
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«چنان تو آتشی زیباوشی نادیده چشمانم ،چو گویی شعلهای سر میکشی تو از
گریبانم
اگر آشفتهام حرفی به تو ناگفتهام جانم پریزادم غریبم آدمیزادم مرنجانم»
فرشته زیر ل**ب گفت:
 چرا هیچوقت منو ندیدی؟وقتی میان سوت و فریادهای بلند ،موزیک ترانهی بعدی بلند شد.
«اگه از پیشه من دوری ،به این دوری تو مجبوری
میدونم زندهای اما میدونم زنده در گوری ،به دام افتادی بدجوری
میری یک گوشه میشینی و پنهون اشک میریزی
میدونم مثه پاییزی که رفته نور از اون چشمهای خوشرنگت
میدونی یک نفر تنگ غروبها میشه دلتنگت ،کجایی ماه زندونی»
قطرات اشک روی گونههایش ریخت.
«نمیبینم اما میدونم گیری ،اما میدونم درگیری ،میدونم همین روزها تو میمیری
آخه داره قلبم میگه ،دیگه واسه همیشه از دستهای من میری
نمیبینم اما میدونم گیری ،اما میدونم درگیری ،میدونم همین روزها تو میمیری
آخه داره قلبم میگه ،دیگه واسه همیشه از دستهای من میری»
فرشته دیگر طاقت نیاورد؛ با چشمان خیس و قلبی شکسته ،خود را به اتومبیلش
رساند.

520

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
بیهدف خاصی اتومبیل را به جلو راند .چشمانش خیابان و چراغ راهنما را میدید و
مغزش انباشته از خاطرات چشم آبی ساکت و مرموزی بود که هیچوقت او را ندید.
برای اولینبار او را پنج سال پیش در فرودگاه دید.
«دختر پانزده سالهی سرکشی بود که ناراضی همراه پدر و مادرش برای استقبال از
پسرخالهی همیشه غایبش به فرودگاه رفتهبود.
آرش را از تعریفهای مادر و عکسها میشناخت و تا حاال از نزدیک او را ندیده بود.
مادر او را سرزنش میکرد که اخمهایش را باز کند و پدر با لبخند کاله سویشرت زرد -
نارنجی را روی سرش کشیده و گفته بود به خاطر مادر و خاله تحمل کند.
دختر لوس ،با بدخلقی کاله گشاد را از روی موهای کوتاه و سیخ سیخی پایین کشید.
 ول کن بابا ...با این موها فکر میکنن پسرم.پدر مانند همیشه خندیده بود و کوتاه آمده بود.
با دیدن خاله و شوهرخالهاش که همیشه عمو خطابش میکرد ،کمی اخمهایش را
جمع کرد .جدیت و متانت عموفرهاد ،همیشه او را وادار میکرد مراقب رفتارهایش
باشد.
با گوشی همزمان با گروه سه نفرهی دوستانش مشغول شد.
 فریبا فردا امتحان داریم؟ نه. فرزاد فردا میای بریم دوچرخهسواری؟ -آره ...سیخ سیخی...
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 جوجه تیغی منم میام ...کی بریم؟ رضا حوصلهی تو رو ندارم ...با فرزاد و فریبا مشغول سرویس کردن دهن همدیگهمیشین!
 قول میدم پسر خوبی باشم. تو میدونی خوب چطور نوشته میشه؟ هه ...اینجوری ...زاقارتضربهای به بازویش خورد.
 اومدن.با طعنه گفت:
 چشمت روشن مامان پسر ندیده.با دیدن مرد جوانی که با چشمان و موهای هم رنگ خودش ،خاله آذر را بغل میکرد
جلو رفت.
منتظر ماند تا بازار بو*س*ه تمام شود .مرد جوان ،شیک و زیبا بود و چشمانش پر از
شیطنت شد وقتی پرسید:
 این عروسک رو به زور از رختخواب بیرون کشیدین؟فرشته بلند گفت:
 درست گفتی پسرخاله.آرش خندید و موهای کوتاه فرشته را به هم ریخت و گفت:
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 با یه بسته شکالت میشه یه لقمهت کرد.قبل از اینکه فرشته اقدامی انجام دهد ،او را دید .زبانش را غالف کرد.
مرد جوان شباهت عجیبی به عمو فرهاد داشت!
همان وقار و جدیت و چشمان آبی را!
بیاختیار پرسید:
 این کیه؟ آقا هرمز ،پسرعموی آرشجان.هرمز آغوشش را به عمو و زنعمویش تقدیم کرد و با دیگران به دست دادن محترمانه
اکتفا کرد .فرشته تنها سالمی کوتاه و آرام دریافت کرد.
در دل چند ناسزا نثار مرد مغرور کرد .آنها را به تازگی از رضا یاد گرفته بود.
غر زد:
 بریم من خوابم میاد».چراغ سبز شد .فرشته آهی کشید.
آن شب قبل از خوابیدن او را فراموش کرده بود .کاش هیچوقت به میهمانی خاله
نمیرفت.
خالهآذر دو روز بعد برای ورود پسر دردانهاش میهمانی دوستانهی برپا کرده بود.
میهمانان را فامیل و تعدادی از پزشکان بیمارستان عموفرهاد تشکیل داده بودند.
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فرشته برای آن شب برنامه داشت .قرار بود گروه دردسرساز چهارنفره سراغ اتومبیل
مدیر مدرسهی فرزاد رفته و آن را داغون کنند.
مدیر فرزاد را به خاطر دعوا و کتک کاری دو روز اخراج کرده بود.
وقتی با اصرار مادر روبهرو شد ،قبول کرد همراهشان برود اما با این شرط که زود از
میهمانی بیرون بزنند.
شلوار جین سفید و بلوز مردانه چهارخانهی قرمز با کاله لبهدار سفید ،پوشش را
کامل کرده بود.
خالهآذر گونهاش را بوسید و گفت:
 فکر کردم نمیای جوجه تیغی.اخم کرد و گفت:
 خاله من شکل جوجه تیغی هستم؟خاله لبخندی زد و به استقبال تازهواردان رفت .میهمانی کسل کننده بود .کمترین
سن حضار ،باالی بیست سال بود.
موسیقی مالیم ،فضا را بیشتر برایش کسالتآور کرد.
به فریبا زنگ زد.
 فری کجایین؟ هنوز نرفتین؟ منتظر رضا هستیم. اگه تونستم جیم بشم میام ...آخ چه مزهای داره ترکوندن الستیکهای پژوی داغونآقا مدیر.

524

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 رضا اومد ...فعال ا.صدای خندهی آشنا شنید .سر چرخاند .پدر کنار عموفرهاد و آرش ایستاده بود و به
مطلبی که پسرخالهی خوشمزه تعریف میکرد ،میخندید.
کالفه سراغ بار نوشیدنی رفت .شیشهی نوشیدنی طالیی رنگ را برداشت .تا حاال این
نوعش را ندیده بود.
گوشهای دور از بقیه نشست و با شیشه باال داد .تمام فرمایشات مسخرهی «خانم
بودن» مادر را فراموش کرد .یعنی فراموش نکرد ،پشت گوش انداخت.
بطری را نگاه کرد .به این سرعت یک سومش را تمام کرده بود؟!
خندید .احساس گرما و خوشی کرد.
سرو شام اعالم شد .از فکر خوردن غذا ،حالت تهوع گرفت و دور از چشم دیگران
مثل گربه از سالن اشرافی بیرون خزید.
به سمت آالچیق کوچکی رفت که پشت ساختمان از دید بقیه مخفی بود.
تعادل ایستادن و نشستن نداشت .روی نیمکت دراز کشید و مستانه خندید و بطری
را رو به ماه آسمان گرفت و گفت:
 بیا پایین با هم مهمونی بدیم ...خوشمزه و یک یکه.صدای خندهاش سایهای را به سویش کشاند.
سایه نزدیک شد و روبهروی دخترک سرخوش ایستاد.
 حالت خوبه؟فرشته چشمانش را باز کرد؛ با دیدن مردی که پشت به نور بود گفت:
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 تو کی هستی؟ من ماه رو دعوت کردم (خندید) آقا ماهه هستی؟ (خندید) بیا با همبخوریم ...بیا.
سایه کنارش رفت و بطری را گرفت و گفت:
 ببینم چی زدی که رفتی فضا.فرشته بطری را محکم چسبید و گفت:
 مال خودمه ...ماه خوبی باشی یه قلوپ بهت میدم.حاال زیر نور میتوانست مرد جدی را ببیند که به چشمش آشنا میآمد.
مرد جوان بطری را با حرکتی از دستش خارج کرد و با دیدن بطری ،زمزمه کرد:
 کدوم بیعقلی اینو بهت داده بچه؟!فرشته خود را روی نیمکت به سمت جوان سُ ر داد و ُ
شل گفت:
 اُهوی ...مال خودمه ،ردش کن بیاد.جوان بطری را کناری گذاشت و کنار فرشته روی نیمکت نشست.
دستهای مزاحم دختر را با یک دست محکم گرفت و با دست دیگر گوشی را جلوی
دهان خود گرفت.
 کجا رفتی هرمز؟ بیا آالچیق کنار استخر ...زود باش. -چی شده؟
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 یه بچه گربه گرفتم که حالش برای به هم زدن مهمونیت عالیه ...بیا اینجا ...دخترخالهت تا خرخره زده.
 لعنتی ...اومدم.فرشته که از درآوردن دستهایش مأیوس شده بود ،سر روی زانوی مرد گذاشت و با
خنده گفت:
 قرار بود با رضا و فریبا بریم الستیک بترکونیم ...خودمو ترکوندم.آرش با دیدن حال فرشته ،از هرمز درخواست کرد مواظبش باشد تا شوهرخالهاش را
مطلع کند.
یک ساعت هرمز خندههای پوچ و هذیانگوییهای دختر بچه را تحمل کرد .مجبور
شد کمکش کند تا کنار نیمکت باال بیاورد و لباسهایشان را کثیف نکند.
با انزجار صورت دخترک را شست.
پدر دخترک با شرمندگی تشکر کرد و دختر دردسر سازش را بغل کرد.
فرشته پلکهایش را به سختی باز کرد و با تکان دادن انگشتانش گفت:
 بای آقا ماهه.آرش خندید و دست روی شانهی هرمز گذاشت.
 به ورودت با بهترین حالت خیرمقدم گفته شد( ...متفکرانه خیره به بطرینوشیدنی اضافه کرد) نمیدونم این زهرماری رو چطور بلند کرده!
فرشته لبخندی محزون زد و نجوا کرد:
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 اون زهرماری باعث شد برای لحظاتی آقا ماهه رو بکشم پایین و همنشینش بشم؛آه خدایا.
از آن شب هرمز چشم آبی ،پسرعموی مرموز و ساکت آرش ،برادرزادهی عموفرهاد
جدی و باوقار در آسمان دلش ،ماه شد .ماهی دست نیافتنی.
به یاد داشت که فردایش بدون شرمندگی از رفتار شب قبل میخندید و شمارهی
فریبا را میگرفت تا از مأموریت آگاه شود.
فریبا با ناراحتی گفته بود که رضا و فرزاد را دستگیر کردند و با التماس خانواده ،مدیر
از شکایتش صرف نظر کرده است.
فرشته با تعجب حس کرد برایش خیلی مهم نیست که چه اتفاقی برای دوستانش
افتاده است.
دیدن هرمز بهانهای به دستش داد که بیبهانه و با بهانه به خانهی خالهآذر سرکشی
کند .اما بیشتر اوقات از دیدن هرمز ناامید میشد.
با توجه به نوجوان بودنش ،سعی میکرد با شیطنت و سروصدا جلب توجه کند .دو
ماه طول کشید تا فهمید این نوع جلب توجه ،پسرعموها را از خانه فراری میدهد.
وقتی به دنبال تغییر رفتار افتاد که پسرعموها به آلمان برگشته بودند.
هر سال زمان کمی برای دیدن آقای ماه داشت .آقای ماهی که هیچکس را نمیدید و
به هیچکس جز خانوادهی عمویش توجه نمیکرد.
دیدار آرش و چسبیدن به او را بهانه قرار میداد تا او را ببیند.
اما افسوس که موفق نمیشد.
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تا زمان دیدن کارت عقد ،از عمق فاجعه خبر نداشت.
اما دیدن نام زیبای هرمز کنار نام نفرتانگیز رویا ،بهانهای برای بدخلقی و فریادش
شد.
ماه او را دزدیده بودند! مانند کودکی لجباز پای کوبید و اسباب اتاقش را شکست و
فریاد کشید.
کسی از راز دلش آگاه نبود تا آرامش کند.
روز عقد زیباتر از هر دختری بود ،اما میدانست هرمز مالکی دیگر برای زیبایی دارد.
کاش میدانست مالکش چیست تا از همان راه وارد میشد.
افسوس ،افسوس که هیچوقت دیده نشد.
با دیدن عروس هرمز ،در وجود رویا به دنبال چیزی فوقالعاده گشت ،اما آن دختر به
راستی عادی و دارای زیبایی معمولی بود.
ماهش چه چیز بکری در وجود دختر دیده بود که او نداشت؟!
قطرات اشک صورتش را خیس کرد.
اتومبیل را کنار جاده کشاند .توقف کرد و دستها و سرش را روی فرمان اتومبیل قرار
داد.
صدای مرد خواننده ،تمامی فضای داخل اتومبیل را پ ُر کرد.
«اگه دستم به جدایی برسه
اونو از خاطرهها خط میزنم
از دل تنگ تمومه آدمها
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از شب و روز خدا خط میزنم
اگه دستم برسه به آسمون
با ستارهها قیامت میکنم
نمیذارم کسی عاشق نباشه
ماه رو بین همه قسمت میکنم»
باشنیدن کلمهی ماه ،هقهقش شدت بیشتری گرفت.
با گریه گفت:
 من ماه رو برای خودم میخواستم ،اما االن مال یکی دیگه هست ...دیگه نمیتونمحتی گهگاه نگاهش کنم ...این عادالنه نیست خدایا؛ من سالهاست عاشقم و یه نفر
از راه نرسیده اونو مال خودش کرد...
«وقتی گاهی من و دل تنها میشیم
حرفهای نگفتنی را میشه دید
میشه تو سکوت بین ما دوتا
خیلی از ندیدنیها رو شنید
قصه جدایی ما آدمها
قصه دوری ماست از خودمون
دوری من و تو از لحظه عشق
قصه سادگی گمشدهمون
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اگه دستم به جدایی برسه
اون از خاطرهها خط میزنم
از دل تنگ تموم آدمها
از شب و روز خدا خط میزنم
اگه دستم برسه به آسمون
با ستارهها قیامت میکنم
نمیذارم کسی عاشق نباشه
ماه و بین همه قسمت میکنم»
فرشته نالید:
 دلم امشب شب دلتنگی توست ...گریه کن ...فریاد بکش و عزاداری کن؛ فقطامشب میتونی اینطور دیوونگی کنی ،از فردا میشی همون فرشتهی شاد و بیخیال
همیشگی؛ میتونی برای همیشه عشق آقا ماه آسمونو تو دلت نگه داری ،اما اجازه
نداری بیقراری کنی.
کودکانه از خود پرسید:
 میتونم گاهی حسادت کنم؟با چشمان خیس لبخند تلخی زد و ادامه داد:
 -نمیدونم ...ولی خب داشتن هرمز کم چیزی برای حسادت نیست.
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موهای طالیی ریخته روی چشمان خیسش را کناری زد و میان صدای خواننده ،به
واگویههای دلتنگیش ادامه داد.
به قدری که تعداد تماسهای پدر و مادرش به هفتاد رسید.
 مامان با بچهها بیرونم ،دارم برمیگردم.ماه کامل در آسمان میدرخشید.
چشمان زیبای سبزش را به ماه دوخت و گفت:
 خداحافظ ماه من ...خوشبخت باشی.***
نرگس بىصبرانه به رويا كه روبهرويش نشسته بود ،چشم دوخت و پرسيد:
 چى شد؟ شماره رو گرفتى؟رويا ل**ب گزيد و با چرخاندن ليوان قهوه گفت:
 نرگسجون ،آقاآرش به درد تو نمىخوره… اون اصال ا به هيچكس توجه نمىكنه.نرگس با لبخند حرف رويا را قطع كرد و گفت:
 تو كارى به اين نداشته باش ...شماره رو داشته باشم سه سوته مخشو زدم.و جرعهاى از نوشيدنیاش را خورد.
تعصب خواهرانهى رويا نسبت به مرد چشم سبز عزيزش و عصبانيت ناشى از خيال
پردازى و توقع نا به جاى نرگس ،در وجودش موجى از خشم را برانگيخت.
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چه بايد مىكرد؟ يک سمت دوست چند ساله و توقع بىمورد ،و سمت ديگر عدم
رضايت خودش.
صحبتهاى هرمز و داستان مرد و االغش را به ياد آورد.
بايد از حاال شروع مىكرد .يا دوست مىماندند يا...
 همراهشو دارم ،اما نمىتونم بگم ...چون تقاضاى تو درست نيست؛ (نفسى گرفت)ببين نرگس دوست ندارم هرمز و پسرعموش فكر كنن دوستهاى من دخترهاى دم
دستى و...
نرگس با تعجب صدايش را بلند كرد:
 رويا! رويا تو دارى چى میگى؟ (تک خندهى عصبى كرد) خودتو گم كردى؟ تو دوستمنى يا مدافع اونها؟
نگاه رويا روى ميزهاى روبهرو چرخيد .كسى به صداى بلند نرگس توجهى نداشت.
 من دوست تو هستم و نمىخوام دوستم خودشو اين اندازه كوچيک كنه ...در ضمناونها ،يكيش همسر منه و نفر بعدى پسرعموى همسرم.
انگشتان كشيده و بلند نرگس با خشم بدنهى ليوان را فشرد .دندانها گوشت داخل
دهانش را ميان خود گرفت و با كنترل خشم گفت:
 خيلى عوض شدى رويا ...فكر نمىكردم پول و ثروت بتونه اينقدر تو رو عوض كنه،خودتو گم كردى.
رويا كمى خم شد و مچ دستان نرگس را فشرد و با التماس گفت:
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 نرگسجون من عوض نشدم ...من رويا دوست تو هستم؛ اما ...اما نمىخوام تواشتباه كنى؛ ببين اآلن مرتضى و سهيل كجا هستن؟ آرش مثل اونها نيست.
نرگس دستانش را به شدت عقب كشيد و با اين حركت ،باقى ماندهى قهوه روى ميز
ريخت.
با خشم گفت:
 تو نگران من نباش ...دوستهاى قبلیمو تو سرم نكوبون ...من هركارى بخواممىكنم.
انگشت اشاره را تهديدوار روبهروى صورت رويا گرفت و با تكان دادنش گفت:
 يادت باشه تو دوستى چند ساله رو زير پا گذاشتى خانم تازه به دوران رسيده.از جا برخواست و ادامه داد:
 آق آرش هم همچين آش دهن سوزى نيست.و بدون خداحافظى از كافیشاپ بيرون زد.
بغضى نفسگير سينهى رويا را پ ُر كرد ،با ليوانى پر از آب سعى كرد آن را فرو دهد.
به خود گفت:
 تو اشتباه نكردى ...نرگس بايد با حقيقت كنار بياد ...تو كه اونو تنها نمىذارى،چند روز ديگه بهش زنگ مىزنى ،غصه نخور.
با ورود به خانه ،امير در حالى كه هنوز لباس سرهمى و روشن ژيمناستيک را به تن
داشت ،جلو دويد و با ذوق فرياد زد:
 -ببين چى ياد گرفتم.
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و با هيجان دو پشتک وارو زد.
رويا خم شد و او را در آغوش كشيد و سرش را بوسيد.
 آفرين ،عالى بود امير ...چقدر تو واردى.امير خود را از آغوش رويا بيرون كشيد و با صورت درخشانش لبخند زد و پرسيد:
 مىخواى يادت بدم؟رويا برخاست و گفت:
 آره ...اما حاال نه ،باشه يه روز ديگه.با ديدن مادر ،لبخند زد.
 سالم مامان.با ورود به اتاقش ،سر باال كرد و گفت:
 خدايا باز هم شكر ...شكر كه تنهامون نذاشتى؛ همهى آرامش اين خونه و خونوادهرو مديون تو هستم؛ ممنونم كه بهترين واسطهى محبتو برام فرستادى.
با تجسم همسر زيبايش ،بىاختيار لبخند زد و چشمان نمناكش را بست .بهترين
واسطه!
واسطهای که بوی پیغمبر میداد.
لباسهایش را با بلوز و شلواری بنفش تعویض کرد و روی تخت دراز کشید.
مراسم ازدواجش دو ماه عقب افتاده بود و برای او مهم نبود .تنها برایش حال خوب
هرمز مهم بود.
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مرد چشم آبی باشکوهش ،با ظاهر آرام و خونسرد عزادار بود .به خوبی حس میکرد
که هرمز سعی در آرام نشان دادن خود دارد.
رویا هم در این بازی دل به دل اومیداد.
این روزها بیش از گذشته با هرمز به اماکن عمومی میرفت .سعی داشت همسر
مردم گریزش را کمی با حس و حال خوب جمع بیآزار آشنا کند.
سینما ،پارک ،کافیشاپهای معمولی ،پیادهرویهای دوست داشتنیاش در
خیابانهای عریض و...
هرمز با آرامش رویا را همراهی میکرد.
هرمز نیز رویا را با ابعاد مختلف مسئولیتهایش آشنا میکرد.
گاه او را ساعتها در اتاق کارش در شرکت نگه میداشت.
در حالی که رویا مشغول زدن تست شیمی یا فیزیک میشد ،هرمز به قراردادها و
برنامههایش مشغول میشد.
چند باری هم رویا را به کارخانهی بزرگ تولید ابزارآالت و قطعات یدکی برده بود.
رویا از حجم فعالیت هرمز ،متحیر شده بود.
با این وجود محبت بین دو جوان روز به روز شدت میگرفت و رویا برای روز ازدواجش
لحظهشماری میکرد.
روی تخت غلتی زد و موهای خرمای را چنگ زد و خاراند.
***
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هرمز گویهای پالستیکی و کوچک مروارید شکل را که با زنجیری طالیی تبدیل به
دستبندی زیبا شده بود را با لبخند کف دست لغزاند.
گلسر شکسته تبدیل به دستبند زیبای زنانهای شده بود.
 آقا رسیدیم.هرمز با صدای راننده به خود آمد.
دستبند را درون لفاف پارچهای گذاشت و بند ظریف پارچهی لطیف را کشید و
کیسهی کوچک و زیبا را درون جعبهی چوبی ساده و شیک قرار داد.
گوشی مشکی را به دهان نزدیک کرد.
 آمادهای؟ ... چه خوب ...به مامانت بگو که دیر برمیگردی ...شاید هم شب نگهت دارم. ...با شنیدن جیغ و اعتراض رویا ،طرحی از لبخند روی ل**بهایش زده شد.
 حاال اینقدر هیجانی نشو ...بدو دختر.زودتر از کشیدن چند نفس ،رویا را دید که با مانتو و شلوار آجری با خطهای ظریف و
افقی قهوهای ،با قدمهای سریع به اتومبیل نزدیک میشود.
دنبالهی روسری بلند و کرمی رنگ ،روی شانهاش بود و پالتوی آبی و کیف کوچک آبی
روی بازو و دستش خودنمایی میکرد.
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رویا به سرعت سوار شد.
 سالم ...دیر نکردم؟شانهاش را آرام لمس کرد.
 سالم ...به موقع اومدی.رویا کمی بلندتر گفت:
 سالم آقای محمدی.محمدی چهل ساله ،با صورت سنگی پاسخش را داد.
 سالم از بندهست خانم.رویا زیر گوش هرمز نجوا کرد:
 آقا شما بهش گفتین همیشه اینقدر جدی باشه؟ وااله (وهللا) ازش میترسم. رسمی هست؛ باید همینطور باشه دختر خانم. دختر خانم خواهر نداشتته آقا ...بنده فقط خانم هستم ،خانم شما.ل**بهای هرمز از لحن و صدای معترض و دوست داشتنی ،کش آمد .به نرمی
انگشتان رویا را نوازش کرد و گفت:
 تو عزیز دل خودمی.حال نوبت ل**بهای رویا بود تا طرحی از لبخند گرم بزند.
 هنوز نمیخوای بگی قراره کجا بریم؟ -یه جای خوب ...خیلی خوب.
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رویا هم ترجیح داد به صندلی نرم و گرم تکیه دهد و با فشردن دست چشم آبی
ساکتش ،در نوای مالیم موسیقی منتظر بماند.
با ايستادن اتومبيل و پياده شدنشان ،چشمان كنجكاو رويا حريصانه به ديوار بلند
روبهرو و تابلوى روى آن دوخته شد.
«خانهى مهر فرهان»
از كنجكاویاش چيزى كم نشده بود .به صورت خونسرد هرمز نگريست و با ابروى
باال رفته پرسيد:
 اينجا كجاست؟هرمز دست زير بازوى او برد و با آرامش گفت:
 بريم تو ،خودت مىفهمى.هرمز به جاى فشردن زنگ كنار در بزرگ ،شمارهاى گرفت و گفت:
 همه چى آماده است؟ پشت در هستيم.مرد جوانى با لباسى كه روى كاله و سينهى كت روشنش آرمى منقش به كلمات
«خانهى مهر فرهان» داشت ،در را گشود و با احترام و تواضع ،كالهش را برداشت.
 سالم قربان ...خوش اومدين؛ خانم خوش اومدين ...بفرمايين.هرمز با تكان دادن سر به گفتن «سالم آقا حسين» اكتفا كرد.
رويا با لبخند سالم داد و تشكر كرد.
قدم به راهروى سنگ فرش شده كه محاصره در چمنهاى كوتاه بود ،گذاشتند.

539

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
حياط بزرگ بود و با وجود فصل زمستان ،مانند يک پارک تفريحى كودكان ،پر از
چمنهاى تازه و وسايل بازى بود.
گوشه و كنار چمنها ،درختان پير با شاخههاى انبوه و سر به فلک كشيده به چشم
مىخورد كه نيمكتهاى زير درختان هوس نشستن را به جان بيينده مىانداخت.
وجود حوض بزرگ الجوردى و اردکهاى شناگرش ،اين حس را در وجود رويا قویتر
كرد كه پا به درون يک پارک شخصى گذاشته است.
خانم جوان و قد كوتاهى با پيراهن فيروزهاى و شلوارى سورمهاى ،كنار در ورودى
ساختمان دو طبقه ،با لبخندى گرم و صميمانه به آنها خوشآمد گفت.
رويا با محبت دستان سبزه و كوچک را ميان دستانش فشرد.
با ورود به ساختمان ،قبل از آن كه چشمان رويا روى صحنهى روبهرويش تمركز كند،
گوشهايش صداى دهها كودک و نوجوان را شنيد كه با ذوق ،فريادکنان
جملهاى را چند بار تكرار كردند:
 تولدت مبارک.چشمانش متعجب صف دختران و پسران ايستاده را ديد كه پشت كيک سه طبقه و
بزرگ ،با هيجان دست مىزدند.
سقف و ديوار سالن روشن و زيبا ،پر از بادكنک و گل بود .زنان و مردان جوان و
مسنى با لبخند كنار ديوار ايستاده بودند.
رويا ناباورانه مىخنديد و چشمانش ميان هرمز و افراد حاضر مىچرخيد.
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از اينكه هرمز روز تولد او را به خاطر داشت و برايش جشن گرفته بود ،غرق لذت شد.
باشكوه نازنينش در ميان حجم عظيم كارها و فعاليتش ،چگونه مىتوانست به اين
زيبايى و كارآمدى مديريت كند؟
زيباترين لبخندها و نگاهش را به همسر عزيزش دوخت و ل**ب زد:
مچكرم عزيزم.پلکهاى بلند با نشستن روى دو جواهر فيروزهاى پاسخش را داد.
دختر  ٤ - ٣سالهى شيرينى كه دو رديف موى طاليىاش كنار گوشها با غنچهى گل
بسته شده بود و لباسى سپيد و بلند به تن داشت ،با كفشهاى قرمز قدم زنان جلو
آمد و در سكوت ايجاد شده ،روبهروى رويا ايستاد.
رويا مهربان نگاهش كرد.
دخترک دسته گل كوچک و زيبايى را به سمت رويا دراز كرد و با شيرينى و لطافت
گفت:
 تفلودت مبارک خانم ...اوم ...خانم( ...به سمت يكى از خانمها برگشت) خاله چىبود؟
دخترى جوان با گونههاى سرخ گفت:
 روياخانم. آهان ،همون يوياخانم.رويا دلش از كلمات غلط و شيرينى صداى دختر غنج رفت.
روى زمين و مقابل دخترک زانو زد و با گرفتن دسته گل ،دخترک را بغل كرد و بوسيد.
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 ممنونم خوشگل خانم ...اسمت چيه؟دختر خود را به رويا فشرد و با ناز گفت:
 مَشيد ،اما خاله میگه عسل. ممنونم مهشيدجون.و جشن تولد بىنظير و زيباى رويا آغاز شد.
پسرهاى نوجوان با تردستىهاى ساده او را متحير كردند ،دختران با نمايشى ساده و
طنز همه را خنداندند.
گروهى از كودكان زير ٧سال برايش سرود شادى اجرا كردند.
بعد از برش اول كيک به دست رويا ،زن و مردى مسئوليت برش زدن و پخش كيک را
برعهده گرفتند.
رويا و هرمز پشت ميز بزرگى كنار ديگران نشستند و همراه آنها آبميوهى طبيعى و
كيک خوردند.
مهشيد روى پاى رويا نشست و موزش را به او تعارف كرد.
رويا كمى از موز را جدا كرد و خورد.
مهشيد با خوشحالى به سمت پسربچهاى دويد و گفت:
 با من دوس (دوست) شد.رويا بازوى هرمز را فشرد و گفت:
 -مىدونستى بهترين مرد دنيايى؟
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هرمز با دستمال كنار لبش را پاک كرد و با لبخند گفت:
 اآلن كه گفتى فهميدم.الجوردىپوش قد كوتاه كه هرمز او را خانم دادستان مدير آنجا معرفى كرده بود ،به
آنها نزديک شد و با احترام پرسيد:
 آقاى صادقى بچهها دوست دارن با شما و خانم عكس بندازن ،قبول مىكنين؟هرمز ابتدا به رويا نگريست و از چشمان سياه موافقت را خواند.
 باشه ،اما قانون تغيير نمىكنه.خانم دادستان با لبخند گفت:
 بله ،عكس با دوربين عكسبردارى مركز گرفته مىشه و عكسها به بيرون درزنمىكنه.
رويا با دور شدن مدير پرسيد:
 چرا اينقدر سخت مىگيرى؟هرمز پاهاى بلندش را كمى جابهجا كرد و گفت:
 براى امنيت بچهها و دورى از بازار شايعات ...در ضمن دوست ندارم اسمم جايىدرز پيدا كنه.
رويا باز هم پرسيد:
 -چرا؟ كار به اين زيبايى چرا بايد مخفى باشه؟
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هرمز كمى كالفه دستى ميان موهاى كوتاه ريخته شده روى پيشانى برد و آن را به
عقب راند.
 تو سكوت و سايه بهتر مىشه نفس كشيد و به ديگران كمک كرد.رويا كمى به جملهى هرمز فكر كرد .هر بار قسمتى از زواياى رفتارى و فكرى هرمز را
مىديد.
گرچه عجيب به نظر مىرسيد ،اما اين مرد كارهايش درست مانند يک مؤمن بىادعا
بود.
صبور و مهربان و باوقار ،دور از خودنمايى و خودستايى ،جسم و زبان و روح پاک،
كمک رسانى قوى و اصولى به نيازمندان ،فعاليت سازنده در اقتصاد كشور ،دور از ريا
و تبليغ خود ،از خصوصياتى بود كه تا كنون در مورد هرمز کشف کرده بود.
هرمز به راستى چه كسى بود؟ همسر او قرار بود ديگر چه پردههايى از روى شخصيت
مثبت و مرموزش بردارد؟
بوى پيغمبر!
بوى پيغمبر مشامش را پر كرد وقتى ديد كه پسركى سبزه و بانمک با چشمانى پر
غرور ،سر به سينهى باشكوه استوارش گذاشته و دو نوجوان با لبخندهاى شاد دو
طرف او ايستادهاند تا نزديکترين افراد در عكس دست جمعى باشند.
رويا پشت سر هرمز در كنار مادريارها و مربيان ايستاده بود و از لحظهلحظه نفس
كشيدن در آن مكان لذت مىبرد.
در هرعكس كودک و نوجوانى قصد لمس مرد زيبايش را داشت.
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با ديدن اشتياق و عشق دو دختر مربى به همسرش ،نه تنها ناراحت نشد ،بلكه براى
رنجى كه مىبردند متأسف شد!
از مادرش آموخته بود كه وقتى بين زن و شوهر اعتماد و عشق باشد ،نيازى به
حسادت و رنج بردن نيست.
رويا از واقعيتى غافل ماند .واقعيتى كه حتى نزديكى دختران كوچک و نوجوان به او و
لمسش هم نتوانست برايش آشكار شود.
او متوجه امواج محبت و عشقى كه از وجودش به سمت ديگران ساطع مىشد ،غافل
بود.
او از بوى خوش پيغمبر كه از روح زاللش به مشام ديگران مىرسيد غافل بود.
رويا خود بويى از مهربانى و محبت رسولهللا داشت.
بعد از جمع شدن وسايل پذيرايى و تميز شدن دست و صورت كودكان و نوجوانان،
مرد جوان و قد بلندى گفت:
 دوستهاى كوچيک و بزرگم ،آقاى صادقى قراره برامون صحبت كنه ...بفرمايين آقا.هرمز كه پوشيده در كتوشلوار طوسى و پيراهن آبى روشن با كراوات نقرهاى ،شباهت
عجيبى به لردهاى دنياى كتابها داشت ،با متانت و خونسردى
كنار مرد جوان ايستاد و گفت:
 خوشحالم كه اولين تولد همسرم رو كنار شما برگزار كردم.صورتها همه شاد و خندان بود.
رويا با اشارهى دست گشودهى هرمز ،كنارش ايستاد.
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هرمز ادامه داد:
 اين خانم مهربون و عزيز قراره دوست جديد شما باشه ...قراره به ديدن شما بياد وهمهى حرفها و خواستههاتونو بشنوه ...رويا بهترين دوست من و دايى آرش قراره از
امروز يكى از دوستهاى خوب شما باشه.
موهاى تن رويا سيخ شد .هرمز از چه قرارى حرف مىزد؟!
 خب شما هم اين دوستى رو قبول دارين؟همهمهى موافقت و كلمات پراكندهى بچهها در جيغ پسركى كوچک كه دويد ،خفه
شد.
 دايى آيش.نگاهها به مسير حركت پسرک دوخته شد.
آرش با دستهاى پر از بستههاى كادو شده ،همراه دو مرد ديگر كه همانند او
دستانشان پر از كادو بود جلو مىآمدند.
با چسبيدن پسرک به پاى آرش ،صداى شاد آرش در فضا طنينانداز شد.
 سالم به همه ...آرمان باز مثل كواال به من چسبيدى!و در ميان صداى «سالم و خوش آمدى» ديگران خم شد و بعد از كنار گذاشتن
بستهها ،آرمان را بغل كرد و زمزمه كرد:
 مرد كوچيک من چطوره؟آرمان سرش را با ملوسى به گردن آرش ماليد و آهسته گفت:
 -خوبم بابا.
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آرش به هرمز نزديک شد و با لبخند و صداى شاد و بلند گفت:
 به كيک نرسيدم ،اما به پخش هدايا رسيدم.آرمان را روى زمين گذاشت و سمت ديگر هرمز ايستاد.
دست و جيغ كودكان بىسرپرست و دور از خانوادههاى واقعى ،فضا را شاد و دلنشين
كرد.
دو تن از مربيان زن و مرد مشغول پخش هديههايى شدند كه روى هر كدام نامى
نوشته شده بود.
رويا كنار مربى زن با لبخند هداياى دختران را مىداد.
هرمز آهسته گفت:
 دير رسيدى.آرش دستى به پشت آرمان گذاشت او را آرام به طرف بچهها هُل داد و گفت:
 برو هديهتو بگير (صورتش را به سمت هرمز چرخاند) به خاطر تصادف تو ترافيکموندم ...جشن خوب برگزار شد؟ رويا رو سورپرايز كردى؟
لبخند هرمز گرمتر شد.
 خوب بود ،فكر كنم بيشتر شوكه شد كه قراره اينجا مشغول كار بشه. گفتى؟ كامل نه ...وقت شام میگم. -خوبه ...خب شام كجا بريم؟
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 شرمنده رفيق ،اين شام دونفرهست.آرش خنديد و گفت:
 اما براى من و پسرم يه ميز رزرو كن كه قراره امشب ببرمش بيرون.نگاه هرمز بىاختيار آرمان را بين پسران كوچكى يافت كه با جعبهى هديهاش مشغول
بود.
پسركى كه دو سال پيش آرش از كنار سطل زبالهى بيمارستان پيدا كرده بود.
«از بيمارستان براى مورد اورژانسى تماس گرفته بودند .دو ساعت مداواى پيگير و
مداوم توانست جان بيمار را نجات دهد.
وقتى خسته به سمت اتومبيلش رفت كه در حياط بيمارستان و روبهروى سالن
اورژانس پارک شده بود ،با صداى جدال وحشيانهى دو گربه روبهرو شد كه
سر زبالهاى به هم چنگ و دندان نشان مىدادند.
هنوز گامى برنداشته بود كه صداى جيغ كودكى بر جاى ميخكوبش كرد.
زباله يک كودک بود؟!
يكى از گربهها با دندان ،كودک را به سمت خود كشيد .آرش به سرعت دويد و
توانست كودک ريز نقش را از چنگ دو گربه بيرون آورد.
طفل زخمى كه بر اثر سرما بىحس بود با كنده شدن انگشتان دستش توانسته بود
آخرين گريه را سر دهد ،البته اگر آن لحظه آرش سر نمىرسيد.
طفل به سرعت بسترى و عمل شد ،اما متأسفانه سه انگشت دست راست به علت
سرما و گربهى مهاجم از بين رفت.
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كودک كوچکتر از آن بود كه حرف بزند ،بيش از يک سال نداشت.
به كالنترى اطالع داده شد و كودک به «خانهى مهر فرهان» فرستاده شد.
هيچ گزارشى از گم شدن يا دزديده شدن كودک اعالم نشده بود .آرش كودک را آرمان
ناميد.
آرمان با چشمان سبز و پوست سفيد ،بىشباهت به پزشک جذاب نبود.
اين كودک بيش از بقيهى كودكان مورد محبت آرش بود .گرچه آرش مىكوشيد
رفتارى انجام ندهد كه موجب حسرت يا حسادت ديگر كودكان شود.
آرمان مانند ديگران او را دايى خطاب مىكرد.
اما دو ماه پيش وقتى آرش با محبت و سرزندگى داستانى براى كودكان زير هفت
سال مىخواند ،آرمان به آهستگى خود را ميان بازوان او جاى داد و كودكانه پرسيد:
 تو باباى منى؟آرش متعجب شد و با مهربانى گفت:
 من دايى همهى شما پسرام.آرمان مصرانه گفت:
 باباها خوبن ...تو خوبى ...باباى من مىشى؟داستان در مورد يک خانواده بود خانواده سه نفره پدر و دو پسرش .آرش انديشيد
كودک همذات پندارى كرده است.
دل به كودک داد و دور از گوش بقيه زمزمه كرد:
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 اگه مثل هميشه پسر خوبى باشى و خالهها ازت راضى باشن ،وقتى تنهاى تنهاهستيم مىتونى به من بگى بابا ،قبوله؟
چشمها درخشيد وقتى با خوشحالى گفت:
 قبول.آرش سعى كرد مانند هميشه هفتهاى يک بار به مركز سر بزند و تغيير رفتارى نسبت
به آرمان نداشته باشد .اما كودكان باهوش بودند و مىدانستند آرمان براى اين آقا
دكتر مهربان چيز ديگرى است».
در حالی که بچهها از گرفتن هدایا خوشحال بودند و در کنار هم ابراز شادی
میکردند ،هرمز و رویا همراه خانم دادستان وارد کتابخانهی بزرگ و شاد مرکز شدند.
قفسههای چوبی با کنارههای سبز و سفید و دیوار آبی فضای آرام بخشی ایجاد کرده
بود.
میزهای کوچک با دو صندلی و میزهای بزرگ با شش صندلی مرتب و با فاصله از
هم ،فضای کتابخانه را پر کرده بود.
چندین روزنامه دیواری ،مطالب جالب وخواندنی و اخبار مرکز روی دیوارهای کتابخانه
به چشم میخورد.
زیر هر مطلب عکسی از گردآورنده که از بچههای مرکز بود دیده میشد.
خانم دادستان و دو همراهش ،پشت یکی از میزها نشستند.
هرمز شروع به صحبت کرد.
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 خانم دادستان با مدرک دکترای روانشناسی کودک از طرف بهزیستی معرفی شدنو این چهار سال در اینجا با سمت مدیر مشغول به کار هستن؛ این مرکز چهارسال
پیش توسط من و عموفرهاد تأسیس شده؛ یه مرکز خصوصی و مستقل ...البته
غیرمستقیم زیر نظر بهزیستیه؛ اعضای این مرکز از طرف بهزیستی معرفی میشن،
اما خانم دادستان و آرش مسئول تأیید اونها هستن.
هرمز به خانم دادستان نگاه کرد و گفت:
 خانم دادستان ،همسر من برای اولین باره که اسم این مرکز را میشنوه ...بهترهکمی با اوضاع اینجا آشنا بشه.
دادستان با صدای گرم گفت:
 ما دو تا ساختمون مجزا داریم؛ یکی همین ساختمونه که مختص دختراست ،نوزدهدختر یک تا چهارده ساله داریم.
ساختمون دوم هم با فاصلهی قابل توجهی ،پشت همین ساختمونه که سیزده پسر
سه تا دوازده سال رو داخل خودش جای داده.
بچههای اینجا بیشتر بچههایی هستن که با مرگ والدین یا طالق اونها ،رها شدن و
کسی برای سرپرستی اونها اقدام نکرده.
هدف اصلی این مرکز هم به جز نگهداری مناسب این بچهها ،تربیت و پرورش
مناسب جسم و روحشونه ...تا بعد از خروج از اینجا بتونن با مشکالت کمتری در
جامعه زندگی کنن.
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با یاری و محبت آقای صادقی و عموی محترمشون ،الحمدهللا مشکلی از نظر بودجه
و کمبود نیرو نداریم؛ آقاآرش هم هفتهای دو بار به مرکز تشریف میارن و از نزدیک
شاهد تمامی مسائل و فعالیتهای مرکز هستن.
رویا که با دقت گوش میداد ،با ساکت شدن خانم دادستان با نگاه پر از سؤال به
هرمز خیره شد.
برای هرمز خواندن نگاه و سؤال رویا سخت نبود« .من باید چه کاری اینجا انجام
بدم؟»
هرمز گفت:
 جشن امروز به مناسبت آشنایی با این محیط و بچهها بود و همچنین معرفی تو بهاعضا و کارکنان اینجا؛ خانم دادستان چند ماه دیگه منتقل میشن یه شهر دیگه و
من میخوام در این مدت با فعالیت و نحوهی مدیریت اینجا آشنا بشی و به عنوان
یکی از اعضای اصلی کمک کنی.
موهای تن رویا سیخ شد.
چه میشنید؟
فعالیت در چنین مکان بزرگ و پرمسئولیتی؟!
رنگش پرید .آب دهانش را قورت داد و به سختی گفت:
 اما من نمیتونم ...خیلی...هرمز دست روی بازوی رویا گذاشت و با اطمینان گفت:
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 نگران نباش ...تو از پسش برمیای ،چند ماه فرصت داری( ,آهسته زمزمه کرد)امشب با هم صحبت میکنیم.
رویا مانند همیشه اطمینان کرد و ساکت شد.
خانم دادستان کمی دیگر در مورد بچهها و نحوهی نگهداری و تحصیل و ...آنها
صحبت کرد.
هرمز با تشکر از او ،همراه رویا به سمت سالن رفتند .دو مستخدم در حال نظافت و
جمعآوری وسایل جشن بودند.
رویا در تمام مسیر به جشن و بچهها و سخنان هرمز و دادستان فکر میکرد.
هرمز با سکوتش اجازه داد رویا بیشتر با شرایط کنار بیاید.
وقتی پیشخدمت ظروف شام را روی میزی قرار داد که شاعرانه با شمعهای رنگی
کوتاه و تپل تزیین شده بود ،رویا به خود آمد .با تبسمی گرم بار دیگر از مرد باشکوه
عجیبش که با اقدامات باورنکردنی او را همواره متحیر میکرد ،تشکر کرد و از فضای
خلوت و آرام رستوران کوچک و به شدت اشرافی استفاده کرد و بو*س*های گرم روی
گونهی با طراوت و خواستنی هرمز نشاند.
هرمز خندهای آرام کرد و گفت:
 قبول نیست ...بو*س*هی مخصوص بانو باید بعد از شام و گرفتن کادوی تولدباشه.
رویا چنگال و قاشق را داخل ظرف غذا حرکت داد و گفت:
 -کادو رو که دادی ،شام هم که داریم تناول میکنیم جناب.
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گونهاش به آنی میان انگشتان گرم به نرمی کشیده شد.
 اینجا جناب نداریم ...یک رقم رویای خواستنی داریم و یک عدد هرمز.رویا به جمالتی که میشنید و دور از ادبیات کالمی هرمز بود ،با صدای بلند خندید.
شام با حال خوش هر دو به پایان رسید و مفتخر شد به یکی از بهترین شامهای
مشترک آنها.
هرمز جعبهی چوبی را به سمت رویا گرفت.
 خب خانم مظفری این هم کادوی تولد شما.دستان و نگاه کنجکاوش روی جعبه نشست .با دیدن دستبند ظریف و شیک،
ناباورانه ل**ب زد:
 خیلی قشنگه ...توپهای سفیدش آشناست. درسته ...از گلسرت وام گرفتم. گلسر؟ گلسر من؟ بله ،گلسری که توسط یک عدد آرش عصبانی و احمق شکسته شد.رویا نگاهش را از دستبند گرفت و به نگاه آبی و مشتاق هرمز دوخت:
 همیشه منو با محبتهات خفه و الل میکنی! چه طوری باید تشکر کنم؟ نمی خوای به دستت ببندی؟دستبند به سمت هرمز گرفته شد.
 -برام ببند.
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با نشستن دستبند کنار ساعت چرم قهوهای ،دست باال کشیده شد و روی گونهی
مرد نشست.
 وقتی تو هستی با نبود هما راحتتر کنار میام.وقتی تو هستی یعنی خونواده دارم ...یه خونواده برای خودم؛ خونوادهی هرمز صادقی؛
نه خونوادهی صادقی یا فرهاد صادقی ...فقط مال من.
تومال منی ...خونوادهی من؛ با تو من صاحب چیزی شدم که بعد از رفتن هما
نداشتم ...تو به من حس خوبی میدی که با هیچ ثروتی قابل خرید نیست.
تو قراره در آینده بهترین و زیباترین حسهای عالم رو به من بدی ...حس یه مرد
کامل بودن ...حس یه همسر و پناه بودن و از همه شیرینتر اینه که من در کنار تو
شادی و آرامش رو تو قلبم ،تمام وجودم حس میکنم؛ من از تو تشکر میکنم عزیز
دل هرمز؛ تشکر میکنم که برای حال خوب من هستی.
هرمز با بو*س*هاى روى انگشتان نشسته روى گونه ،احساس خود را كامل بيان كرد.
پاسخ رويا لبخندى گرم و با محبت به همسرش بود.
 در مورد «خانهى مهر فرهان» جدى بودى؟هرمز دست رويا را ميان دستانش گرفت و به ميز تكيه داد.
 جدى هستم ...دوست دارم با بخشى از فعاليتهاى اجتماعى من آشنا بشى و درادارهاش سهيم باشى.
رويا با كمى هراس گفت:
 -خب من هيچى بلد نيستم ...نمىدونم چه كار بايد بكنم ...تازه هنوز كنكور ندادم.
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 از چيزى نترس؛ خانم دادستان و آرش كمكت مىكنن ...در مورد كنكور هم اگهبخواى برات معلم خصوصى مىگيرم.
رويا ناراضى گفت:
 وقت كم ميارم( ...مظلومانه ادامه داد) نمىشه بذارى براى بعد از كنكور؟هرمز لبخند زد و به نوازش دست ادامه داد.
 نترس ...كنارت هستيم و كمكت مىكنيم تا آماده بشى.ل**بهاى رويا برچيده شد و نگاهش مات ديوار روبهرو شد.
 كار سختيه.هرمز به صورتى كه كودكانه با ل**بهاى جمع شده پر از استرس بود ،نگاه كرد و
سعى كرد لبخند نزند.
از جا برخواست و صندلى خود را كنار رويا قرار داد و با نشستن كنارش ،شانههاى او
را در برگرفت و اميدوارانه گفت:
 الزم نيست بترسى ...فكر كن مثل كالس درسه و تو بايد درسى رو تئورى ياد بگيرىو امتحان بدى؛ من دوست دارم همسرم فعاليت اجتماعى داشته باشه ...دوست دارم
امور خيريه رو راحت به تو بسپارم.
كمى مكث كرد و ادامه داد:
 اوم ...اما اگه دوست ندارى يا عالقه ندارى مجبورت نمىكنم.رويا بىاختيار گفت:
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 دوست دارم اونجا كار كنم ...باشه تالش مىكنم اما بايد كمكم كنى ،نمىخوامسرافكنده بشى.
 تو هيچوقت منو سرافكنده نمىكنى جناب همسر.و از امتيازات قسمت خصوصى رستوران استفاده كرد و يكى از گرمترين بو*س*هها را
تقديم همسرش كرد.
رويا تالش كرد ذهنش را بيدار نگه دارد و در جريان مجذوب كننده و سحرانگيز عشق
اسير نشود.
كمى خود را كنار كشيد و ادامه داد:
 بايد خودت براى كنكور كمكم كنى ...معلم خصوصى نمىخوام.هرمز با گوش مىشنيد ،اما روحش طالب ادامهى جريان شيرين عشق بود.
 كمكت مىكنم.رويا با خنده گفت:
 اذيت نكن ...بذار حرفهامون تموم بشه ...من هنوز به جواب نرسيدم.هرمز كمى بيشتر او را در آغوش فشرد و گفت:
 ختم جلسه.لحظاتى تنها عشق مابين آنها حاكم شد؛ روحهاى مشتاق كمى آرام گرفتند.
رويا با سرانگشت گونهى هرمز را نوازش كرد و با چشمانى پر از عشق و دلدادگى
پرسيد:
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 هر كارى براى رضايت تو انجام مىدم. رضايت من نه ...رضايت و اوج گرفتن خودت بايد مهم باشه؛ تو مىتونى يه مديرموفق باشى ...فقط كمى اعتماد به نفس نياز دارى.
رويا پرسيد:
 كى عروسى كنيم؟زمان مراسم عروسى آنها به خاطر ماجراى هما به تعويق افتاده بود و رويا تا آن زمان
به خود اجازه نداده بود تا مستقيم سؤال كند.
هرمز گفت:
 اگه تو و خونوادهت راضى باشین همين ماه.رويا بانگى از حيرت زد.
 همين ماه؟ زود نيست؟ به نظر من دير هم شده ...اگه كنار هم باشيم همه چى راحتتر جلو مىره ...منمىتونم راحتتر كمكت كنم تا هم با فعاليتت در مركز آشنا بشى و كنار بياى و هم
درسهاتو بخونى.
رويا مشكوک پرسيد:
 به نظرت بعد از ازدواج من مىرسم درسمو بخونم؟ يعنى... نترس عروس من ...زندگى مشترک نمىتونه مانع درس خوندن تو و فعاليتهاى منبشه( ...با شيطنت افزود) عشق و كار و درس معجون شيرينى مىشه ،به من
اطمينان كن.
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رويا سرخ شده چشم از مرد باهوش و نكتهدان گرفت و ل**ب گزيد.
هرمز سر او را بغل كرد و بوسيد.
 خجالت نكش ،اكسير زندگى من...هرمز انديشيد:
 اين حال خوش را مىتوانست با كسى ديگر تجربه كند؟آيا اين حال خوش ناشى از حس بيدار شده است؟
با قدرت و اطمينان به خود پاسخ داد:
 هرگز ...هرگز اين حال خوش به خاطر حس خفتهى درونى نبوده و نيست ...هرگزكسى نمىتواند باعث اين حال خوش در او شود.
او در كنار رويا شاد بود ،آرام بود ،حس رضايت داشت.
لمس دختر باعث باز شدن نفس و جريان زندگى در وجودش مىشد.
با رويا احساس جوانى ،زندگى و لذت مىكرد؛ با او لذت و خوشى را مىچشيد.
غذا خوردن در كنار او لذت داشت ،پيادهروى در كنار او زيبا بود .اين دختر براى او
زندگى بود .رويا روح زندگى را به او برگردانده بود.
***
امين و ريحانه شانه به شانهى هم ،چسبيده روى مبل صورتى نشسته و چشم به
رويا دوخته بودند.
رويا ل**ب پايين را چند بار كشيد.
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امين نيمنگاهى به ريحانه كرد و بلند گفت:
 رويا نمىخواى حرف بزنى؟رويا تكان خورد و به خود آمد .نفس بلند و عميقى كشيد و دستهايش را در هم گره
كرد.
 بابا ...مامان ،مىدونين من ...خب من يه خواهشى ازتون دارم.والدينش با سكوت منتظر ماندند.
قصد حرف زدن و پرسيدن نداشتند؟
نداشتند .كار كمى مشكل شد.
 خب شما مىدونين كه تاريخ عروسى به خاطر دفن مادر هرمز به هم خورد و نه ماحرفى زديم و نه خونوادهى هرمز چيزى گفتن؛ خب امروز هرمز از من يه خواهشى
كرد.
چشمان منتظر و ل**بهاى خاموش ،هنوز قصد همكارى نداشتند.
 به نظر هرمز اگه ما زودتر بريم سر خونه و زندگیمون ،هم من فرصت بيشترى براىدرس خوندن دارم و هم هرمز مىتونه راحتتر به كارهاش برسه؛ شما تا اينجا
موافقين؟
والدينش مانند دانشآموزان كالس سرى تكان دادند و مادرش گفت:
 اگه به اين نتيجه رسيدين به نظر ما هم خوبه؛ قبال ا هم قرار بود زود عروسىبگيرين.
به قسمت سخت ماجرا رسيده بود.
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چشمانش كمى از نگاه پدر و مادر گريخت .امين با ماليمت گفت:
 رويا چى مىخواى بگى بابا؟ خب میگم از نظر شما اشكال داره ما جشن عروسى نگيريم؟مادر پرسيد:
 چرا؟پدر هم با تعجب پرسيد:
 اين خواستهى توئه يا هرمز؟رويا با استرس به سرعت گفت:
 خواستهى منه ...به هرمز باشه مىخواد بهترين عروسى رو بگيره.مادر پرسيد:
 وقتى داماد حرفى نداره تو چرا نمىخواى عروسى داشته باشى؟ از دفن مادر هرمز فقط دو ماه مىگذره و من دلم نمياد جشن مفصل داشتهباشيم.
مادر ل**ب برچيد و با حيرت گفت:
 مادر هرمز كه سالهاست فوت كرده و جشن شما بىاحترامى محسوب نمىشه.رويا گفت:
 مىدونم مامان ،اما هرمز و خونوادهاش تازه فهميدن و عزادار هستن. -هرمز قبول كرده؟
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 هنوز به هرمز نگفتم ...اگه شما موافق باشين با هرمز هم صحبت مىکنم.پدر كه با بستن چشمانش به مادر فهماند مخالفت نكند ،با لبخند محوى پرسيد:
 چطور مىخواى جناب داماد رو مجاب كنى؟رويا به آسودگى خنديد و گفت:
 راضيش مىكنم.بلند شدن زنگ گوشی و درخشیدن عکس هرمز لبخندی بر ل**ب مادر نشاند
گفت:
 چه حاللزاده ...دعوتش كن شام بياد اينجا.رويا با صداى گرم و شاد «چشم» گفت و گوشى را برداشت و به سمت اتاقش رفت.
ساعتى از خوردن شام مفصل و خوشمزه مىگذشت و زوج جوان مانند اكثر اوقات ،با
اتومبيل شب گردى مىكردند.
 امشب نوبت عروس خانمه ...كجا بريم؟ بريم خونهى مادرت؟هرمز بىاختيار ترمز كرد و با تعجب پرسيد:
 مادرم؟رويا كه از توقف ناگهانى تكان خورده بود گفت:
 تعجب داره؟ خب دلم تنگ شده. -دلتنگ شدى؟ بگو پشت اون چشمهاى خوشگل چه خيالى خوابيده؟!
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رويا خنديد.
 خيالهاى خوشگل خوشگل ...بريم ديگه.هرمز تسليم شد.
 زنگ بزنم سالن رو گرم كنن؛ شما هم زحمت بكش و بگو شب دير برمىگردى...اصال ا شب برنمىگردى.
 واى نه هرمز... واى بله رويا ...اصال ا خودم به مادرت زنگ مىزنم.رويا به سرعت دست هرمز را گرفت.
 خودم زنگ مىزنم.زنگها زده شد و سالن گرم خانه با وسايل پذيرايى منتظر آنها بود.
هرمز پالتوى قهوهاى را از تن بيرون آورد و گفت:
 اينجا باشيم يا بريم تو حياط؟ابروهاى رويا باال پريد.
 تو حياط؟ سرما مىخوريم ،همينجا خوبه؛ بهبه بساط قهوه و شيرينى هم كهروبهراهه.
مانتو و شال روشنش را درآورد و با ريختن دو قهوهى داغ ،كنار هرمز نشست.
 از اينجا حس عجيبى مىگيرم ...هم دوسش دارم ،هم مىترسم و هم هيجانزدهمىشم.
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هرمز اولين جرعه را نوشيد و با تكيه دادن سرش به پشتى مبل گفت:
 بگو. چى رو؟ همون كه به خاطرش پيشنهاد دادى بيايم اينجا.رويا سر پايين انداخت و اجازه داد موهاى باز و خرمايی ،اطراف چهرهاش حصار
زيبايى را بكشند ،حصارى زيبا كه هوس كنار زدن آن را در وجود هرمز شعلهور كرد.
دستهاى محكم و مهربان او را به خود نزديک كرد و سر را روى شانه نشاند.
 بگو.رويا بدون باال آوردن سر و بدون چشم دوختن به او گفت:
 من نمىخوام مراسم عروسى داشته باشيم ...دوست دارم ساده و با يه جشنخونوادگى ساده زندگیمون رو شروع كنيم.
هرمز با نوازش موهاى خرمايى زمزمه كرد:
 چرا؟ من از مادرت خجالت مىكشم... چه ربطى داره؟بغض به صداى رويا دويد.
 شايد از مرگ مادرت سالها گذشته باشه ،اما تو و خونوادهت دو ماهه متوجهشدين ،انگار تازه اونو از دست دادين.
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 رويا ...روياى من الزم نيست بهترين مراسم زندگیت رو حذف كنى به خاطر...رويا خود را كنار كشيد و با چشمان مصمم و تيرهاش به هرمز خيره شد.
 به خاطر يه مادر ...به خاطر دل تو ...به خاطر خودم ازت خواهش مىكنم فقط يهمراسم كوچيک همينجا داشته باشيم ...باشه؟ قبوله؟
 اينجا؟ دختر ديوونه شدى؟ قراره  ٣٠٠مهمون داشته باشيم. مراسم عقدمون باشكوه و مفصل بود ...همه دعوت بودن؛ اجازه بده تو اين مراسمفقط خونوادهى خودمون باشه ...هرمز خواهش مىكنم.
 نمىتونم اآلن موافقت كنم؛ من براى عروسیمون برنامههاى زيادى داشتم ...اينطورنمىشه ...از دست تو رويا.
رويا شرمگين شد ،اما تن صداى پايينش هنوز محكم بود وقتى گفت:
 من مىدونم براى تو هيچكس به جز خونوادههامون مهم نيست ...پس بهانه نيارتوروخدا ،هرمزجونم قبول كن.
گوشهى ل**ب هرمز تكانى خورد ،اما به سختى از كش آمدن ل**بهايش جلوگيرى
كرد و سعى كرد قاطع باشد.
 براى همين مىخوام بهترين جشن رو بگيرم.رويا با مكث ،خيره در آبىهاى جذاب شد.
هرمز سرى تكان داد.
 پس جشن مىگيريم.رويا ل**ب گزيد و نگاهش را به فاصلهى مابينشان دوخت.
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هرمز پرسيد:
 چيزى گم كردى؟رويا اعتنایى نكرد و با انگشتانش بازى كرد.
هرمز زمزمه كرد:
 حاال قهر مىكنى و نگاهتو از من مىگيرى؟رويا تغييرى در حالتش نداد ،اما گفت:
 من غلط بكنم با تو قهر كنم (آهستهتر نجوا كرد) قهر كنم اول خودم دق مىكنم.هرمز شنيد و خنديد.
شنيدن قهقههى خوشآهنگ با فرو رفتن در آغوش دوست داشتنى خوشبوى
باشكوهش همراه شد.
 آفرين ...هيچوقت قهر نكن ...حاال بذار چشمهاتو ببينم شايد نظرم برگشت.رويا ميان بازوهاى هرمز تكان خورد و صورتش را باال برد؛ مىخواست مطمئن شود كه
هرمز شوخى نمىكند.
 راست میگى؟ نظرت برگشت؟ قربون آقاى مهربون خودم بـشم.دو نگاه از رنگ و جنس و سن متفاوت ،با گرماى دوست داشتن به هم گره خوردند.
 قربونى نمىخوام ...عروس خوشرو و شاد مىخوام. من كه همیشه شادم ...قبول كردى؟ -اگه واقعا ا خواستهى تو باشه قبول مىكنم.
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دختر جوان با خرسندى گفت:
 خواستهى منه.هرمز صورت رويا را ميان دستهايش قاب گرفت.
 خب حاال تو هم به دل من راه بيا. چه كار كنم؟ بايد كالس دفاع شخصى برى.چشمها گشاد شد.
 دفاع شخصى؟! چرا؟ چون خانم من بايد بتونه تو موقعيتهاى مختلف از خودش دفاع كنه و اجازه ندهموتورسوارى اونو روى زمين بكشه.
رنگ از رخ رويا پريد.
 از كجا مىدونى؟ فكر كردى من بىخبر از با ارزشترين موجود زندگیام بودم و بىخيالت شدم؟ يعنى چى؟هرمز صاف نشست.
 يعنى از همون روزهاى اول كه اومدى شركت برات محافظ گذاشتم.رويا متحير و ذوقزده گفت:
 -جداا؟
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 جدا ا.چند بو*س*ه و چند قربان صدقهى محبت آميز ،عکسالعمل توفانی رویا شد.
براى رويا اين حركت هرمز نه زشت بود و نه زير نظر گرفتن حريم خصوصى و نه
دخالت در زندگیاش.
او در اين حركت ،اوج محبت و عالقه و صداقت مرد جوان را مىديد.
 حاال باديگارم كيه؟ ديدمش؟ نمىدونم ،شايد ...آها در ضمن بايد كالس شطرنج برى.رويا ناليد:
 شطرنج؟! چرا؟ چون پدرشوهرت عاشق شطرنجه و قراره بيشتر همنشين هم باشين. واى عموفرهاد ...من بلد نيستم آقاجان. ياد مىگيرى خانمجان.رويا ل**ب برچيد و گفت:
 آخه چطورى هم درس بخونم ،هم كالس دفاع شخصى برم ،هم شطرنج ياد بگيرم؟واى تازه بايد به مركز مهر فرهان هم مرتب سر بزنم( ...اَداى گريه درآورد) هرمز حاال
مىفهمم چه رئیس سختگيرى هستى.
چرخى زد و روبهروى صورت خندان هرمز ادامه داد:
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 تو خونه هم مامان مجبورم كرده ناهار و شام بپزم و كارهاى ديگه( ...ضربهاى بهبازوى او زد) بايد هم به حالم بخندى.
هرمز با صداى خندانش گفت:
 قبال ا كه گفتم تاجرم ...تو جدى نگرفتى خانم خوشگل من.او را ميان دستانش محبوس كرد و ادامه داد:
 نگران نباش ...خودم دفاع شخصى رو يادت مىدم ...درس هم مثل گذشته روىكمک من حساب كن ...شطرنج راست كار عموفرهاده ،مامانت هم با خودت.
رويا با آرامش زمزمه كرد:
 وقتى تو هستى هزارتا كالس هم مىرم و پاى همهى معاملهها هستم ...هر معامله،به شرطى كه طرف معاملهام فقط تو باشى.
هرمز كمى فاصله گرفت و گفت:
 دلم مىخواد با لباس سفيد عروس بياى خونهم ...مىتونى به خاطر دل من قبولكنى؟
رويا در آن صدا و نگاه ،غرق شد و به خود گفت «رويا تو به خاطر دل اين مرد
مىخواستى مراسمى نباشه ...اما حاال كه مىبينى چقدر مشتاقه نبايد از
موقعيت سواستفاده كنى».
پلک روى هم گذاشت.
هرمز منتظر بود.
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چشمان سياه همراه لبخندى كه روى صورت مهتابى و اندكى گل انداخته شده،
درخشيد وقتى گفت:
 باشه ،ولى... ولى چى؟ فقط نزديکهاى درجه اول و از همه مهمتر... از همه مهمتر؟رويا با تأكيد گفت:
 جشن اينجا باشه ،تو همين خونه.هرمز متعجب پرسيد:
 اينجا؟ تو اينطور مىخواى؟رويا با همان لبخند و اطمينان گفت:
 آره ،آقاى لجباز اگه قرار بر عروسى گرفتنه دلم مىخواد همينجا باشه.رويا احساس كرد با اين كار مىتواند خاطرات تلخ اين خانه و رفتن هما را در وجود
همسرش بكشد و خاطرهاى شيرين و به ياد ماندنى ايجاد كند.
رويا قصد داشت به آن خانه ،روح شادى و نشاط را برگرداند.
هرمز سرى تكان داد و گفت:
 قبول خانم لجباز من ...راستى تا حاال خونه رو كامل ديدى؟ -نه.
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 پس بلند شو.ساعتى در سالن پايين و باال چرخيدند .رويا تابلوهايى كه به تازگى به ديوارها آويخته
شده بودند را ديد و ابراز احساسات كرد.
آلبوم عكس قديمى را ديد و با مشاهدهى زنی زيبا كه چشمانى همانند خودش
داشت ،لرزيد و با تحسين گفت:
 مامانت خيلى خوشگل بوده ...قد بلند...هرمز با انگشت صورت مادر را نوازش كرد.
 آره ،خيلى خوشگل بود.رويا با نشاط گفت:
 البته بابات يه چيز ديگه بوده...هرمز خنديد و ضربهاى به پيشانى رويا زد.
 بازى عروس و مادرشوهره؟رويا خنديد.
 به خدا بابات خيلى جيگر بوده.صداى خندهى هرمز از اتاق بيرون زد.
 جيگر چيه دختر؟ حيا كن ...مثال ا شوهرت پيشت نشسته.رويا بو*س*هاى سريع روى گونهى هرمز زد.
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 آقاى شوهر دروغ بگم؟ پدر شوهرام يكى از يكى خوشگلترن ...اين از بابا فرهان،اون از بابا فرهاد؛ دلم براتون مىسوزه هر سه به عروساتون َسر هستين.
 بيا اينجا ببينم چى دارى میگى عروس كوچولو؟!رويا با خنده كمى عقب رفت.
 اآلن ببين من و مامانهما و آذرجون تو قشنگى از شما سه نفر چند قدمعقبتريم؟ حاال مامانت و آذرجون خوشگل بودن ...منو مىخواى كجاى دلت بذارى
آقاى داماد؟
هرمز به سرعت دختر شيطان خندان را گرفت و گفت:
 خب مىگفتى ...عروس خاندان صادقى چطوريه؟رويا خود را پيچ و تاب داد تا از حصار دستها بيرون آيد.
 من غلط كنم اظهار نظر كنم ...عروسهاى خونوادهى شما ماه هستن ،ماه.با دستهاى چفت شده در هم ،با شوخى و خنده عكسهاى ديگر را ديدند.
رويا با ديدن عكسى دستش را از دست هرمز بيرون كشيد و جيغزنان «اىجانم،
جان» گفت.
عكسى از هرمز يک ساله با لبخندى شيرين كه دو دندانش را به نمايش گذاشته
بود .در دستى پستانک داشت و با دست ديگر موهاى فرهان را گرفته بود.
 چه قدر نازه ...چه خوشگله خدا ...يعنى تو بچگى خوردنى بودى.هرمز چنان نگاهى به رويا انداخت كه سنگينى آن ،رويا را سرخ كرد.
با تته پته گفت:
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 خب راست میگم ،ببين چقدر ملوس بودى. يعنى اآلن نيستم؟رويا به سرعت گفت:
 اين خانمه كيه؟هرمز با تمسخر زمزمه كرد:
 چقدر هم حرفهاى حرف رو عوض مىكنى!رويا ريز خنديد.
هرمز او را به پشت ساختمان هدايت كرد و رويا زير نور چراغهاى حياط ،استخر
بزرگى را ديد كه به قطرات باران خوشآمد مىگفت.
 چه قشنگه ...فكر مىكردم مثل حياط جلويى فقط درخت داره.آالچيقهاى متقارن در اطراف حياط ،رويا را وسوسه كرد.
 بريم اونجا بشينيم؟دورترين آالچيق را نشان داد.
 هوا سرده ،بارون هم كه داره مياد. خب لباس گرم بپوشيم و آتيش روشن كنيم.هرمز در مقابل اشتياق رويا تسليم شد .اشتياق و سادگى رويا او را به نشاط مىآورد.
براى او كه از هيچ محيط و موقعيتى لذت نمىبرد ،ديدن با چشمان رويا احساسى
ناب به همراه داشت.
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گويى خداوند با ظهور اين دختر بار ديگر زيبايىهاى دنيا را به او نشان مىداد .هرمز
با رويا جوانى ،عشق و نشاط را تجربه مىكرد.
استخر و آالچيقى كه هيچوقت به چشمانش زيبا نبودند با حضور رويا در آن لحظه
زيباترين نقطهى دنيا شده بود.
شرارههای آتش با رنگهای سرخ و زرد به دست باد سرد همراه قطرات باران رقص
زیبایی را به نمایش گذاشتند.
بوی دود و عطر لطیف لیمو ،سحرانگیزترین عطر دنیا را به مشام رویا میکشاند.
روی شانههای هر کدام پتوی گرم و سبکی نشسته بود تا تن جوان و مشتاق آنها را از
سرما و باران حفظ کند.
رویا سکوت شبانگاه را شکست.
 برام از کودکیات حرف میزنی؟ از پدر و مادرت ...از این خونه.انگشتان هرمز پتو را باالتر کشید و کمی روی نیمکت چوبی جابهجا شد.
 از بابا به جز عکسها و خاطرات عمو چیزی یاد ندارم...چشمان رویا از بخار سفیدی که نفسهای عمیق هرمز در هوای سرد آن را تشکیل
داده بود به صورت غمگین نشست.
 اما یه خاطره رو خوب به یاد دارم ...همینجا بود ،کنار همین استخر بودم...هرمز صدای خندهی پدر را میشنید که او را به سمت آب میبرد و میگفت:
 بیا ماهی کوچولوی بابا.صدای مادر که جیغ میزد:
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 فرهان بچه رو خیس نکن ...فرهان. جون فرهان؟ تو هم بیا مادر.و افتادن در آب استخر همراه پدر و جیغ مادر و خندهی هرمز کوچک.
خندهی شاد او و پدر که مادر را دعوت میکرد تا همراه آنها آب تنی کند.
صدای غمگین هرمز همراه نم اشک چشمانش جگر رویا را سوزاند.
رویا به سختی خندید و گفت:
 چه بابای شیطونی داشتی ...باالخره مامانت پیروز شد یا بابات؟هرمز لبخند زد و گفت:
 نمیدونم ،اما فکر کنم بابا پیروز شد.چند تار موى سر رويا كشيده شد.
رويا با حس درد ،دست زير روسرى بلند و گرم برد و با باز كردن گلسر ،موهايش را
آزاد كرد و از كشيدگى رهايى يافت.
چشمان هرمز روى گلسر طالى مادرش نشست.
 آخرين چيزى كه از مادرم به ياد دارم و برام جا گذاشت همين گلسر بود ...وقتىآرش گلسر شكسته شدهى تو رو به دستم داد ،فكر كردم ديگه تموم شد و تو رو هم
مثل هما از دست دادم.
خنديد:
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 مثل افراد خرافاتى فكر كردم گلسر شكسته خط پايان ديدار ماست و قراره اون بهعنوان آخرين يادگار برام بمونه.
دست پيش برد و دستبند زيباى رويا را لمس كرد.
دل رويا همراه مچ دستش از تماس انگشتان گرم شد .مچش را چرخاند و انگشتان
كشيده را محكم در خود گرفت و با لبخند و شيطنت گفت:
 اشتباه فكر كردى ديگه ...مىبينى كه با تغييراتى كه دادى اآلن قشنگترين آويزدستهامه ...به جز حلقهم ،اين دستبند رو بيشتر از همهى طالهام دوست دارم.
 خيلى دختر قانعى هستى.چشمهاى رويا از حدقه بيرون زد و به خودش اشاره كرد و بامزه گفت:
 قانع؟ من؟ تو همين چند ماه بيشتر از دو ميليارد خرجم كردى ...جواهرات،عروسى...
هرمز مابين سخن دختر پريد:
 اين خرجها رو كه من اجبار كردم ...تو از من چى خواستى؟ هيچى ،مهريهتو كه باتهديد بخشيدى.
رويا خنديد و دست آزادش ل**بهايش را پوشاند.
فرداى روز عقد با خواهش و اشک و تهديد مهريهى سنگين خود را بخشيد.
 كدوم عروسخانمى دو واحد آپارتمان برج دلفين آبى رو مىبخشه؟رويا خنديد و گفت:
 -يه خلى مثل من.

576

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان گل سر شكسته | دخترعلى كاربر انجمن يک رمان
 كدوم دخترى از  ١٣٧٨سكهى طال در اين آشفته بازار ارز و طال چشم پوشىمىكنه؟
رويا خود را به هرمز نزديک كرد و لوس گفت:
 چه دختر احمقى ...درست مثل من... كدوم عروسى ،ماه عسل به اروپا رو با ايرانگردى تعويض مىكنه؟رويا ديگر چيزى نگفت.
هرمز او را به خود فشرد و گفت:
 بخند ...بايد هم بخندى ...از كجا مىتونى شوهرى مثل من ذليل و تسليم پيدا كنىكه تابع حرفهاى تو وروجک باشه؟
چشمهاى سياه رويا ستاره باران بود و ل**بهايش زيباترين لبخند را داشت وقتى
دستهايش را آزاد كرد و دو طرف صورت خورشيد قلبش قرار داد.
 وقتى تو رو دارم ثروت دنيا به چه دردم مىخوره؟ يه وجب خاک تا وقتى با هم روشقدم بزنيم يا بشينيم ،برام اندازهى كل دنيا ارزش داره؛ همهى ثروتت رو هم به اسمم
بزنى وقتى ارزش داره كه تو با من باشى كه اگه ...اَگه نباشى تموم دنيا برام بىارزشه.
چشمان آبى را بوسيد.
 تمام قشنگى دنيا ...ارزش دنيا اينجا تو دستهاى منه ...مىدونم خيلى ثروتمندىو مىخواى با ثروتت خوشحالم كنى ...اما خوشحالى من خوشحال بودن توئه ...من از
تو خيلى چيزها ياد گرفتم؛ مثل مرواريدهاى پالستيكى گلسرشكسته كه در كنار
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طالى اصل تبديل به دستبندى ارزشمند كردى ،وجود خام منو با توجه و محبت و
عشقت پختی؛
من نمىتونم بگم چقدر تو اين مدت كوتاه ،بزرگ شدم و رشد كردم.
نمىتونم بگم چقدر از دخترى ساده كه فقط خونواده و دوستهاش رو مىديد ،دور
شدم و تبديل شدم به يه روياى ديگه.
رويايى كه آرزوهاش تغيير كرده.
مىخوام با كمک تو به زندانىهايى كمک كنم كه مثل بابا به خاطر يه اشتباه از آزادى
و خونواده محروم هستن.
مىخوام مثل تو براى «خانهى مهر فرهان» مفيد باشم ،تصميم دارم دانشگاه رشتهى
روانشناسى شركت كنم.

و رويا چشم در چشمان هرمز از روياهايى كه قرار بود به حقيقت تبديل كند ،گفت.
هرمز با اشتياق و توجه گوش داد و با لبخند و گاه نوازش ،مهر تأييد بر تصميمات
رويا زد.
باران قطع شده بود ،اما سرماى هوا افزايش يافته بود.
هرمز همراه رويا بلند شد.
 نقشههات جالب و خوبه ،روى كمک من حساب كن. روى پولت ...فكرت ...وقت آزادت حساب كردم ،غم نداشته باش.هرمز سرى تكان داد و با لبخند روى بينى رويا زد.
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 پس خدا به داد من برسه.***
«دو ماه بعد.
فروردين »١٣٩٨
زنگ هشدار گوشى ميان خوابش دويد.
خواب مىديد در حال شانه كردن موى سر مهشيد است كه زنگ تلفن بلند شد.
 يكى اين تلفن رو جواب بده ...نرگس ،مهرىخانم...مهشيد دست او را كشيد و گفت:
 خاله يويا تو كيفته.با ناله گفت:
 سرم رفت.و يكى از چشمانش كمى باز شد و خميازه كشيد.
با دست اطراف بدن خوابآلود را لمس كرد و گوشى را زير بالش هرمز كه مابين شكم
و تخت بود پيدا كرد.
به سختى چشم ديگر را هم باز كرد و زنگ هشدار را خاموش كرد و با ناله گفت:
 فقط  ١٠دقيقه ديگه مىخوابم.و بالش مچاله شده را زير گونه كشيد.
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 ١٠دقيقه تبديل به  ٢٠دقيقه شد تا رويا دل از خواب كند و خيره به صورت خندان و
چشمان زيباى آبى ،زمزمه كرد:
 سالم ...صبحت به خير عزيز دلم.چشمها با همان مهربانى خيرهاش بود.
نيمخيز شد و مانند هر صبح ،دستى بر روى تمام صورت كشيد و با بو*س*هاى
مراسم صبحگاهى را كامل كرد.
غلتى روى تخت نرم و ملحفههاى آبى لطيف زد و روى تخت نشست.
تیشرت سفيد و شلوارک سفيد باال رفته را در تن مرتب كرد و گفت:
 امروز سرم شلوغه و نمىرسم خيلى برات حرف بزنم ،اما اگه فراموش كنى بهم زنگبزنى جريمهات مىكنم ،نگى نگفتى.
خنديد و وارد سرويس بهداشتى شد تا وضو بگيرد.
نماز صبح را سريع خواند.
 مىدونى اينجا فقط يه ايراد داره ،صداى اذون به گوش نمىرسه.وارد آشپزخانه شد ،بعد از اينكه چایساز را روشن كرد ،به سراغ مانتو و شلوار سبز
چمنى با گلدوزى نارنجى و ظريف رفت.
 خب چى مىشه چايى و خرما نخورم؟ اآلن بچهها منتظرن با اونها صبحونه بخورم،خيلى سختگيرى آقاى رئيس.
مانتو را روى تیشرت پوشيد.
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 نمیخوام لباستو در بيارم ،اصال ا وقتى تنمه انگار كنارمى ،مىدونستى گاهى خيلىبىرحم مىشى باشكوه دلبر من؟!
موهاى خرمايى را بافت و خيره در آيينه گفت:
 حسابى بلند شده.با روسرى و كفش و كيف دو رنگ آبى  -سفيد ،ظاهرش پر از آرامش و آراستگى شد.
ليوانى چاى با دو خرما خورد و براى مجسمهى سرخپوست ،بو*س*هاى فرستاد.
بعد از مسواک زدن ،براى آخرين بار خيره در صورت خندان گفت:
 اينبار بخواى بدون من جايى برى قهر مىكنم ...خب دلم تنگت شده.قاب عكس را بوسيد و از خانهى زيبايشان بيرون زد.
آقاى محمدى مانند هميشه منتظرش بود.
 سالم خانم. سالم ...پسرتون بهتر شده؟ بله ،با لطف شما و آقاى صادقى بهتره. كى مرخص مىشه؟ آقاى دكتر گفتن امروز هم بيمارستان باشه بهتره.رابطهاش با محمدى خوب شده بود.
 ٤٥روز بود كه هر صبح به «خانهى مهر فرهان» مىرفت و همراه دختران صبحانه
مىخورد و كنار خانم دادستان به امور مىرسيد.
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اولين كارى كه انجام داد ،جايگزين كردن ظروف چينى و مالمين به جاى سينىهاى
مخصوص غذا بود.
خانم دادستان را سريع قانع كرد.
 خب بچهها بايد از همين چيزهاى كوچيک با زندگى معمولى آشنا بشن ...اينسينىها مخصوص خوابگاه و سلف غذاخورى دانشگاه و ...هست؛ وقتى تو بشقاب
مالمين يا چينى غذا بخورن يه تفاوت از بين اونها با بچههاى عادى برداشته شده.
بعد از خوردن صبحانه كنار دختران و كاركنان ،به سمت اتاق كارش رفت.
اتاق بزرگ و روشنى كه پنجرههاى بزرگش به سمت حياط باز مىشد و اجازه مىداد
وقت بازى بچهها ،رفتار آنها و مربيان را ببيند.
از كشوى بزرگ ميز ،كتاب زبان را بيرون آورد و مشغول خواندن شد.
ساعت  ٩كتاب را بست و به صفحهى گوشى خيره ماند.
 زنگ بزن.روى صفحه ،عكس دونفره روشن شد.
دست دور گردن يكديگر مشغول خوردن يک بالل مشترک بودند .آدم برفى دماغ
گوجهاى پشت سرشان تثبيت كنندهى يک خاطرهى پر از خنده و فرياد بود.
 سالم آقاجونم. سالم ،خوبى عزيز دلم؟ نه ،خوب نيستم.صداى نگران هرمز بلند شد.
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 چرا؟ چى شده؟ چيزى نشده ،فقط دلم خيلى خيلى خيلى تنگ شده. قربون دلت ...سه روز ديگه صبر كن. بگو يه ساعت (مانند دختركان كوچک ل**ب برچيد و با بغض زمزمه كرد) ببينلباستو پوشيدم تا كمتر دلم تنگ بشه ،اما فايده نداره ،خودتو مىخوام.
هرمز با ديدن قطره اشكى كه در چشمان سياه درخشيد ،نتوانست به لحن رويا
بخندد ،چشمانش را بست و مهربان گفت:
 عزيز دل هرمز نمىدونى بغض كنى منو بيچاره مىكنى؟ پس زودتر بيا. باشه ،برنامهى امروزت با بچهها چيه؟ مينا و زهره قراره امروز كالس نقاشى رو رنگ بزنن و طرح بكشن ...آقاى مرادى قبولكرده براى پسرها هم يه كالس جداگانه آماده كنه؛ امرز نوبت نرگس و مژدهست كه
دخترهاى كوچيک رو حموم ببرن.
شرح داد و هرمز با صبر گوش داد و با كلماتى دلگرم كننده تشويقش كرد.
ياران اوشن با تالش و صبورى رويا با اشتياق حاضر شدند تا هر زمان فرصت دارند در
كار خير فعاليت كنند.
برخى از آنها هفتهاى يک روز و برخى ديرتر به آنجا مىآمدند.
هرمز با قول گرفتن از رويا كه مواظب خودش باشد ،گفتوگو را پايان داد.
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ساعتى بعد در اتاق بدون زدن ضربه يا اجازه گرفتن ،باز شد و اندام كوچكى نمايان
شد.
پسرک آهسته به روياى مشغول خواندن نزديک شد.
رويا با كشيده شدن شلوارش ،از جا جهيد و جيغ كوتاهى كشيد .تصور كرد جانورى
روى پايش رفته ،اما با ديدن آرمان كوچک متحير پرسيد:
 چى شده آرمان؟ گريه كردى؟آرمان با صورت خيس و بغض سنگين سرى به تأیيد تكان داد.
رويا او را بغل كرد و روبهرويش روى ميز نشاند.
 چرا خالهجون؟آرمان جوابى نداد ،تنها اجازه داد تا قطرات درشت اشک مانند ارزشمندترين
مرواريدها از چشمان زيباى سبزش روى گونه بريزد.
رويا با محبت سر زيبا را به سينه چسباند و مهربان گفت:
 تا وقتى زبون كوچيكت رو بيرون نيارى من نمىدونم چى شده.طفل با فشار خود را از رويا جدا كرد و زبانش را درآورد.
رويا لبريز محبت او را بار ديگر به خود چسباند و بو*س*ههايى روى موهايش نشاند.
 قربونت برم حرف بزن ...چى شده؟ كى اذيتت كرده؟آرمان بار ديگر خود را از آن منبع مهر جدا كرد و با بغض لعنتى كه در صدايش
پيچيده بود گفت:
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 بابا آيش نيس ...ديده دوسم ندايه؟ميان سينهى رويا سوخت و با هيجان گفت:
 كى گفته دوست نداره؟ بابا آرش خيلى دوست داره. پس چيا نمياد پيش من بازى كنم؟رويا ل**ب گزيد و گفت:
 آرمانجونم ديروزم گفتم بابا آرش رفته به مردم كمک كنه ...خودت ديدى كه سيلاومده و خيلىها دكتر مىخوان مگه نه؟
 سل ب َده ...من بابا آيشو مىخوام.چند روز پيش آرش همراه چند پزشک و پرستار به مناطق سيلزدهى كشور رفته بود؛
از همان روز آرمان بىقرارى مىكرد و دو بار هم شب ادرارى كرده و از خواب پريده بود.
خانم دادستان مىگفت كودک خبر سيل آمدن و رفتن آرش را با فكر كودكانهاش بد
فهميده و هراس از دست دادن آرش را دارد.
رويا شكالتى از كشوى شلوغ و بزرگ بيرون كشيد و به دست آرمان داد.
 اينو بخور.از ميز فاصله گرفت ،نمىخواست بىجهت به كودک اميدوارى دهد.
بعد از دوبار شماره گرفتن پر از استرس ،صداى آرش در گوشش پيچيد:
 بله؟ -سالم آقاآرش ،خوبين؟
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 خوبم ،چيزى شده رويا؟يعنى لحنش نگران بود؟
 نه ...خب آرمان خيلى بیقرارى مىكنه ...مىشه باش حرف بزنين؟آرش نگران پرسيد:
 اتفاقى افتاده؟ آرمان خوبه؟ آره به خدا ...فقط دلتنگتونه ...اآلن اينجاست. گوشى رو بهش بده.رويا گوشى را به سمت كودک گرفت.
 بيا اينم باباآرش.آرمان شكالت را پرت كرد و گوشى را محكم ميان دو دست چسبيد.
 بابا؟ جون بابا؟ چطورى پهلوون من؟پسرک مانند بچه گربه خود را روى گوشى مچاله كرد و با ناز گفت:
 خوبم ...بابا چيا نيومدى؟رويا با لبخند به ديوار تكيه داد و غرق لحظات ناب دلبرى روبهرو شد.
آرمان گاليه مىكرد ،توبيخ مىكرد ،ناز مىفروخت و ناز مىخريد.
در آخر بو*س*هى شكالتى روى صفحهى گوشى و تصوير آرش چسباند.
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 بيا ...مننون ( .به تازگى ياد گرفته بود تشكر كند .نونى كه به هزار ميم ارزشداشت).
آرش گفت كه سعى مىكند دو روز آينده خود را برساند تا كودک را از دلتنگى
درآورد .توصيه كرد آرمان را شهربازى ببرد و كمى در شهر بچرخاند.
رويا اطاعت كرد.
دلتنگى اين كوچولو را با رگ و پوست و استخوان مىفهميد .او نيز مانند اين كودک
دلتنگ عزيزى بود كه بيش از  ٢٠روز از مسافرتش به آلمان مىگذشت.
گوشى را تميز كرد و گفت:
 خب بابا سپرده ببرمت شهربازى ...دوست دارى؟ آيه. پس بدو برو صورتت رو بشور؛ ديگه هم گريه نكن ...شب ميام دنبالت بريم ،باشه؟ باشه.مهرىخانم محبوبترين خدمهى خانهى مهر ،آرمان را به ساختمان پسران برگرداند و
پيام رويا را به آقاى مرادى رساند.
امشب تمامى پسران به شهربازى و خوردن شام در يكى از بهترين رستورانها دعوت
بودند.
مربيان دختر اعتراض كردند پس دختران چى؟
رويا با خنده گفت:
 -پسرها امشب مهمون آقاى دكترن ...دخترها هم هفتهى ديگه مهمون من.
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لحظاتى بعد نرگس فارغ از حمام كردن مهشيد ،خود را روى كاناپهی اتاق انداخت و
گفت:
 واى چقدر اين دختر شيطونه ...كم مونده بود شامپو رو تو دهنم خالى كنه.رويا خنديد:
 داره تو رو براى آينده آماده مىكنه.نرگس موهاى طالییاش را چنگ زد.
 بىخيال ...تو كه منو با آقا دكتر خوشتيپ جوش ندادى.رويا بىخيال لبخند زد.
مدتى طول كشيد تا توانست گروه عزيزش را مثل گذشته نرم كند.
نرگس مانند گذشته مهربان شده بود و اين روزها صحبت از آرش تنها يک شوخى
دوستانه مابين آن دو بود.
آن شب هم با دلتنگى آغاز شد.
نگاهى به آرمان كوچک انداخت كه كنار امير در اتاق ميهمان خوابيده بود.
زير نور شب خواب آبى ،مىتوانست دست آرمان را ببيند كه روى شكم امير نشسته
بود.
زود به هم عادت كرده بودند.
روى تخت دراز كشيد با وجود خستگى ،خواب از او گريخته بود.
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قاب عكسى كه در نبود هرمز همنشين روز و شبش شده بود را روى سينه نشاند و با
لمس تصوير از خود پرسيد:
 رويا هيچ فكر مىكردى با ورود اين مرد ،اين انسان باشكوه تا اين اندازه تغيير كنى؟در اين چند ماه اخير تغييرات شگرف موجب تعجب خود و اطرافيانش شده بود.
صبح تا ظهر در مركز فرهان فعاليت مىكرد ،درس مىخواند ،روزى دو ساعت همراه
خانم ادريسى دفاع شخصى كار مىكرد.
گروه ياران اوشن را در فعاليتهايش سهيم كرده بود .دختران در برنامههاى آموزشى و
فعاليتهاى تفريحى از جان مايه مىگذاشتند.
رنگ حسادت آنها تبديل به تحسين و مهربانى شده بود.
هرمز اينک براى تک تک آنها مرد خودساختهى محبوبی بود كه مىتوانست به قدرى
متواضع باشد كه همراه كودكى روى زمين چمن بنشيند و برايش داستان حيوانات را
با صداى هر حيوان بخواند.
خانواده براى هرمز و خانوادهاش احترام خاصى قائل بودند .مادر مرتب سفارش
مىكرد كه مواظب رفتارهايش باشد و در كنار عشق به همسر ،احترام خانوادهى
عموفرهاد را حفظ كند.
او مىخنديد و چشم مىگفت .يعنى هنوز متوجه نشده بودند كه او با اين ازدواج
صاحب چهار انسان دوست داشتنى شده است؟!
 هرمز دلم برات تنگ شده ،نامرد منو وابسته مىكنى و مىذارى مىرى؟ اونم كجا؟آلمان ...چطور بيام آلمان سراغت؟ وقتى بياى بايد حسابى منت كشى كنى ...صبر
كن.
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صداى زنگ گوشى ،مانع گاليههاى عاشقانه شد.
با چشمان درخشان ذوقزده گفت:
 جونم؟ جونت بىبال ...هنوز نخوابيدى؟ نه ...يعنى دراز كشيده بودم بخوابم؛ هرمز زود بيا.صداى پرخنده و چشمان آبى آرامش كرد.
 زود ميام ...دو دقيقه ديگه خوبه؟نيمخيز شد و قاب عكس روى پاهايش سُ ر خورد.
 دو دقيقه؟ يعنى چى؟ يعنى دوست دارم خانمم در رو باز كنه!آب دهانش را قورت داد.
 شوخى مىكنى؟ هرمزجونم كجايى؟ دختر در رو باز كن كه از دلتنگى رو به مرگم.از جا جهيد و بىتوجه به ظاهرش از پلهها سرازير شد .از كنار مجسمهى عقاب بال
گشوده گذشت و با اشتياق و نفسهاى تند شده در را گشود.
قبل از اينكه كالمى بشنود يا كالمى بگويد ،خود را به گردن مسافر محبوبش آويزان
كرد و كنار گوشش گفت:
 -آخ چرا اينقدر دير اومدى؟
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هرمز با در آغوش كشيدنش ،وارد خانه شد و گفت:
 منم دلتنگت بودم.رويا با نوازش و بوسيدن صورتى كه مانند هميشه از تميزى مىدرخشيد ،رفع
دلتنگى كرد و با اخم گفت:
 ديگه حق ندارى تنهايى برى.هرمز موهاى باز و آشفته را نوازش كرد و او را به سينه چسباند.
 ديگه تنها نمىرم ...خيلى سخت گذشت ،فكر هم نمىكردم تا اين اندازه دوريتفلجم كنه.
سخت بود دورى از عروس  ٣٠روزه.
ولى مجبور بود به آلمان برود.
شكايت يكى از منشىها از مدير داخلى به خاطر مزاحمت ،شركت را دستخوش
آشفتگى كرده بود.
متوجه شده بود اين شكايت ابتداى زنجيرهى حوادثى است كه قرار است شركت را
زمين بزند و بىتأثير از اقدامات شركت رقيب نيست.
بايد خود به آنجا مىرفت تا سر و سامانى به اوضاع بدهد.
با كمک از وكالى خبره شركت و سابقهى پاک آدولف مدير داخلى و پيشنهاد رقمى
چشمگير به منشى ،توانست تا حدى مشكل را حل كند.
سوفيا شكايت خود را پس گرفت.
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حس و حال عجيبش در اين روزها و دورى از رويا ،به او ثابت كرد تا چه اندازه تبديل
به مرد خانواده شده است!
در حال حاضر نمىخواست به آن روزها فكر كند.
 خانم خونه براى اين مرد خسته و گرسنه چيزى براى خوردن داره؟رويا از او فاصله گرفت و با ناراحتى روى گونهاش ضربهاى زد.
 بميرم الهى ،شام نخوردى؟ اآلن برات يه چيزى آماده مىكنم.هرمز لبخندى خسته به احساسات ناب همسرش زد و گفت:
 از جونت مايه نذار ،مىرم دوش بگيرم ،يه چيز ساده هم باشه كافيه.رويا به سمت آشپزخانه رفت و به سرعت مواد آمادهى ماكارانى را از فريزر بيرون
كشيد.
مادر روز قبل از عروسى به او توصيه كرده بود:
 هميشه تو فريزر غذا يا مواد آمادهى پخت غذا داشته باش ...درسته اونجا رستورانزير گوش دارى ،اما گاهى وقت و بىوقت مهمون مياد و بايد بتونى به سرعت چيزى
درست كنى.
بستهى حاوى گوشت چرخ كرده و پياز داغ آماده را درون ماهيتابه قرار داد و مقدارى
ماكارانى خشک داخل آب در حال جوشيدن ريخت.
قهوهى مورد عالقهى هرمز را آماده كرد.
 -بهبه چه بوى خوبى!
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برگشت و با اشتياق به مرد زيبا پوش كه حتى در خانه هم هميشه مرتب بود نگاه
كرد و گفت:
 قهوه يا غذا؟ هيچكدوم ...بوى تو ،بوى حضور تو ...بوى زن خونه ،بوى زنى كه فقط براى منآفريده شده.
رويا خنديد.
 رفتى به كشور گوته و شاعر شدى باشكوه خوشگل من!هرمز حوله را از روى موهاى نمدار روى صندلى انداخت و گفت:
 با تو عشق رو شناختم ،عشق رو ديدم ،عشق رو لمس كردم ...رويا هميشه عاشقمباش.
به او نزديک شد و شانهاش را به سمت خود كشيد.
 نمىدونى چه حس خوبى دارم وقتى مىدونم عاشقمى ...وقتى مىدونم عاشقتم.رويا با بغض گفت:
 تو كه مىدونى جنبهى شنيدن اين حرفها رو ندارم جناب شوهر ...كم دلبرى كن.هرمز خنديد و او را محكم بغل كرد و بوسيد.
 يعنى عاشق اين رو راستى و صداقتت هستم؛ آخه ضد حال نزن دختر ...تو همبايد اآلن دلبرى كنى ،ناز كنى و از عشقت بگى.
بغض به خنده تبديل شد.
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آهسته هرمز را به سمت صندلى هُل داد و گفت:
 اول شكم آقاى گرسنه و عاشق پر بشه ،بعد به قسمت عشق و عاشقى مىرسيم.كنار هم با شوخى و خنده به خوردن ماكارانى مشغول بودند كه صدايى بلند شد.
 منم ماكارانى مىخوام.هر دو خيره به امير كوچک شدند كه با صورت خوابآلود با حسرت به ظرف ماكارانى
نگاه مىكرد.
هرمز خندهاش را پنهان كرد و گفت:
 بهبه مرد كوچک اينجاست ،خواهرش چرا نگفته بودى؟ فراموش كردم ...امير داداش بيا بشين تا برات بكشم.نگاه هرمز خيرهى دختر الغرى شد كه با تیشرت گشاد سفيد و شلوارک سفيد روى
زانو ،موهاى خرمايى را از روى پیشانی عقب زد و به سمت قابلمهى كوچک رفت.
اين زن داخل آشپزخانه ،داخل پنتهوس باشكوهش ،داخل خانهى دلش همان پرى
مهربان قصههاى كودكى بود كه هما و فرهان برايش مىگفتند!
او در همين يک وجب جا تمام دنيا را داشت.
نگاه پر مهرش به سمت امير چرخيد كه سرش را به بازوى او تكيه داده بود.
و آرزو كرد.
آرزو كرد خدا اين آرامش را از زندگیاش نگيرد.
و آرزو كرد پدر و مادرش ببينند كه پسر كوچكشان شاد و خوشبخت است.
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و...
و آرزو كرد همراه اين پرى كوچک مهربانى صاحب فرزندى به شيرينى امير شود.
رويا با بشقاب ماكارانى برگشت و از ديدن سر مو خرمايى امير بر روى بازوى هرمز،
وجودش پر از حسى شيرين شد.
بىاختيار دعا كرد خدا به او و مرد خوب زندگیاش فرزندى دهد ،فرزندى با چشمان
زيباى آبى به زیبایی باشكوه عزيزش.
پايان
 ٨خرداد ١٣٩٨
سخنى با خوانندگان عزيز:
دوستان عزيزى كه لطف كردند و با اين رمان همراه بودند از شما خواهشمندم در
همين قسمت يا از طريق پروفايلم مرا از نظرات خود آگاه سازيد.
با تشكر از شما.
دعاها و آرزوهايتان در بارگاه حق برآورده باد.
التماس دعا.

منبع تایپ https://forum.1roman.ir/threads/43511/:
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یک رمان مرجع رمان
درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که
رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به
وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.
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