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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 98انجمن رمان 

 :خالصه

ده که در مرد جوانی به نام افشین که به تازگی همسر خود را از دست داده و مأیوس درگیر اتفاقات زندگی ش

اش را دستمایه تحول قرار دهد. امّا کدام اتفاق این بین ممکن است ماجرایی برایش پیش بیاید تا زندگی

 خود یهایش برساند؟ آیا افشین قادر خواهد بود سر و سامانی به اوضاع آشفتهتواند او را به راه تسکین غممی

 ؟بدهد

*** 

 فصل اول

در حالت  ود وتنها ساحل را نظاره گر ب .بغض گلویش را میفشرد ود وبنگاه های اندوه بارش به سوی ساحل 

آن قدر گریه کرده بود که دیگر از چشمانش اشک جاری نمیشد. موج های ساحل پاهایش را  .طبیعی خود نبود

اندوهش را به سوی دریا میبرد. همان چنان که همین طور خیره مانده بود احساس میکرد دیگر  رد ولمس میک

ی که بر زبان می آورد این تنها سخن .او به آخر خط رسیده، از دست روزگار عاصی شده بود ده وتمام ش دنیا

« بدون تو ادامه بدم.ن راه رو رقم خورد؟ دیگه نمیتونم ای وریرا منو تنها گذاشتی؟! چرا تقدیر من این جچ»بود: 

  .دنمیتوانست دردش را  پنهان کن ود قطـرات اشکش جاری میش ی آورددر حالی این جمالت را بر زبان م

 ای من کجا رفتی؟ من چطوری بعد از تو زندگی کنم؟ نه نه نمیتونم. آه روی -

همین طور که میرفت  رد.در اعماق دریا آرام گی د وبه سوی دریا روانه شد تا خود را به موج هایش ملحق کن

سریع دوید تا او را از این کار منصرف کند.  دید ی او رابرادرش وقت .میکرد به رویایش نزدیک میشود اساحس

ارستان محلی برد. از آن جا به منزلشان تلفن ه بیمسریع او را ب .وقتی خود را به او رساند که بیهوش شده بود

 .ش گفت که به بیمارستان برودادرکه گریه میکرد به م الیسعید در ح .کرد و مادرش گوشی را برداشت

او  از .آمد و حال زنش را مساعد نمیدید رکارپدرش نیز از س .ید سعید چیزی نگفتمادرش وقتی دلیلش را پرس

  رد.مادرش فریاد کنان پسرش را صدا میک یدند.ین رسقضیه را فهمید. سه ساعت گذشت تا این پدر و مادر افش

 ین من کجاست؟افشین من کجاست؟ افش -

http://forum.roman98.com/
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از پدرش خواهش کرد  ورده ونها کمی حالش بهم خت داده وسعید گفت که هیچ اتفاق خاصی برای افشین رخ ن

حال از  د وسعید دکتر را دید که از اتاق افشین بیرون آمد سریع به طرفش دوی .که مادر را به اتاق انتظار ببرد

 :برادرش پرسید و دکتر در حالی که لبخندی به لب داشت گفت

  .گیرهرار نرس قاست ان وت شرایط هیجو باید مراقب باشـید که تح وبهحالش خ -

 رد.دکتر تشکر ک از د وسعید بسیار خوشحال ش

 .افشین خوبه و نگران نباشید المادر جان ح -

 میخوام پسرمو ببینم. -

شده بود هدایت کرد.  تریپرستار آنها را به اتاقی که افشین بس .مالقات بدهد ازهسعید از پرستار خواست که اج

 .ه افتادگریه دید ب تمادرش وقتی پسرش را روی تخ

 نی مادرت از غم و غصه میمیره؟ کفکر نمی کنی؟یا خودت ممادر جان حالت خوبه؟ چرا این کارا رو ب -

 از قلب مادرش بود. با صدای بلند فریاد کشــید:ر سوزی از دل مادر می آمد ولی قلب افشین سوزناك ت

 ون.برید بیرون. نمیخوام ببینمت -

 یرون ببرد. سعید با تبسمی به افشین گفت:ه برش را بش اشاره کرد که ماددرسعید به پ

 آنها بشی.  اراحتیتو نباید این حرفو میزدی که باعث ن -

 انی شده بود گفت: بافشین که بسیار عص

  ؟ام بذاریپس ناراحتی من برات مهم نیست. چرا نمیری تنه -

ن. چطـور م افشـیاطر غرد بلکه به خکاشک در چشمان سعید جاری شد نه به این خاطر که افشین او را ناراحت 

تی برای لحظه ای نمیتوانستند ح د ود. رویایی که تمام عمرش بود از رویا زندگی آرامی داشته باشانست بعتومی

از هم دل بکنند. انگار که قلب این دو عاشق یکی بودند. سعید که نگران حال مادرش نیز بود از پدرش خواهش 

گار نمیخواست از تخت بیمارستان جدا شود به ه انافشین ک اره.ه بید تا افشین را به خونکرد که او را به منزل ببر

 و دشد که زنده مانده باشیافشین باورش نم وند.اصرار برادرش ناچار شد تا همراه او از بیمارستان خارج ش

 هاو پیشنهاد داد تا ببراین به اکاری دست خودش بدهد بن یدسعید باز میترس .آرزوی مرگ دوباره خود را داشت

در را باز کرد و از دیدن سعید  اکه شنیده شد مین گ درزن د.با اصرار او افشین به خانه آنها آم .ده اش بیاخان

 مینا به آنها  .ن بسیار تعجب کرد زیرا افشین دو سال بود که حتی یک بار به خانه آنها سر نزده بودافشی ارکن
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  ت:سعید به مینا گف .ین وارد پذیرانی شدنده افشراسعید هم ت وخـوش آمد گف

 دم.رتش بواینقـدر گرسنه ام که هــر چی باشد حاضرم یک لقمه ق من که داره؟ عروس خانم برای ناهار چی -

 مینا که سینی چایی در دستش بود گفت:

  .یهنوز باید شکمتو صابون بزن -

انگـار کســی کنارش  ر سـاکت شـده بـود وجو آشـپزخانه شـد. افشین همـین رف واردبعد از گفتن این ح و

ش را کـرده رها تالشبا وبــاره بــه او برگردانــد ونباشد در فکر فرورفته بود. سعید که میخواست شادی را د

 بـود بـه افشـین گفـت:

 .ی بـزنیـه حرفچرا سـاکتی؟  -

 د گفـت:لنسـعید بـا صدای ب .ین متوجـه صـحبت او نشـده بـودولـی انگـار افش

 ر.و هـم ببر اگـه جـای بـدی نیسـت ماتـو کـدوم دنیـا سـیر میکنـی؟  -

 ک بـاره سـرش را بلنـد کـرد و بـه سـعید گفــت:افشـین ی

  فتی؟حبتت نشدم. چــی داشــتی میگصمتاســفم که متوجه  -

 د.تــه و تو کدوم دنیا سـیر میکنا رفت کجمیگفتم پرنده خیالهیچــی -

 ك گفـت:با صدایی  غمناافشین 

 دبع ید وایی که فقط دو ماه طول کشی؟ دنیگرا می اتو کدوم دنی .دخراب شا دنیای من بدون روی دنیا؟ -

 رد.داحافظی کخ

 بگویـد. دانســت چــهواقعا سعید نمی .اشـک ازچشمش جاری میریخت بغـض گلـوی افشـین را گرفتـه بـود و

سعی میکرد او را دلداری بدهد  .ود داغ عزیـزی کـه همه دنیای افشین بــودسـخت بـ .حق را بـه افشـین میداد

اه از آن نگذشـته بـود ازدواجـی کـه هنـوز دو مـ شـود.اما چه فایده کــه میدید برادرش هر روز شکســته تر می

ش پـاره پـاره شـده ت آرام بگیـرد در حـالی کـه قلـبیتوانسرا پاشاند. چطور مین ای افشکـه بـا یک حادثـه دنی

بــه خـاطرات کمـی کـه  رفــت و افشــین بــاز بــه فکــر فرو گ دیگــری نداشــت.بـه جـز سـیاهی رن بـود و

  بـا رویـا سـپری کـرده بـود می اندیشـید.

 رویـا کجـا داری می ری مــن خســته شــدم؟ آخــه مـنم آدمم.  -»

 ب ین انتخارا به خاطر هم ومـن تف رسـید. د تا به هدسریع دوید در زندگی پسر خوب بای -
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 ردم.ک

 افشـین رو بـه رویـا گفـت:

 نـد.چیـزی دیگـری نداشـتی کـه جـذبم ک تی واالد کـه بـه دلم نشسدختـر به خـاطر همـین کـارات بـو -

 دا بیــا.من میرم خودت بع ت شــدم.عنـی فقـط بـه خـاطر همـین چیـز؟ خیلـی از دستت ناراحی -

  «تت...دوس تت دارم.دوس تت دارم.رویا دوس -

ــرد بیـار آشــپزخونه داره غــذا س گفـت پـس منتظـر چـی هسـتی آقـا افشـین روبا شنیدن صدای مینـا کـه می

خواهـد کـر کـرد بـا درخواسـت مینـا مـیف سـعید تعجـب کـرد. ش برخاسـت.میشه افشــین یک دفعــه از جــا

 :ســعید صــدا زد ت.رف ـرف آشـپزخونه بـره ولـی بـه طـرف در خروجـیبـه ط

 افشــین کجــا داری میری؟ -

صــدای بســته شــدن ». رســید ســعید ک صــدا بــه گــوش مینــا وتنهــا ی افشــین در نیامــد و صــدایی از

 گفــت: ـرد وبــود رو بــه ســعید کـ مینــا کــه کمــی ناراحــت شــده« در

 ره.کجــا داره می بــرو دنبــال آقــا افشــین ببــین -

وقتـی از در خـارج شـد  د سـریعا بـه دنبـال بـرادرش رفـت.ون ایــن کــه کفشــی هــم بپوشســعید بــد

بـه گوشـه ناگهـان چشـمش  چـه طـور در ایـن زمـان  کـم تونسـته بـود از اونجـا دور بشـه. افشـین را ندیـد.

  دیـواری کـه مقابـل منزلشـان بــود افتــاد.

 ا نشستی؟نجرا ایتــو چ افشــین؟! -

سـعید  .دیـدن بـرادر سـعید خوشـحال شـد مینـا بـا .خـودش افشـین را بـه خانـه بـرد او افشــین جــوابی نـداد.

ببرد ولی افشین از او  ل ساختمانشــان بــودروی پــارکی کــه مقابــسـعی کـرد افشــین را روب ناهار، بعـد از

دانســت کــه اگــر افشــین تنهــا بمانــد بــاز ســعید مـی ود برســاند.خواهش کرد که او را به منـزل خ

کــه در منزلشـــان بمونــه ولی افشین اصرار کرد که از او خــواهش کــرد مکنــه بالیــی ســر خــود بیــاره. م

ســعی نکــرد او را قــانع سـعید دیگــر  ل رویـایش کـه اکنـون تنهـا خیـالش بـا او همـراه بـود ببـرد.زبــه من

ـا بـا منـزل رویـا زیـاد نبـود. ایـن تنهــا خاطره فاصـله خانـه آنه ا ماشــینش او را بــه خانـه اش بـرد.ب و کنــد

ت آن را لمس کنــد. بــا رســیدن او بــه در منزل ســعید خواست میتوانســ ه از رویــا مانــده بــود وای بود ک

 نفهمید گفـــت: ت عصـابی کـه خـودش هـمین بــا حالولــی افشـ ه کنـارش بمانـد.ک
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  همتـون بریـد جهـنم. ببیـنم. رو مادیگـــه نمیخوام هـــیچ کدوم از ش -

داغ  هــیچ جــوابی نــداد زیرا میدونســت کشــت هرادرش نداز با سـعید کـه انتظـار چنـین واکنشـی را

سـعید فقـط از او خـواهش  پنـدارد.خـود می بـرادرش آن چنـان بزرگـه کـه حتـی بــرادرش را نیـز دشـمن

جـواب دهـد وارد بـه او جی بـه او داشـت بهـش زنـگ بزنـه. افشـین بـدون ایـن که کـرد کـه هـر موقـع احتیـا

بـا همـین فکرهـا بـه  نکنـد بـازم بالیـی سـر خـودش بیـاره وسـعید نمـیدانسـت چکـار کند.  .ا شـدخانـه رویـ

قــرار اســت در شــرکت قــراردادی بــا  توانـد بـه خانـه بـرود وـه مینـا زنـگ زد کـه امشب نمـیب راه افتاد.

مینــا قصـد داشـت بـه خونـه ور داشــته باشـد. در آنجـا حضــ بایــد ای خـارجی بسـته شـود ویکی از شرکت ه

سـعید کـه بـا عجلـه وارد  پـدر ومـادر سـعید بـرود ولـی سـعید بـه او گفتـه بـود کـه بایـد در خونـه بمونـه.

 ــود بــه خــانم کاوسی گفــت:شــرکت شــده ب

  .ان تشــریف آورده انـدمهمان -

ر ســاعت بعــد از چهــا .اسـت کـه منتظــر شــما هســتند یلـی وقـتخـانم کاوسـی پاسـخ داد کـه خ و

م کاوسی انهمانــان خــارجی خــارج شــدند. سعید که خسته شـده بـود بـه خـم ســرانجام دراتــاق بــاز شــد و

و نیم بود که سه امــا ســاعت  .صــندلی خــود بــه خــواب رفــتروی  ســعیداشاره کرد که میتواند برود. 

ـدرش را شـنید کـه بـــا صــدای مینـا پ التی خوابیـده گوشــی را برداشـته وســـعید با ح ورد وموبایلش زنگ خ

  :نگرانی میگفت

 نیسـتش! اافشین تو خونه روی افشین؟ -

 ـا افشـین نبـود.واقع راهـی خونـه همسـر افشـین شـد. بـا ایـن صـدا سـعید بـا عجلـه بـه طـرف ماشـین رفتـه و

از بیمارســتانها همـه جـا سـر مـیزد.  ال نگرانـی در جسـتجوی بــرادرش بــهسعید بـا ح کجـا مـیتونسـته بره؟

  ود.خبری از افشـــین نب یچاما ه .کالنتری ها تــا

  ت؟خدای من یعنی افشین من کجاس -

  بـــود.زاری افتــاده  ه وای مــادرش بــود کــه بــه گریدصاین 

  ی سـرخودش بیـاره.رادرتو پیدا کن. ممکنه بالیب ان بروســـعید ج -

 رو گشـتم ولـی هـیچ جـا نبـود. مـن همـه جـا مـادر جـان نترسـید هـیچ مشـکلی بـراش پـیش نیومـده. -

 وم نیسـت سـعید بـاز ماشـین رو روشـن کـرد تـا بـه همـراه پـدرش بـه دنبـال افشـینی برونـد کـه معلـ
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  سید سعید بیاتی | رمان آرزویم رویا است

 د.بــه فکرش رسـید کــه شــاید ســر مزار ر ویا باش .ـن موضـوع بـا خبــر شــده بــودمینـا هـم از ای .کجاسـت

افشـین کنـار قبـر رویـا  مینــا درسـت فکـرده بـود.ایــن موضــوع را بــه او گفــت.  ه ســعید زنــگ زد وب

راه پـدرش بـه دقیقـه بـود کـه سـعید بـه همـهفت و سی اعت حـدود سـفقـط گریـه مـیکـرد.  نشسـته بـود و

 قبرسـتان رسـیدند. 

تو اتفاقی که  ن. میدونم اگه من بیام بیشتر زجرش میدم چون فکر میکنه ماربرادرت را بی رو وسعید جان ب -

 رم.برای همسرش افتاد مقص

 د واون فقط یک حادثه بو د.دتونو ناراحت کنیهرگز نباید خو ماافشین این فکرو نکرده. ش ون هرگزپدرج -

 س.ب

 ت:با صدایی آرام گف ت وبه طرف افشین که در گوشه ای تنها نشسته بود رفه سعید با گفتن این جمل

 نم.ازت مخفی ک گفت که نمیتونم اینویک چیز  ناون روزی که با رویا ازدواج کردی را یادت میاد. رویا به م -

 .رازو بهت بگم باید همراه من بیاییخواهی اون م رحاال اگ

  بـا ایـن جملـه بـی اراده برخاسـت. افشـین

  بهــت چــی گفت؟ رویـا دونی؟ی مـیسـعید تـو چ -

رویـا چـه چیـزی بـه او گفتـه بـود کـه سـعید در ایـن  دی در حــال دور شــدن  از او بـود.ســعید بــا لبخن

بـا دیـدن پـدرش خواسـت  افشـین تـا کنـار ماشــین دنبـال سـعید آمـد.د؟ ن می خواست آن را بـازگو کنـزمـا

برای دونستن  بــه اصــرار ســعید وســوار ماشــین شــود.  راهـش را کـج کنـد ولـی ســعید خــواهش کرد

بــرای هــم  ر برقــرار شــده بـود انگــاردپ ران ودر راه ســکوت بین پس ت داد.اون راز جواب سعید را مثب

 گفـت: سـعید یـک دفعـه رو بـه افشـین کـرد و غریبـه بودنـد.

  ا نه؟تـو میدونی تا حاال بهت دروغ نگفتم قبول داری ی -

انســت مید شــناخت ورش را خــوب مــیراداو بــســرش صــحبتش را تائیــد کــرد. ان دان افشــین بــا تک

 ســـعید ادامــه داد: ی از او نشـــنیده بــود.هم دیگه بودند دروغ اـه تــا زمــان ازدواجشان که بکـ

 ورم.چون مجبم همسرت بودم همسرت به من رازی را گفت که میخوام همین االن بگ و وروزی که من پیش ت -

ست دارد همیشه افشین خوشحال باشد. اون گفت اگه من نتونستم برادرت رو خوشبخت کنم باید دواون گفت 

 ق اتفا ه اونکس مسئول اون حادثه نیستید. حتی اگ هـیچ و وت د.ی برادرش رو کس دیگه ای پر کنخوشبخت
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  سید سعید بیاتی | رمان آرزویم رویا است

 .رویا ازت خـداحافظی مـیکـرد افتادبد نمی

 :گریـه وار گفـت صـدایی بغـض کـرده و افشـین بـا

 رد؟!که باید خـــداحافظی میک یعنی چـی منظـورت چیـه؟ -

 اون ســرطان داشت.  بگــم. افشــین بــزار حقیقــت رو -

 دار.گفــتم نگه  .ماشین رو نگه دار. میخوام پیــاده بشــم ی.یگم و داری دروغیعنی... ت رط...سرطان؟ س -

 سـعید بـا حالـت عصـبانی گفـت:

 چرا؟ کنی؟تو چـرا حقیقـت رو قبـول نمی -

 یاد زد:فر افشـــین بـــا حـــالتی کـــه از خـــود بـــی خـــود شــود

 ر اصـلی ام.مـن مقصـ من االن فقــط مــی دونــم کــه رویـای مـن از دسـت رفتـه و کــدام حقیقــت؟ -

داد ه بــود کمــی آرام گرفــت. بعــد  این جملــه بــا ایــن کــه پســرش همســرش را از دســت پـدرش بـا

ر رو از زبــون مــرگ رویــا بدونــه ولــی حقیقــت امــ کــرد افشــین اونــو مســئولاز اون اتفــاق فکــر می

دیگـه غضـب افشـین شـد.  ســعید کــه مــی خواســت او را آرام کنــد تسـلیم خشـم و نید.خــود افشــین ش

هم درسـت بود  ی صـحبت سـعیدیگه حتود. یر خاك مدفون شده بین در زرویای افش ود وکار از کار گذشـته ب

ماشـینی به او زد ولی آسیبی به او  ت وه رفوی جـادت و به خواب ابدی رفته بود. افشین به سگشو بـر نمیای اروی

 ی اومــد:صــدای ضــعیفی از زبــون او م برنــدعید او را بــه بیمارســتان میس در وید و در حالی که پنرس

 رو... رویــا، -

فشــین ا .روز بــودزاران ــا بــرای خــانواده صدری انگــار هز گذشــت امخره از ایــن اتفــاق ســه رواالب

بــه مالقــات او آمـده  ا نیـزمین ســعید همــراهبــه بخــش منتقــل شد.  بعــد از ســه روز بــه هــوش آمــد و

 را داشـت کـه سـعید بـه او گفـت: قصـد بلنـد شـدن از تخـت  دن ســعیدبودنـد. افشــین بـا دی

 باش. آرام -

 بود: اولــین جملــه افشــین ایــن

 بهــم بگــو. ســیعد جــان حقیقــت رو -

فتن حقیقت شاید کمی آرام گ اخانواده صدری باشد. چون ب و عیداین میتونست یه نشونه خوبی برای س

 عید با لبخندی جواب داد: س ت.میگرف
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  سید سعید بیاتی | رمان آرزویم رویا است

 میدم اگه زودتر خوب شدی بهــت بگم. قــول میدم. ولقی. تو باید استراحت کن اش.برادر جون آرام ب -

 با گفــتن ایــن جمله افشین کمی از اضظرابش کم شد. سعید دید که پدرش کنار در ایسـتاده، به پـدرش گفت:

 چـرا نمیـای تـو؟ -

 .اع کنــدآمدن بــه داخل اتاق امتنباعــث شــد پــدرش از  صـدای افشـین بـود کــه شــنیده شــد و

 رت روی تخــت بیمارستان افتاده لذت بخشه. ایــن صــحنه  کــه پســ آقــای صــدری بفرمائیــد تــو. -

 ت.طرف پدرش کــه از بیمارسـتان خـارج مـیشد رفه سعید با ناراحتی سخن او را قطــع کرد و ب

 بـه خـدا افشـین منظـور بـدی نداشـت. ؟پـدر جـون کجـا داری میـری -

 گفــت: بـا گریـه شـدید رو بـه ســعید کــرد وپـدرش 

 حقیقت رو بگـو. ر بـودم یـا نـه؟ــنم مــن تــو اون حادثــه مقصســعید بگــو ببیی -

ی مقصر چ کهیم گیم بپرسید بهتون مر بار هزاه ت ور نیسم که هیچ کس مقصتما گفش ز بهپدرجون من قبال نی -

 د.چون همسرش رو از دست داده. من خواهش میکنم نری داردصیری نتق ته وین حالت عصبی داشافش وده.نب

 حــال رفــتن بــه سـعید گفــت: در و پـدرش کـه سـوار ماشـین شـد

 . میبیـنم ول کــرد مــن اونــوهــر وقت قبمــرگ همســرت نبـــودم.  یچ وقـت مســئولبگو من ه -

 اقشوقتی میخواست با افشین صحبت کنه دید تو ات و تده بود به طرف بیمارستان رفشسعید که عصبانی 

 بــه طرف مینــا رفــت وگفــت:رد و تعجب ک ت.نیس

 ت؟ تــو اتــاقش نبــود.افشــین کجاســ -

رای تسـویه حساب دید که افشین به طرف در ب ه صـندوق رفتـه.مینا جواب داد که برای تسویه حساب ب

 گفت: ت ونبال او رف. سریع به درودخروجی بیمارستان می

 وب نشـده.تـــو کـــه حالت خـ ؟کجـــا داری میـری -

 افشـین بـا صـدایی خنـدان گفـت:

 چــون قــول داده بــودی.تـو بایـد حقیقــت رو بهــم بگــی  .مـن کـه خـوبم -

 . رد نتونســـتکـی فایـده بـود چـون هـر چـه تالش عید بـرای بازگردانـدن او بـه بیمارسـتان باصرار س

 ن حـــاال کجـــا داری میری؟افشین صـــبر کـ -

 ک واژه از افشــــین شــــنید:ا یـتنهـ
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 .ـنمجه -

رد کفشـین بایـد در تنهـایی فکـر مـیا اما ال او رفتن.رهایی افشین یــا دنبرار گرفتــه بــود. دوراهی ق رعید سس

ت سـعید بـه دنبـال مینـا رف بـا رفـتن رویـا تنهـا نمانـده بـود. ه انـد وه اطرافیـانش نیـز بـه او دلبسـتمیدید ک و

 ک آنهـا راه چـاره ای بیندیشـد.بعد از این کار او بـه خونه پدرش رفت تـا بـا کمه برسـونه. تا او را به خون

 ود.ته بی اش نشسن در کنار در منزل پدریبسیار تعجب کرد چون افشده بـود. آنجا رسـید که شب شه وقتــی ب

 و...ت افشــین -

 بشـنوم. تســعید مــن اومدم حقیقــت رو از زبون -

 ببیـین افشـین مـیخـواهم بگـم... -

 خــواهم حقیقــت رو بشــنوم.مــی هیچـی نگـو مـن فقـط -

 ســعید گفــت:

 ـونم بگـم.پـدرمون مـی  فقــط در کنــار -

دن پـدر بـا دی دری شـدند.ر بود. هر دو وارد منزل صوولی مجبد ا ببینر رشخواسـت پـداین کـه نمـی افشـین بـا

فرزنـدش انگـار هـزار دنیـا را بـه او داده انـد بـه طـرفش رفـت ولـی افشـین تمـایلی نداشـت تـا در آغـوش 

 ن گفـت:ی بـه افشـیسـعید کـه مـی دیـد پـدرش غـرورش شکسـته شده بـود بـه آرامـ پـدر جـای گیـرد.

 ایـد بـی احترامـی کنـیم.مـا نب اون پـدر ماسـت و -

  مـادرش نیـز بـه گریـه افتـاد.

اگه اون نبود تو حاال اینجا  رده ورو بزرگ ک وه که غرور پدرت رو میشکنی؟ او تدپسرجون چی به سرت اوم -

 نبودی.

 ســعید بــرای آرام کـردن مـادرش گفــت:

 ورش شکسـته.غر ده وفقـط ایـن پسـر فکر می کنه  که از منم بزرگتر ششـت افشـین منظـوری ندا -

 مــادرش را خنــدان تـر نشــان داد. ایـن جملــه آخــر  چهـره پـدر و

 تا به خونه بخت بفرستیمش؟ هدانشگاهش تمام میشگاهه؟کی افشین بشین.ببینم این خواهر من هنوز تو دانش -

غیبت او از آشپزی دست  عید وبا شنیدن صدای س ام بودده کردن بساط ششبنم که در آشپزخونه مشغول آما

 به پذیرایی آمد. ید وکش
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  سید سعید بیاتی | رمان آرزویم رویا است

فکـر  تت خـالص کنـی.ی مـیخوای منم از دسردخودت زود ازدواج ک کنی؟ع مـن چـی فکـر میهـی داری راج -

 رم.ندم از ایــن خونه نمی رو دق وتا تنم؟ کردی من تو را رهـا میک

  افشـین خندیدنـد. رفــای او همــه بــه جــزبــا ایــن ح

 درت اومـده چـرا سـالم نمـیکنــی؟شـنبم ببـین بـرا -

  ببخشــید.. مــن اصــال تــورو ندیــدم ؟اومــدی یه ببخشید که متوجه نشدم. سالم بــرادر جون. کاو -

 فـت:را داد وگ ناراحـت بـود ولـی جـواب سـالم او ین بــا ایــن کــهافش

 بیـا بشـین کنـار مـــن. -

را بــا او سـپری  او بیشــتر دوران بچگـی اشافشـــین واقعـــا از بچگـــی شـــبنم را دوســـت داشـــت. 

رویـا بهتـرین خــاطره اش بــود.  آشـنایی او بـا او بـود کــه رویـا را بـه بـرادرش معرفـی کـرد وکــرده بــود. 

پنج مهندسی تـــرم  ا بـــود.هـــم کالســـی او روی د.دانشــگاه هــای دولتــی درس میخواناز شــنبم در یکــی 

دانشـگاهی کـه م رابطـه آنهـا زیـاد شـده بـود. شـبنم کـه دوسـت صـمیمی رویـا شـده بـود کـم کـکـامپیوتر. 

ا ت شــبنم او رنداشــت.ب عضی اوقا شـبنم درآن تحصــــیل میکردند فاصله زیادی بــــا خونه صدری رویـا و

 ل ازقب ا بــود کــه افشــین دلباختــه او شـــد.یکــی از ایــن دعــوت ه در کــرد.به خانــه شــان دعــوت مــی

رویــای او همــان رویــایی بـود آن افشـین خواســـتگاری رفته بود ولی هـــیچ کدامشان بــاب میــل او نبــود. 

ونسـت ایـن شـبنم نمـی د .کـه پیشـنهادش را بـه رویـا بـدهاو بـه شـبنم گفتـه بـود  شـبنم دوسـت بـود. کــه بـا

ادرش اون رو ربــود دوســتش را ازدســت بــده. بارهــا ســعی کرد بگــه کــه بکـار را کنـد چـون ممکـن 

 بـاالخره روزرا انجـام بـده.  یـن کـارافشــین خـواهش کـرد کـه ادوســت داره ولی جرئت مـیخواســت. 

که حال شبنم را مضطرابه دید  رویـابـه زبـان بیـاره.  را بـه خانـه شـان دعـوت کـرد تـا کـالم آخر جمعــه او

  :گفـــت

  اتفاقی افتــاده؟! بنم؟ش دهچیـزی ش -»

  :شــبنم گفت

تا امو خواهش مــیکــنم حرفی. وام عصــابی نشازت میخــ حبت کــنم وم باهات صواهیخده. مچیــزی نشنه  -

 ی.شـاید حق داشته باشاهی ناسـزا بگـی بگـو. گر میخوااری صــالح دونســتی انجـام بـده. بعد هرک نو وآخر بش

 رویا:
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  یعنی چـــی مــن بـــه تــو ناســـزا بگــم؟! منظــورت چیــه؟ -

  :شــبنم گفــت

 میخــواهم بگــم کــه...  -

  گــه مهـم نیسـت بعـدا بهـم بگـو.اب دختــر خ -

 کـه صـدای در اتـاق شـنیده شد.  شـبنم تـو دوراهـی قـرار گرفتـه بـود

 ما هسـتند.ر شهمـه منـتظ داختم و؟ من سفره رو انارینمـی ان چـرا دوسـتت رو بـه پـذیرانیشـبنم ج -

آه اگــه صــدای در شــنیده نمــی شــد شــکر کــرد. خـاطر ایـن کــار ت شـبنم در قلـبش از مـادرش بـه

 رویـا را ازدسـت بـده. رویـا گفــت: ممکــن بــود حرفـه شـو بزنـه و

 مـن دیگـه بایــد بــرم. -

 تند.ا بری؟ همــه منتظــر مــا هسکجــ بــری ؟ -

 دیگــه مــزاحم نمــی شــم. -

  شــم.احــت می؟ اگــه بــری نارایــن چــه حرفیــه -

ئیـــد تـــو خجالـــت نکشـــید بــا گفــتن خــانم شـــکیبا بفرما مــادرش از در پــذیرایی بیــرون اومــد و

کــه افشــین وارد اتــاق خوردنــد ناهــار مــی هــر دو وارد پــذیرایی شــدند و را مســـلم کــرد. مانـــدن او

 شــد.

 کجــا بودی؟ ر دیــر کردی؟مادرجــان  چــه قــد -

 کیباای داریم. خانم شما مهمون ویژهرم ببخشید هرچه قدر دویدم که زودتر برسم بازم دیر شده بود. پس -

 ان.بنم اینجدوست ش

  نشــدم. اوه ببخشــید مــن متوجــه حضــور شــما -

  :تگفـــ و ســالم کــردلی کــه ســر بــه زیــر داشــت، رویــا در حــا

 هش مـــی کـــنم آقـــای صـــدری.خـــوا -

 نـه چـون اگـه ؟بـود ش رو بــه رویــا گفتــهآیــا شــبنم پیشــنها د .غوغــایی برپــا بــود در دل افشـــین

 رفتـه بــود کــه مــادرش گفــت: در فکـر فروگفتـه بـود حـاال اینجـا نبـود. 

  .غــذاتو بخـــور ؟افشــین جــان چــرا تــو فکری -
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  افشـــین بـــا تکـــان دادن ســـرش جـــواب مـــادرش را داد. و

 اشــــتنها نداریــد؟ ــــرا شــــما نمــــی خــــورید؟خــــانم شــــکیبا چ -

 .مــن مــزاحم شــما شــدم ید.ممنونم من زیاد نمــی تــوانم بخــورم. شــما خیلــی زحمــت کشــید -

 رو نــزن. کــنم ایــن حرفــاخواهش می -

 قصــد رفــتن داشــت کــه مــادرش گفــت: بعــد از ناهــار رویــا تشــکر کــرد و

 م براتــون چــایی بــریزم.تــازه مــی خواســت ؟دارین میــرین کجــا -

 کشـیدید خیلـی ممنـونم. ی ناهـاراز زحمتـی کـه بـرا ممنــون ولــی دیــرم شــده بایــد بـرم. -

 ز هـم خواهـد آمـد بـا صـدای بلنـد گفـت:ایـن کـه مطمـئن شـود رویـا بـا شـبنم برای

 رویـا اون موقـع هـم میـاد صـبر کنیـد. مـادر جـون هفتـه بعـد تولـد منـه و -

ـــا دوســـت داشـــت رویـــا او واقعای افشـــین شـــادی آور بـــود. شـنیدن جملـه آخـری از زبـان شـبنم بـر

ن را دلباختــه او کــرده چهــره ای معصــومانه کــه افشــیبــه چهــره اش نگــاه کنــد.  را بیشــتر ببینــد و

 ت و گفـت:بــــه طــــرف خــــواهرش رفـافشــــین ـا از شـبنم، بعــد از خــداحافظی از رویبــود. 

 داده بـودی.نسـتی بگـی تـو قـول نتو -

 «نمـی تـونم بگـم آخـه... داداش جـون بابـا مـن -

 را شـنید: در همـین فکـر بـود کـه صـدای شـبنم -

  ؟داداش جـون کجـا سـیر مـی کنـی -

 از چهـره خـود را خشـن تـر کـرد. بـ وجـواب او راداد  افشـین بـا لبخنـدی و

 ام. ادهزبـــون ســـعید بشنوم. مـــن آم رو ازاینجـــا تـــا حقیقـــت  مـن اومـدم -

 ســعید بــا شــنیدن حــرف آخــر افشــین شــروع بــه صــحبت کـردن کـرد:

  واهم بـا افشـین حـرف بـزنم.شـبنم میخـواهم بـری اتاقـت. میخ -

 ف بـرادرش شـوکه شـده بـود گفـت:بـا ایـن حـر چشمانش جمع شده بود شـبنم کـه اشـک در

  .مـن ایجـا مـی مـونم پـیش بـرادرم -

 ت:ـین بـا تائیــد حــرف خــواهرش گفافش و

 میخـواهم همـه باشـند. .نــه شــبنم هیچــی جــایی نمیــره -
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 ده روز .بهــت بــازگو کــنمببـین مـن قـبال نیـز بـه طـور حقیقـت رو گفــتم ولــی میخــواهم جزئیاتشــو  -

به  م ویــا کنــارت بســیار مضــطربه و نمــیتونســتم دلیلشــو بفهمشــما بــود کــه دیــدم روبعــد از ازدواج 

روز بعـد  گفـت.ـر نیـاز بـود بایـد بـه تـو مـیاگ بـودی و چـون تـو شـوهر اومن هــم زیاد ارتبــاط نداشت 

ه بــره پیشــش چــون کمــی مــریض افشــین خواســتن تـو وارد خونـه مـا شـد وگفـت دیـدم رویـا بـدو

آقـای صـدری بـریم خونــه مــا. درراه کــه بــودیم  مـن اومـدم تـا بـا نتونسـت خـودش بیایـد و احوالــه و

رویـا شـروع بـه صـحبت  و معلـت را پرسـید عصـبی شـدم و مــن دروغ گفـتم.یــک دفعــه رویــا گفــت 

 رده بــودم.کاش م نیدم.رو نمیش اون حرفا رده بـــودم وکـــاش مــردن کـــرد کـــه ای کــ

 صـحبتش را ادامـه داد: اشــک در چشــمای  ســعید جمــع شـده بـود و

 ازش بگیـرم. خــواهم خوشــبختی بــرادرت رومــن نمـی ســرطان خــون دارم. کـه مـنرویـا بـه مـن گفـت  -

خــانم شــکیبا شــما از مــن دســت بکشــه. گفتم  اونـو راضـی کنـی کـه رمیخـوام بگـم کـه تـو یـک جـو

ایــن موضــوع را  شــما چــرا قبــل از ازدواجـات بــرادر مــن بــازی کنیــد؟ احساسـ چطــور تونســتنید بــا

دیــروز متوجــه همــین  تاســفانه مــنمــن مــی دونســتم؟ م نــیرا؟ گفت فکــر میکچ بهــش نگفتین؟

دو سـاعتی اونجـا  دیــروز کــه کمــی حــالم بــه هــم خــورد افشــین منــو بــه بیمارســتان بـرد.شــدم. 

بــا گفــتن ایــن جملــه قلــب منــو  بـودم کـه دیـدم دکتـر بـا حـالتی مضـطرب وارد اتــاق مــن شــد و

الح صد.  ـم کـه نبایـــد هـــول کنیـم یـک حقیقـت رو بهتـون بگخـانم شـکیبا مـی خـواه" خــونی کـرد

خــانم ـم موضــوع را درمیــون بــذارم. رتون هـاگر خواسـتید بــه همس م وبـــه شـــما بگـدیـــدم اول 

نــه ایــن  نــهمــن...  "مــن واقعــا متاســفمخــون داریــد.  شــکیبا متاســفانه بایــد بگــم شــما ســرطان

قیقــت چطــور؟ولی امــروز بــه مراجعــه بــه بیمارســتان فهمیــدم حنمــی تونســت واقعیـت داشــته باشــه. 

متاسـفم کـه بـه شـما تهمـت زدم. واقعـا مـن ه ســعید  بــا حالــت شـرمگین گفـت کهمــونی کــه دکتــر گفته 

 خـواهش مـی کـنم. ــدری بــه همســرم ایــن موضـوع را بگیـد.کــنم آقــای صمتاســفم.خــواهش مــی

نه نمـیتــونم بگــم. باید خودتــون بگیـد. رویا بـا  چطـور مـی تونسـت شـادی بــرادرش رو بــه هــم بزنه؟

 دیـر بشـهی اگـه رای افشـین زیـاد مهم نباشـه ولایـن موضـوع شـاید االن بـحـالتی کـه گریـه مـیکـرد مـیگفـت 

حتی  چنــد روز گذشــت وفکــر کردم.  ن موضـوعایمـن بـه  د بـود.ـربه ای شـکننده بـه افشـین خواهض

 ه . دیگدشــمال رفتی رت بـرای مـاه عسـل بـههمس و وفرامـوش کـردم تـا ایـن کـه ت وع را بــه کلــیموض
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ـن تـا اینسـتم شـادی ایـن سـفر را بـه غـم تبـدیل کـنم نتو تصــیم گـرفتم بعــد از مــاه عســل بـه تــو بگم و

 رفتیـد.کـــه اون اتفـــاق لعنتی افتـاد. ای کـــاش بـــه اون ســـفر نمی

 ت:شبنم که حال برادرش رو مناسب ندید گف ت.سعید که آن قدر گریه کرده بود دیگه توان حرف زدن را نداش

 بــاش. ســعید جان  خــواهش مــیکــنم آرام -

 گفــت: رو بـه شـبنم کـرد ورو بیشـتر خـود بـدتر مـی دیـد  افشــین کــه حـال سـعید

 یــوان آب بــرای ســعید بیــار.شــبنم بــرو یــک ل -

رفتن و یک لیوان آب آورد. دستان سعید بـه لرزه افتاده بود و حتی توان گت شـبنم به طرف آشپزخونه رف

  ت.وان رو هم نداشلی

 ـین حــاال حقیقــت رو فهمیــدی؟افشـمادر جان چرا ایـــن قده خـــودت ناراحـــت مـیکنــی؟  -

سعید هم  ود.فقـط روحش با همسرش ب د وشت دیگر رویای افشین زیر خاك مدفون شده بوده ای دااما چه فای

این که حرفی بزند به طرف در ن دوعد از ازدواج به او نداشت. افشین بت رو بمقصر نبود زیرا جرئت گفتن حقیق

  ا باشـد.رفت تا کمی تنه

  ؟افشـین کجـا داری مـی ری -

 زه از ســـرکار اومـــده بـــود.تـــاایـن صـدای پـدر افشـین بـود که 

 خـواهش مـیکـنم. بـزنم. رفمـیخـــوام باهـــات ح -

اینکه  دونباعث شــد ب و را آرام کــرد وا صــدایی اجــدی داشــت ام افشــین مسـلما بـرای رفـتن تصـمیم

 بـود: بنمحرفی بزنـه روی زمین بشــــینه. صـدای ش

 ت بمـون.برادرجــون بــه خــاطر تنهــا خــواهر -

ه ود کای او بداین صود. براهش صدای شبنم هم هم رف میزدوقتی رویا حود. ده بنیصدای رویا را شار نگا

 افشین گفت:ی ده را نشان میداد با این که پدرش میخواست با او صحبت کند ول اعتسرد.افشین را دلباخته او ک

 ـیخــواهم کمــی تنهــا باشــم.اگـر مــزاحم نیســتم مـ مـن خسـتم. -

 شــبنم او را بــه اتـــاق بـــاالیی بـــرد.

 مـــی تـــونی بــری. خـــواهر جـــون ازت ممنـــونم. -

 همـان اتـاقی کـه جـواب بلـه را از رویـا  زنــدگی اش در آن بـود.وارد شــد کــه پیونــد  اتــاقی افشــین بــه
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 کـرد.بــه خــاطرات گذشــته فکـر مـی تنهــا در اتــاقاتــاق آشــنایی اش بـا رویــا. همـان  شـنیده بـود و

 بـه جشـن تولـد او بیایـد.بـود ا هـم مجبـور شـده تولـد شـبنم در ایـن اتـاق بـود. رویجشـن 

 هـی دختـر چـرا اونجـا تنهـا نشـتی بیـا اینجـا.رویـا بیـا کنـار مـا بشـین. -»

رای شــبنم واقعــا ســخت افشـین را بـه او بگـه امـا بــ کـه شـبنم در جشـن تولـدش موضـوع قـرار شـده بـود

اصـرارهای افشـین او قبـــول االخره بـا از هـم شـود امـا ببــود. ممکــن بــود ایــن کــار باعث جـدایی آنهـا 

بـرای بـرادرش بایـد اثبـات  فـداکاری خـواهر رای افشـــین انجـــام بـده.ـود کـــه ایـــن کارو بـرده بک

 ـد گفـت:بـا صـدای بلن خواسـت خـداحافظی کنـد شـبنمد از جشـن تولـد وقتـی رویـا مـیبعـمـیشـد. 

 ا جـون کـارت دارم وایسـا.رویـ -

پذیرایی منتظر جواب شبنم  افشــین نیــز دررو بــه اتــاق خــودش آورد. شــبنم او  جــز رویــا و همـه رفتنـد

اگـه جـوابش  افشـین تـو فکـر بـود کـه آیـا خـانم شـکیبا قبـول مـیکنـه یـا نه؟ گذشـت. اعتموند. یک سـ

عجلــه از مقــابلش  تــو ایــن فکرهــا بــود کــه رویــا باچـه فکرهـایی مــیکــنم. نـه ببـین  منفـی باشـه چی؟

 ن در افشــین بــه خــود اومــد. ــا بســته شــدـی متوجــه افشــین هــم نشــد. بحتـ گذشــت و

 م؟جــوابش چــی بــود شبنا ایــن قــده بــا عجلــه رفــت؟ خــانم شــکیب شــبنم چرا -

 شــبنم افشــین رو آرام کـرد وگفـت:

 او قـبال یـک بــار نــامزد کرده.  .تـو بایـد یـک حقیقـت رو بـدونی بشـین. -

  افشــین شــوکه شــده بــود. اون گفــت:

 بایـــد تـــو خـــودت وضـــع اونهـــا را ببینـی. از خـــانواده فقیـــری اســـت و -

 ـا تاکیـد شـنیده شـد:م افشـین بجـواب مسـل

قیمتی اونو از  یچه هتم بحاضر نیس ت دارم وخواهد افتاد دوس ده وفتااق اه اتفم چیزهایی کامن رویا را با تم -

 دست بدم.

 واقعــا عاشــق او شــده اســت. شــبنم گفــت: دیــد بــرادرششــبنم مــی

 ـس یــک شــیرینی ازت طلبکــارم.پـ -

 مشخص نبـــود بیشتر شـــد. او بـــه خـــواهرش گفت:واب رویـــا ــه جایــن ک اشادی افشــین ب

 البتـه بـا حضـور تـو. ی خـــواهم قبـــل از خواســـتگاری یـــک بـــار اونـــو ببیـنم.م -
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 ــده بــود افشــین رو صــدا زد.شـبنم کـه تـازه وارد خونــه ش دو روز گذشـت.

 ــر خــوب بــرات دارم.افشــین یــک خب -

 ســالمی بــه او بــده پرســید: افشــین بــدون ایــن

 خبـری؟ چــه -

 تیم.چهار عصـر تو رستوران الله قرار گذاشســاعت  رای فـردا،رو ببینـه. ما ب وببین افشین رویا قبول کرد ت -

 شــد: ــارجو بــا گفــتن حرفــی بــا عجلــه از خونــه خخوشــحال شــد  ینافش

 نــونم بــه خــاطر همــه چیــز.شــبنم ازت مم -

افشــین بــه فروشـگاه لبـاس رفـت ــین ایــن قـده خوشــحال باشـه. ندیــده بــود کــه افش شــبنم تــا حــاال

 نمـی دونــه. مامـا چـه مـی دانســت کــه رویــا ظـاهر آدم هــا را مهــشـلواری بخـرد  تـا بـرای فـردا کـت و

 سه بـود کـه شـبنم گفـت:سـاعت 

  .افشـین بایـد راه بیفتـیم -

  :انگـار کـه جـواب بلـه را قـبال شــنیده باشـه ادامـه داد و

 ممکنـه رویــات بپــره. -

 باشــه االن حاضــر مــی شــم. -

ان اللــه بـــه به طــرف رســتور و شــدبعــد از خــارج شــدن از خونــه افشــین ماشــین پــدرش رو ســوار 

 ت:گف نم کـرد وافشـین بـا نگرانـی رو بـه شب بـود. ولـــی هنـــوز رویـــا نیامدها رســـیده راه افتادند. به آنج

 نکنـه خــانم شـکیبا نیاد؟ -

 شـبنم بـا تبسـمی جـواب داد:

 ـق.یـک کمـی منتظـر بـاش عاش ؟را ایـن قـده عجلـه داریچ -

بـا دیـدن رویـا وصـال فـراق یعقـوب بـرای یوسـف بـود.  امـا تـا لحظـه رسـیدن رویـا انگـار بـرای افشـین

 شـد. رویـا بـه آنهـا نزدیک شـبنم بـرای او دسـت تکـان داد و دوبـاره شـد.

  چـرا اینقـده دیری؟ ؟چطـوری رویـا -

 ودم.معـذرت میخـوام. تـو ترافیـک گیـر کـرده بـ -

 افشـین بـا صـدایی زیـر لـب گفـت:
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 سـالم خـانم شـکیبا. -

بعــد از چنــد دقیقــه ای کــه ســکوت بین ان حالــت ســر بــه زیــری داد. جـواب سـالم را رویـا بـا همـ و

 ـا بـود شـبنم بـا لبخنـدی گفـت:فرم آنهـا حکم

 خبرا؟ ب رویـا چـهخـ -

 ـخ داد:رویـــا در جـــواب پاســ

 شـما. هـــیچ خبـــری جـــز ســـالمتی -

شـاید سته. چـون مـی دانسـت افشـین کنـارش نشـ واژه شـما کمـی شـبنم را ناراحـت کـرد ولـی چیـزی نگفـت

ـا شـما را تنهـا بـذارم تـ شـبنم گفـت کـه بهتـره مـنوده کـه بـه دوسـتش شـما گفتـه. او ب بـه خـاطر بـودن

جبـور بـه ولـی بـا لبخندی کـه شـنبم زد م اسـت اعتـراض کنـهوـا هـم حــرف بزنیـد. رویــا میخبیشـتر ب

خواستند  ر دوبعــد از چند دقیقه ه شــد. رویـا برقـرار بـین افشـین وسکوت  نهاد او شـد.پذیرفتن پیش

افشـین در میان تمـام  ویــا دیــدنی بـود.ده رد که باعث خنده هردویشان شــد. خنهمزمان صحبت کنن

کنند حبت را شـروع دو بـه هـم تعـارف کردنـد تا ص هـر رویـای دیگـری بـود. ،ده بـود رویـای کـه دیختراند

 کیبا داد.ه شـروع صـحبت را بـه خـانم شولی افشین با گفتن جمل

 خانم ها مقدم هستند. طفا بفرمائید.خــانم شــکیبا ل -

 گفت: نیدن این حرف آخری افشین سکوت را شکسته وــا شبکننده صحبت باشد از رویا کـه نمیخواست آغ

زم طوری که به شبنم هم گفته بودم یک بار نامزد کرده بودم که به دالیلی که اگه الون صدری من هم یآقا -

همان  آیا با این شرایط باز میخواهیدوضعیت خودم را به خواهرتان گفتم. من باشد بعدا به شما خواهم گفت. 

بگم تا بعدا پشیمان ما وام حقیقت رو به شتم و ابتدا میخخانواده فقیری هس من از د؟پیشنهاد را به من بدهی

 ن...م وید.نش

 شـروع کـرد. "کـنمببخشــید کـه حرفـاتون قطـع مـی" را بــاافشــین صــحبت هــای خــودش 

چـه کـاره  هسـتید و می دانــم شــما کــیمــن گفتــه.  ـهتمــام حقــایق دربــاره شــما بـ خـانم شـکیبا شـبنم -

خدای نکـرده بـدتر از اینهـا هـم بـود بـاز اگـر قـرار بـود  ن حتـی اگـررا مـی دونـم. مهمـه اینهـا بویـد. 

اگـه ی کـنم. ی خـواهم  بـا شـما زنـدگمــن  مــرا بــه شــما بــدهم مــی دادم. بــار پیشــنهاد خــودم  هـزاران

 کسـی دیگـه ای جـای شـما بــود ممکــن بــود حقــایق رو مخفــی کنــه ولــی شــما صــادقانه همــه چــی رو 
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روی صـحبت هـای مـن فکـر  خـواهش مـی کـنم مــن بــاز پیشــنهاد ازدواج بــه شــما مــی دهـم.گفتیــد. 

 ه؟پـس جواب نهایی شما چی م.و به شما قـــول میدهاین رد.کن شـــما را خوشـــبخت خـــواهم مکنیـد. 

 رویا تــو دو راهــی قــرار گرفته بـود کـه ناگهـان شـبنم بـا گفـتن چطوریـد بچـه هـا بـه داد رویـا رسـید.

 ادامـه حـرفش بـا ایـن جملـه خاتمـه داد:

 ا نـه؟م یـیرینی رو بخـوریبـاالخره مـا بایـد ایـن شـ -

؟ ره او را خوشــحال خواهــد کــردآیــــا چهــــ وا رویـا شـادی را بـه قلب افشین دلباخته خواهد آورد؟ آیـ

 رویــا در حــالی کــه ســرب زیــر داشــت گفـت:

 اگـه مـادرم اجـازه موافقـت کنـه مـن حرفـی نـدارم. -

بـود  گلـی کـه همـراهش ه بــه زمــین نشسـت وبــی اراد افشـین واقعــا از صــمیمم قلــب خوشــحال شــد و

 را بـه رویـا تقـدیم کـرد.

 یـا من تـو رو خوشـبخت مـی کـنم.رو -

 التی مضـطرابه بـه افشـین گفـت:بـا حـ رویـا عـرق  کـرده بـود و

 آقـای صـدری لطفـا پاشـید اینقـده خجـالتم ندیـد. -

انی کـه در رســتوران نشســته بودنــد بــه خــاطر حرکــت افشــین کسـقـی او بـرد. شـبنم پـی بـه عشـق حقی

نبــال او بــه د بـرای افشـین مهـم نبـود کـه دیگـران دربـاره او چـه  فکــر مــی کردنــد . بســیار خندیدنـد.

نگـران شـده  مشــبنشــگاه  نبــود. ا در دانوزی گذشــت ولــی خبــری از رویر درضایت لیلی اش بــود. چن

فت تــا خبــری از او بگیــره اما رویا در ا رخانــه روی شـبنم بـه درـه اتفـاقی بـراش افتـاده باشـه. بـود کـه نکن

تان ه بیمارسش را بدره او گفت که رویا پد بال در زدن دیکه شبنم را در ح ای از همسـایه هیک ان نبـود.خانه ش

مارستان جستجو میکردند. رویا با چشمانی د در بیکه شبنم و افشین بای ودوالی بین ســـا چـــرا؟ ده بـــود.بر

 نمیدانست چکار کند. وافشین تعجب کرد  بنم ون در کنار تخت پدرش بــود با دیدن شاگری

 آقـــای صـــدری شـما...ســـالم  -

 ـــدروتون رو آوردین بیمارستان. ـی از همسـایه ها گفـــت که پدنبـال شـما بـه خونـه تـون رفتـیم یک ما -

 ا بـــا چشـمانی کـه اشـک پـرش کـرده بـود گفـت:روی

 شــود. پـدرم بایـد هـر ماهـه در بیمارســتان دیــالیز -



  
  

 

21 
 

 
 

  سید سعید بیاتی | رمان آرزویم رویا است

 جـواب داد: بــا تبسـم بـه رویـا لبخنـدی زد و افشــین نفــس راحتــی کشــید و

 حـالش کــه خوبه؟هللا ب انشـاء اخـ -

 حــوالی شــب بــود.بلــه.  -

 گفــت: رو بــه او کــرد وـره رویــا را خســته مــی دیــد افشــین کــه چهـ

 اسـت بریــد خونــه. بهتـر .خــانم شــکیبا شــما خســته شـده ایــد -

ا بــده افشـین مـی دونسـت کـه بایـد حـق را بــه رویــکـه بایـد در کنـار پـدرش باشـد. ولــی رویـا گفـت 

 او بـه شـبنم گفـت کـه بایـد در کنـار رویـا بمانـد و چــون پــدرش بــود کــه در بیمارســتان بســتری بـود.

افشــــین نیـز به  ذیرفت.پـ خرهالیــا مخالفــت میکــرد ولــی بابــا ایــن کــه رو رویـا نیـز قبــول کــرد.

کـــه  او در حـالی کـه بـه طـرف در مـی رفـت جملـه ای شـنید ـرد.میک ركاجبـار بایـد بیمارســــتان را ت

 ــادی کــرد.ســـختی هـــای زیـــادش سرشـار از ش قلـــبش را بـــا وجـــود مشـــکالت و

 خــاطر همــه چیـــز ممنـــونم.بـه  .آقــای صـدری ممنــونم -

آنقــدر خوشــحال شــده بــود کــه وقتــی بیمارســتان  ا داد.ین نیـــز بـــا روحیـــه شـــادی جـــواب او رافش

آن را بـا بـاال  را تــرك کـرد خـود را بـه هـوا پرتـاپ کـرد انگـار کـه جـام پیـروزی را بـه دسـت بگیـرد و

تــازه  افشــین کــه و بودسه و نیم شب ســاعت حــوالی ـدن بـه تماشـاگران نشـان دهــد. بلنـد ش بـردن و

حـال پـدر رویــا را  بــه موبایــل شــبنم زنـگ زد و بــه خانــه شــان رســیده بــود تلفــن را برداشــت و

 وابش گفـت:ادی داشـت در جشـبنم کــه همیشــه روحیـه شـ و پرسید

 ... خـوای حـال پـدرش را بـدونی یــاواقعـا می -

  :گفــت ت وافشـین حــال عصـبانی بـه خـودش گرفــ

  .ش را بپرســـمه کـــه میخـــوام حـــال پـــدرمعلومـــ -

 وشـــنیم بـــا تبمسی جواب داد که حالش خوبه.  

*** 

 فصل دوم

ـدایی بلنـد او را این ایـن فکـرهـا خـارج کـرد. شـبنم بـود کـه افشـین در همـین خـاطرات گذشـته بـود کـه ص

 سـعید گفـت کـه چـی شـده دختـر ـر خـوش بـه خصـوص بـرای افشـین. ـک خبایش فریـاد مـی زد یبـا صـد
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 تــاده کــه فریــاد مــی کنــد. کلـه مـون داغـون کـردی مگـه آسـمان بـه زمــین اف

 ـی بایــد اول مژدگــانی بدیــد. کــاش اینجــوری بــود از اون هــم بهتــر ولـ -

  :گفـت مــادرش بــا نــاراحتی

  .بــرو اتاقــت .مهمــی نیســت بعــدا بگــو اگـه چیـز .اذیـت نکـن افشـین زیـاد حـالش خـوب نیسـت -

 گفـت: بــاالخره شــبنم حــرفش رو زد وث خوشــحالی شــبنم شــده بــود. ولــی واقعــا چــه چیــزی باعــ

 .مـراه خـواهرش بـه ایـران میانهفتـه بعـد سـهیل بـه ه -

خوشـحال کننـده بود. افشـین ناخودآگاه  ب انگیـز واین خبر برای افشین با وجود ناراحتی اش بسیار تعج

 گفت: دی زد ولبخن

 نی؟ اصــال چــرا قــبال نگفتــی؟از کجــا میــدو ؟واقعــا راســت میگــی -

  نم بــا چهــره ای اخمــو گفــت:شــب

  کـه دوسـتم ایـن خبــر را داد. ممـن تـو اتـاقم بـود یت غـرق بـوداون موقــع کــه تـو تـو رویاهـا -

مــادرش نیــز واقعــا از صــمیم قلــب خوشــحال بــود کــه بیشــتر خوشــحالی اش بــه خــاطر افشــین 

یـادش  شـاید هـم و سعید ســهیل رو خــوب نمیشناخت بــود کــه بعــد از چنــد مــاه لبخنــد زده بــود.

  بـا حـالتی تعجـب انگیـز گفـت: رفتـه بـود و

 سـهیل کیـه؟ چـه ربطـی بـه مـا داره؟ -

  مـادرش بـه او جـواب داد:

دوسـت صـمیمی بچگـی افشـین او  شـی.یاگـــه بشناســـی واقعـــا خوشـــحالی م .شناســـیســـهیل را نمی -

ســال پــیش از ایـن کشـور پونزده اونــا نــا ارتبــاط داشــتن. ا بــا اوواده مــتـو زمـان بچگـی خونبـود. 

ق مـا تــالش کـردیم اونــا رو پیــدا کنــیم ولــی موفــ .و بـه کشـور نـامعلومی رفتنـد مهـاجرت کردنـد

تـو  سـال دیگـه یـک ایمیـل از طـرف سـهیل بـه افشـین اومـد کـه نوشـته بـود کـهپنج بعــد از نشـدیم. 

رت خــواهی کــرد کــه از مــا معــذ وــر نمــی گردنــد ب دیگـه هـیچ موقـع بـه ایـران آمریکـا هسـتند و

 یان. ال فکرشـم نمـی کـردیم بـه ایـران بمـا اص اسـت. دادهخبــر نـ

 بیــرون بیاد. سعید  تـا افشـین از حالت افســردگی باشـدـین مـیتوانسـت روزنـه امیـدی خـانواده افش رایایـن ب

  :کــه از ایــن مــاجرا بـاخبر شـد بـا صـدایی بلنـد گفـت
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 خیلـی خـوب میشـه مـا اول بـه استقبالشـان بـریم. وایـن کـه خیلـی عالیـه  -

صوصــا مــادر افشــین آرزو خــانواده افشــین خ شـبنم هـم بـا تکـان سرش حرف برادرش رو تائید کرد.

ـین چـه ه میگـذره بـرای افشد هفتــه بعـــد خیلی ســـریع برســه. ممکـــن نبــود ایـن هفتــه ای کـمــیکــر

 درش بـــه افشـــین گفت:مـــا داد.اتفـاقی بیفتـه ولـی تـرس بـه خـودش راه نمـی

 شـه؟وهــوات عــوض ب وای بیــای اینجــا تــا هفتــه بعــد یکــم حــال خب افشین جان میخ -

  :تگف رد واز حرفا مــیزنه به افشــین رو کی سـعید کـه مـیدونسـت مـادرش برای چ رد.ولی افشـین قبول نک

 ای حرف مادرت رو رد کنی؟ومیخ دی ویک ماه بــه اینجــا اومد از ؟ حاال بعیمیکنول نخب داداش چرا قب -

  :گفــت ه خــواهرش کــرد وافشـــین رو بـ

 شــبنم؟نظــرت چیــه  -

  :واب دادرو میداد. شبنم ج ارو بپرسه باید جواب اون وال. چه لزومی داشت از خواهرش این سدبقیه تعجب کردن

 ـونی ولــی هــر جــور صــالحته.ت دارم همینجــا بمـمـــن واقعـــا دوسـ -

ن مصــیبت بزرگــی ـدرك میکـرد کـه ای دونســت افشـین نـاراحتی بزرگـی تـو قلـبش داره وشــبنم مــی

بــا ایــن حــال بــه که اونجــا مــی مونــه.  افشــین گفــت .بــوده کــه رویاشــو از دست بده نبــرای افشــی

او  او واقعـا شـبنم رو دوسـت داشـت.و بـه خـاطر خـواهرش کـرده بـود. مـادرش ایـن کـار ر سـعید و نظــر

همـین او بـود کـه بـا تمـام مشـکالتش تونســــت  افشـین تحقـق ببخشـه وبـود کـه توانسـته بـود رویـای 

افشــین نمــی توانســت محبــت خــواهرش رو فرامــوش  لت کننــد.راضی کنه که با افشین وص رویــــا را

از اینکــه  بعــد راه همسـرش بـه خانــه مادرشــان بیانــد.ن روز قـرار شـده بـود سـعید همفـردای آ کنـه.

 ســعید رو همــراه خــودش بـه شـرکت ببـره.گرفــت که  ورد تصــمیممســرش رو بــه خونــه خودشــون آه

قـرار شـده  او رئـیس بخـش توزیعـات بـود و سـعید تـو یـک شـرکت تولیـد قطعـات کـامپیوتر کـار میکـرد.

د از ازدواج م تو همــین شرکت کار میکرد ولی بعین هـــبال افشقـبعــدی ارتقــای رتبــه بگیــره. بـود تـا مــاه 

ی عید مســلما منفـجواب س اون دیگــه دوســت نداشــت بــه اونجــا بــره و تــرك کــرد.رو دیگــه اونجــا 

از ســعید  .تانی نداشش انگــار پایغمی را از تنهــایی دربیــارن ولخــانواده افشــین مــی خواســتند او  کــرد.

 داغ او را  یینهاچاره جز رفـتن نداشـت. شـاید ت رادرشذاره و به حـال خــودش برا ب او ره وا بخواسـت کـه تنه

 کمی التیام میبخشید که این به نظر میرسید نظر خود افشین بود و شاید هم...
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ویــایی بــرای هــر دوی روزهــایی ر بـا رویـا داشـت فکـر مـیکــرد. در اتـاق خـواب بـه روزهـای خوشـی کـه

همـین جـور کـه در فکــر  فشـین ایـن رویـا بـود کـه بـه او آرامـش میـداد.ا زمــان تنهــایی آنهــا. در

انگــار کــه هــزار شــب نخوابیـده باشــد همـین جــور دراز کشـید و اهــاش بــود بــه خــواب رفــت. روی

 او را صــــدا مـی زنه.  ی نشســــته اســـت ورویـــا تــــو بـــاغ بزرگـ کــهتــو خــواب دیــد 

  کجــای... ؟کجــایی افشــین کجایی؟ -

ندید افشین خود ولـی تالشش بی فایـده بـود. رویا در حالی که میک شـافشین هرچه قدر میخواست بـه او نزدی

 رو صدا میزد. 

  .تممـن همیشـه پیش ین نبـاش.قده خودتو عذاب میدی؟ خواهش میکنم غمگ ن من حـالم خوبه. چرا اینیافش -

  :ولـی افشـین در حـالی کـه مـی دویـد اشـکش جـاری بـود او مـی گفـت

  م. بــدون تــو...بـدون تـو دیگـه نمــی تــونم زنــدگی کــن -

خــوش  کــابوسنــه هــا بــه بــاال پریــد. ودر حــالی کــه تــو همــین خــواب بــود یــک دفعــه مثــل دیو

چهـره پسـرش رو پـر  از عرق  ه اتـاق خـواب او اومـد وــادرش با صدای او به طبقه بمآیندی بـرای او بــود. 

  ملتسمانه گفت: ت وبا گریه دست افشین رو گرفخـورده  دید فکر میکرد بازم مثـل دفعـه قبلی حالش بـه هم

 بیمارسـتان.بیـا بـریم  -

 لطفـا از اتـاق بریــد بیــرون. حـالم خوبـه مـادر. مـن حـالم خوبـه. نه -

 چطـور مـی تونسـت بـه او کمـک کنـه. پسـرش. اشــکی بــرای .مــادرش اشــکهایش جــاری شــد

 آخــه تــا کی؟ ؟میخــوای یــاد همســرت رو فرامــوش کنــی پسـرم آخـه تـا کـی -

  رم.هتره بب نبایـد اینجـا میومـدم.صدا بزنـی؟  جـوریواسـه مـن همسـر شده چطـور میتونی عشق منـو این الحا -

 .باشه من میرم بیرون ه.. هـرچی میگم به خاطر خودتنمببخش نمیخواستم ناراحتت ک ین.افش نمخـواهش میک -

ـی خواسـت مادرشـو ناراحـت فشـین نماکـه هـزار بـار غـم روی دوشـش باشـه بیـرون رفـت.  مـادرش انگـار

همــه چــی رو جمع  نــه.ــت تــا خــانوادش رو اذیــت نکبایــد میرفونسـته بـود خودشـو کنتـرل کنـه. نتکنـه. 

 .ردیــدن او تعجب کافشــین بــا د شــبنم تــازه از بیــرون اومــد.همین که در رو بــاز میکــرد  ره.کرد تــا ب

 تــو دانشــگاه نرفتـه بـودی؟ چـرا ایـن قـده...ــه مگ -

 ؟ ایـن سـاك چیـه؟تـو داری میـری بیـرون ؟ببـین افشـین چطـوری مـی تـونی زیـر قولـت بزنـی -
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 گفـت: یـک کـم جـدی شـد و افشـین بـرای اینکـه شـبنم متوجـه نشود

  تـو چــرا همیشــه مشــکوکی؟ لن ورزشـی.ایـن سـاك لبـاس ورزشـی کـه دارم میـرم سـا ؟ورت چیـهمنظ -

 با حالــت عصــبانیت در و مــیکــوبی میگـی شـک نکـنم؟ -

 نـه بابـا حواسـم نبـود. -

 ت:گف رد وقبـل از اینکه مادرش حقیقت رو بگه با حالتی متواضعانه رو به مادرش ک ید ومـادرش از راه رس

 . نگــران نباشــی.یکــم دیــر میــام ورزشــگاه میرم مــادر جــون مــن دارم -

مــادرش هــم کــه شــبنم رو خوشــحال مــی دیــد دیگــه چیــزی جــز زیــاد دیــر نکنــی نگفــت امــا 

اون موقــع شــاید  او بایــد صــبر مــیکــرد تــا ســهیل بیایــد وــت قلــبش پــر از خــون اســت. مــی دونس

ه طـرف قتـی از خونـه شـان بیـرون اومـدافشـین وافشین خداحافظی کرد.  اورد.پسرش می ــه قلــبشــادی را ب

فشــین در حــال تنهــایی ا همــین جــور ثانیــه هــایشــینی خــود را بــه صــحرا زد. بــا ما و خیابـان رفـت

تـازه فهمیـده بـود کـه  شـب شـد.دوازده ـاعت فکـر تـا ایـن کـه س ها ســاعت دقیقــه هــا وچــرخش بودنــد. 

عجلــه کــرد تــا خــود را بــه اونطــرف خیــابون اصــال تــو حــال خــودش نبود.  شــب شــده بــود و

ماشـینی بـه  برســونه تــا بــا تاکســی بــه خونــه شـون برسـه امـا تقـدیرش رسـیدن بـه خونـه نیـود و

همـه جمـع  افشــین بــه طــرف دیگـه خیـابون پـرت شـد. اومــد بــا افشــین برخــود کــرد وســرعت مــی 

  .شـدند

 آقـا چـی شـده؟  -

 ونــه ای؟مگـه دیو -

 یکــی زنــگ بزنــه دکتــر. -

 ـد کنــار بزاریــد نفــس بکشــه.بریـ -

  :آخــرین جملــه ایــن بــود د وایــن جمــالت رو قبــل از اینکــه بیهــوش بشــه شــنی

 ه. نــه. شــما نــه ایــن امکــان ندار ؟آقــای صــدری -

وقتـــی بـــه هـــوش امـــد کـــه حـــدودا ســـه او را بــه بیمارســتان بردنــد.  وو افشــین از حــال رفــت 

  .چشماشـو بـاز کـرد روز از اون حادثـــه میگذشـت.

 مـادر جـون افشـین بـه هـوش اومـد. ؟افشـین -



  
  

 

26 
 

 
 

  سید سعید بیاتی | رمان آرزویم رویا است

  پسـرم؟ ؟پسـرم -

 . بیمـار نبایـد اسـترس بهـش وارد بشه.خواهش مـی کـنم بریـد کنـار -

 افشـین در حـالی کـه کمـی مـی تونسـت حـرف بزنـه بـا نالـه ای گفـت:

 شـبنم کجـایی؟ -

 جـون مـــن اینجـــام کنـــارت. برادر -

  .ور خوشـحالم کـه مـی تـونم رویـامو ببیـنمـایی. همین طخوشحالم که اینج -

 درك نمــی کردنــد. را مـادرش منظـورحرفــای او شـبنم و

 ببینــی؟ رویــاتو چــی میگــی بــرادر جون؟ -

 جــون تــو اون دنیــا منتظــرم.آره خــواهر  -

 مــادرش بلنــد شــد. گریــه شــبنم و و صــدای شــیون

 ؟ایـــن حرفـــا رو بزنـــی فشــین چطــوری مــی تــونیا -

 بشم. کحـــاال مـیتـونم بـــه آرزوم نزدیـ -

 خـواهش مـی کـنم افشـین بـس کـن. -

 همـین جـور کـه حـرف میــزد بــه خــواب رفــت.

 چـرا... چــرا افشــین چشاشـو بسـت.آقــای دکتــر چــی شــده؟  -

 ز چنـد سـاعت بــه هــوش میــاد.اون بعـد ا .نگـران نباشـید -

. از او هار اتاق افشین برای دیدن دوباره او. شبنم حال مادرش رو مناسب نمیدید که منتظر بمونانتظ هاساعت

 داشت به کنار اونا اومد. هین حوالی سعید با حالت پریشانی کدر همره خونه ولی قبول نمیکرد.ه بخواهش کرد ک

 حــالش خوبـــه؟ ؟افشــین کجاســت بنم؟ده شچـی شـ -

 رو ببــر خونه.  فقـــط خــواهش مــی کــنم مــادرم. مـــادر، اون حـــالش خوبـــه .نگران نبـــاش داداش -

در همـین  حـالش هـم خـوب نبـود. شـبنم مـادرش چـاره ای جـز رفـتن را ندیـد و ا اصــرار زیــاد ســعید وب

بــا گفــتن خــانم صــدری مــن  هســتم شــبنم را بــه  نم آمـد وبـه طـرف شـب کـه دختـری موقـع هـا بـود

ــد بــا دیــدن او بــرای چن شـبنم کـه چشـاش پـر از اشـک شـده بـود بلنـد شــد و خــودش متوجـه سـاخت.

 چیزی باعث ایـن حالـت شـده بـود.چــه لحظــه ای بهــت زده مونــد. 
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 ... ت ببـین خـدایا تـو -

. منم همون کسی که تو را تو زندگیت ردسال پیش تو رو ترك کده ه . همون کسی کنم. مونبله منم شبنم ج -

 . تتنها گذاش

 د.ناك اشکاشـو روی زمـین جـاری کـرسـوز وش شــبنم چسـباند وگریــه ایهمین جمـالت خودشـو بــه آغ بـا

همــون دوســت . بلــه او نــازنین بــود .ا از شــوق شــادی بــاال بپــرهـه یــگریــه کنـ شـبنم نمـی دونسـت

 ــود.ب قــدیمی شــبنم کــه زنــدگیش بــه او مــدیون

 ؟ تــو اینجــا...ین تــویینازن -

ه ـرای همیشــرو دیــدم میخــوام حرفــی بــزنم کــه اگــه بشــنوی ممکنــه بـ تــو که بــا ایــن .متاســفم -

 تـونم.ـر منـو آتیشـم بزنـی هـیچ  نمـیمهـم نیسـت اگ کنـی. منـو لعنت

 شـبنم بهـت زده بـود.

 ــو اینجــا چیکار میکنی؟ـتی ترو دیدم قلبمو شاد کردی. ببخشید راس وده سـال ت . بعدال نگـوولش کن اص -

 دربــاره همــین موضــوع میخــوام باهــات حــرف بـزنم. -

تو ذهــن خــودش فکــر میکــرد چــرا راجـب چـی داره حـرف مــی زنــه.  شـبنم واقعـا نمـی فهمیـد او

  بـا ممکنـه اینجـا کـار کنـه؟با اینجــا منــو پیــدا کـرده.

 ــی بـــودم کـــه برادرتـــو...مـــن همـــون کسـ .ببـین شـبنم مـن واقعـا متاســـفم -

 ــو؟ رمچــــی براد -

 م ولــی وجــدانم قبــول نکــرد.نمــی خواســتم االن بگــه راجــب بــرادرت مــن مقصــرم. بلــ -

 و بــا بــرادرم تصــادف کــردی؟نکنــه تــ ؟منظــورت چیــه -

 متاســفم. -

 نــه ایــن امکــان نــداره. -

 ایــن حقیقتـه. -

 شـبنم بـا صـدای بلنـد گریـه کـرد.

 تــو...رو بــا بــرادرم انجــام بــدی؟ طـور تونسـتی ایـن کــاچ -

 رســتان را بــه آنجــا کشــاند.صــدای گریــه اش پرســتار بیما
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 مریضــا خوابیــدن. .اینجــا بیمارســتانه ؟خــانم محتــرم چــی شــده -

کنـه بـه  ین بــرای ایــن کــه او را آرومننــاز د.بــا گفــتن متاســفم نــازنین بــه طــرف در بیمارســتان دویــ

 طـرفش رفـت.

 شـبنم وایسـا خـواهش مـی کـنم. -

خره او بــاال ت ویمارســـتان را بــه جستجوی او پرداخب اطدر یک لحظه از چشمان نازنین ناپدید شد. حی شـبنم

 آرام بــه طــرف او رفــت. اری بودنــددر حـالی کـه اشـک هـایش جـ سـبزه هـا پیـدا کـرد و را کنـــار

 . .شــبنم مــن. -

 ـتی ایــن کــارو انجــام بــدی؟تــو چطــور تونسـ .چیــزی نگــو -

  هــر جــور صـالحته.باشــه مــن میــرم.  -

 او بـا گفـتن ایـن جملـه بـه عقـب برگشـت ولـی شـبنم بــا صــدایی بلنــد گفــت:

  .وایســا -

ـین همچنـ ال برگشــتن بــه طــرف نــازینن بــود کــه مشــت شــبنم را در قلــبش احســاس کــرد ودر ح و

 در آغــوش او نالــه مــیکشــید:شــبنم بــا صــدایی گریــه وار آغوشش برای دلداری او. 

 چرا؟ آخــه تــو چرا؟ -

شــادی مــادرش را بــا گفــتن   بلنـد شـد کـه صـدای صـبح وقتـیـتن ایـن جمـالت بـه خـواب رفـت. بــا گفـ

 شــین حــالش خــوب شــده بــود.بلـه افافشــین جـون شـنید. 

  .مــادرجون پاشــو افشــین حــالش خــوب شــــده -

 :ـی شدصـدای او بـود کـه شـنیده م اق افشــــین دویدنـد.ه شــــبنم بــــه طــــرف اتـهمــــه از جملــــ

 شـبنم کجایی؟  -

  .نـــداختـود را بـــه آغـــوش بـــرادرش اشـبنم خـ

 ت خوبه؟برادرجـــون تـــو حال -

آره خــواهر جــون نمــی دونــم کــی منــو زد ولـی دعـاش مـی کـنم کـه همیشـه حـالش رو شکر.  خــدا -

 بــود.عتش زیــادتر بــود خــوب خـوب باشـه امـا یـک کـم ســر

 رش شـنیده شـد:صـدای ســعید بــا غــ
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مادر از کی اینجا بودند. تو چطور میتونی  بنم و؟ تو فقط فکر خودتی. نمیدونی شیاحمق جون چی داری میگ -

 ی؟این حرفو بزن

 میکنه. داره شــــوخی .عیدولش کـن سـ -

ـی دونسـت بـا او رفتـار خیلـی بـدی داشـته م؟! رفتـه شـبنم تـو یـک دفعـه بـه ذهـنش رسـید کـه نـازنین کجـا

 گفـــت:  در همــین فکرهــا بــود کــه افشــین بــه اوایــن کــارو میکــرد.  ولـی بایـد

 ه تـــو زدن مــن همدسـت بودی؟نکنــ ؟چی فکـــری هســـتی تـــو -

  .کــاشاشــتم... ن ندولـی کـاش دوسـتی مثــل او ؟ـو چطـور جـرات مـی کنـی اینـو بگـیت -

 : شــین بــا صــدایی بلنــد گفــتاف

 زده؟ همونـه بـا مشـین منو ؟نکنـه اونـو میشناسـی ؟تــو چـی گفتـی -

 نـه مــن... -

 ــی رو از مــن مخفــی مــی کنـی؟داری چ .حقیقتــو بگــو شــبنم -

 حالـت خـوب نیسـت.تـو زیـاد  .ن بـرادر جـون بعـدا بهـت مـیگمببی تـو... -

ــبنم بــرای تــالش شایــن مــاجرا ســه روز گذشــت.  از گفـت.را ولـی بـا تاکیـد بیشـتر شـبنم تمـام حقـایق 

شــبنم میدونســت  ه و زیـر زمـین رفتـه پیـداش نبــود.. انگـار آب شـدنین بـی فایـده بـودپیــدا کــردن نـاز

بــرای مــرخص کــردن افشــین مــادرش بــه شــده بــود.  ـوده ولــی پشــیماناری کــه کــرده بــد بـکه ک

افشـین انگـار کـه از چیـزی ناراحـت شـده باشـه ک هفتـه بـه بیمارسـتان اومدنـد. همـراه شـبنم بعـد از یـ

 شــبنم پرســید:د. ه بــرای رفــتن بــه خونــه آماده شــبـدون ایـن کـه حتـی بـا اونــا حرفــه بزنــ

 پــس مــا کــه هیچــی؟! -

 منظــورت چیــه؟ ؟تــو چــرا ایــن حرفــو میزنــی -

  انگــار کــه بــا مــن قهـر باشـی. .من حــرفم نــزدی حتی تــو بــا -

  .من حـرف میزنـی انگـار رویـا اسـت کـه داره حــرف میزنــه زمـانی کـه بـا -

 ت:گف د ورسـتاری جلوی افشـــین اومه پمارسـتان بودند کاز بی ابت. در حال تسویه حسرف ت واینو گف و

 شـــکایت کنید؟ شــما نمــی خوایــد از کســی کــه شــما رو بــا ماشــین زده -

 افشـــین بـــا پوزخنـــدی بـــه خـــانم پرســـتارگفــت:
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  رفتــه! ونــامرده زده  ببیــنم از کــی شـکایت کنم؟ -

 ای افشــین عصــابی بشــه گفــت:در حــالی کــه از حرفــ پرســتار

 نـــامرد نگیـــد چـــون زن بوده. هبهتــر -

 د کیه؟ور؟ مگـــه شـــما می دونیچط -

 ود.فکـر کـنم نـازنین خانی ب اینجـا نوشـت. رو اسـمش ادف شــما اومــد وشب تصه . خانم جوانی بود کهبل -

 شـما چـی گفتیـد؟ -

ت گذاش ا رو کنار. این فکرههت از اون حادثه جان سالم به در برده باشن نداشنه او نمیتوانست باشد. چون امکا

 ت:تار گفبه خانم پرس و

  ...ولــینـــه مـــن شـــکایتی نــدارم.  -

  .جملــه ای حــرف ادامــه دار او را قطــع کــرد

 و بایـد تقـاص کاراشـو پـس بـده.اکـنم. مــن از اون شـکایت مـی  -

 د کـه بـا خشـونت ایـن حرفـو زد.شـبنم بـو

 شـبنم تـو؟! -

گــم ولــی متاســفم اون روز میخواســتم بهــت ب .همــونی کــه نمــی تــونم هرگــز ببخشــمش .بلـه داداش -

 کـردی.ـــه.همـــونی کـــه االن فکرشو مـــیمــن واقعــا متاســـفم.او شـــبنم خانیحالــت خــوب نبــود. 

رو صـدمرتبه  اگـه اون باشـه مـن خـداطـور مـی تـونی ایـن حرفـو بزنـی؟ چ نـه.ولـی ایـن غیـر ممکنـه!  -

 ی کـنم. اگـر اون زنــده باشــه...شـکر مـ

 یگــه نمــی تــونی اونــو ببینی.تــو د -

 ؟چطــور -

 و از خـودم روندم.اون رفتـه. مـن اونـ -

 رو کردی؟ آخـه چـرا ایـن کـار -

انگــار افشــین درد جانســوزی بــه  تمــوم شــد. آنـان قضـیه بـا خـداحافظی افشـین بحـث از جـر و بعـد

ور مـی تونسـت چطـ نبـود. او انگـار دریـای غـم بـود کـه ایـن غـم تمـام شـدنی هـم داشـت. غیــر از رویــا

 روزهـا بـرای اامیدی از بیمارستان بیرون رفت. او با نتحمل کند؟  ن عزیـزی دیگـر رااز دسـت داد تــاب
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بـه یـاد روزهـایی کـه بـا  پیـدا کـردن نـازنین. حـاال دغدغـه جدیـدی هـم داشـت.افشـین سـخت مـی گذشـت. 

ده نــازنین آن موقــع  ـــا زنـــدگی مـــی کردنــد.آنهـــا دو خیابـــان بـــاالتر از آنه خـانواده آنهـــا بـــود.

 آمـد.کـــه بـــه خانـــه آنهـــا مید بیشتر اوقـــات نـــازنین بـــو ســاله بــود کــه هــم بــازی شــبنم بـــود.

انـه بـود او بـا ایـن کـه پـدرش مخالفـت بیـرون رفـتن دختـرش از خ خـانواده آنهـا بسـیار ثروتمنـد بودنـد و

روزی  روزهــای خوشــی آنهــا بــا تصــادفی در اتوبــان خاتمــه یافــت.خانه آنهـا مــی آمــد. همیشـه بـه 

گ خــانواده خــانی در اتوبــان. مــر پــاییزی در هــوای مــه آلــود قلــب خــانواده صــدری را تکــان داد.

نــازنین در  ـانواده شــان فــوت کــرده انــد ولــی چنــین نبــود وهمــه فکــر مــی کردنــد تمــام خـ

بــا مــرور خــاطرات افشــین قلــبش الی بــود کــه کسی را نداشت. بیمارســتان متولــد شــد و ایــن در حــ

 ــی فایـــده بـود.تـــالش شـــبنم بـــرای صـــحبت کـــردن بـــا افشـــین بـ .را آزرده خــاطر مــی کــرد

تــالش او ادامــه یافــت  .افشـین بــه دنبــال او مــی گشــتـت یـاد نـازین را فرامـوش کنـد؟ توانسچطـور مـی

آور رکـت کـار مـی کـرد. روبـرو شـدن بـا او بسـیار دردشنـازنین دریـک ــا ایــن کــه حقیقـت رو فهمیـد. ت

 انگــارـه  مشــغول کــار کــردن اســت. نــازنین را دیدنــد کـ ـدارش رفــت.بـود ولـی همـراه شـبنم بـه دی

وقتــی کــه همــین جــور کــار مــی کــرد.  رویــایی کــه در نبــود افشــینافشــین رویــا را دیــده باشــد. 

اشــد کـه اراده ای داشــته بافشــین بـدون ایــن بـود چقــدر انتظـار سـخت بـود.  در خــدمت ســربازی اش

 که افشین نتوانست او را ببیند. مــردی در کنــار نــازنین قرار گرفت بــه ســوی او رفــت امــا

*** 

 فصل سوم

گنجشــک هــا شــروع هــار در حــال رســیدن بودنــد. ب شــکوفه هــای بهــاری در حــال شــکفتن بــود و

ین سـرمای زمسـتان احساسـش را یخ زده کـرده بـود. چطور لــی هنـوز در قلـب افشـبــه آواز دادن بودنــد و

ـار دیـده بـود واقعا شـبنم هـم بـا ایـن کـه چنـدین باور کنـــد کـــه او زنـــده است؟ ی توانســـت بـــمـ

بـدون توجـه بـه  بود؟ ولــی آن مــردی کــه بــا نـازنین صـحبت مــی کــرد چــه کسـیبـاورش نمـی شـد. 

طـوری بـا او رفتـار افتـاد کـه چ ر کنـد ولـی یـاد یـک هفتـه پـیشافشـین بـه طـرف شـبنم رفـت تـا او را تحقی

. بلـه صـدای نـازنین بـود خواسـت بگـردد ولـی صـدایی شـنید کـه او را محکـوم بـه ایسـتادن کـردکـرده بـود. 

  :کـه صـدا مـی زد
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 بنم کجـــا میـــری؟شـــ -

 در یـــک چشـــم زدن او را در کنـــار خـودش دیـد.

 اینجـا؟ شـبنم نمـی تـونم بـاور کـنم تـو و -

 مـن فقـط از اینجــا رد مــی شــدم. -

 ی قلــبم میگــه اینجـوری نیسـت. صــدا بــاور نمــی کــنم. -

 خــواهش مــی کــنم منــو بــبخش. بشــی.مـن واقعـا متاســفم کـه باعـث شـدم ناراحــت  -

 ـا چشـــمانی اشـــک بـــار در آغوش نـــازنین قـــرارگرفــت.بــ گرفـــت و بغض گلــوی شــبنم را

 خــدا رو شـکر. چطوری مــی تـونم بــاور کــنم کــه تــو زنــده ای؟ -

خره گریــه بــاالیی بغــضشان را فشــردند. اشــکادو بــا هـر و بـاورش نمـی شـد شـبنم اینـو بگهنــازنین 

دیگـــر وقــت آن شــده بــود کــه ـود بــرای دو دوســـت قــدیمی. زمـــان خوشــی بــ هــم پایــانی دارد و

ن شـبنم نـازنین را بـه طـرف افشـیرای وقتـی کـه بـا نـازنین بـود. حــداقل ب. قلــب افشــین شــادی را ببینند

  جلـب کـرد.

 ین نـازنین افشـین بـرادرم هسـت.ببـ -

 و را دیـده بود به طرفش رفت.ار ااورش نمیشد که افشین. چطور؟ درحالی که افین هم دیدگان اشک بازنین بـن

 افشـین تـو زنـده ای؟ -

 بلــه خــانم خــانی. -

ناراحــت شــد ولــی چطــور ان آورده بــود یــک لحظــه از ایــن کــه نــازنین اســم افشــین را بــر زبــ

 ـت احساسـات خـود را پنهـان کنـد؟توانسمــی

 اون اتفـاق شـرمنده ام. برای ومارســتان بودیــد رهــا کــردم الی کــه تــو بیمـن متاسـفم کـه شـما را به ح -

 گفـت: ندیـد وافشـین بـا صـدای بلنـد خ

آیندی. من اگه بار دیگه هم اون اتفاق برام بیفته خوشحال تر از اتفاق خوش شما با من تصادف کردید. چه -

 م.االن میش

 ورت بـه حرفـاش ادامـه  مـی داد.نـازنین واقعـا تعجـب کـرده بـود ولـی افشـین بـه همـین صـ

 صـادف جـون سـالم بـه در ببریـد؟خـانم خـانی شـما چطـوری تونیسـتید از اون ت -
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 ل از ایـن کـه نـازنین صـحبت کنـه بـا صـدایی بلنـد گفـت:شـبنم قبـ

  ؟چــرا بــه مــن بــی تــوجهی مــی کنیــد .مثـل ایـن کــه مــنم آدمــم -

شب باید بین آنها جدایی  سـرانجام ت ونازنین باالخره مـاجرا رو به اونها گف د ونازنین باهم خندندی و ینافش و

 انداخت.می

 ــحالم کــه شــما زنــده ایــد.خــداحافظ.دری مــنم واقعــا خوشآقـای صــ -

 شـــبنم گفـــت:

 ون.. بایـــد بـــریم خونممن نمیـــزارم کجـــا میـــری؟ -

 ــی مــــن اجــــازه نــــدارم.متاســــفم ولــ -

 چیــه؟!منظورت  اجــــازه؟ -

 تونســت واقعیــت رو لــو بــده؟ه چطــور مــی آخــ .نــازنین همــین جــور وامانــده بــود

  ؟میتونیـد درك کنیـد .آقــای صــدری مــن نمـی تـونم ببــین شــبنم و -

 گفـت: افشـین مـی دونسـت شـاید بـه خـاطر اون مـرده و و

 آیـا بـاز اجـازه داریــم شــما را ببینیم؟عیبـی نـداره خـانم خـانی.  -

  .خـداحافظ مــن تــو شــرکتی کــه شــما بودیـد کـار مـی کـنم. .بلــه حتمــا -

د افشین را نگران میساخت. چطور تونست واقعیت رو پنهان کنه؟ شب نتونست وو همین جور که در حال رفتن ب

 سعید یهو از بنم وزبان میاورد. صبح با صدای ش ود را بری که در سرش بایخیاله رد وبخوابه. تا صبح فکر میک

 د.جاش پری

 زود بــاش.آمــاده شــو بــریم.  افشــــین کجایی؟ -

 و بـه سـعید گفــت:ـعید ایـن قـدر هیجـان زده انـد س افشــین تعجــب کــرده بــود کـه چـرا شـبنم و

 مگــه آســمون بــه زمــین اومده؟ ؟چــی شــده -

 ازار.. آمــاده شــو بــریم بــبلــه کــه ایــن اومــده -

 ت وگشتند تا برای افشین کیشبنم را دید که هیجان زده منتظر افشین بود تا برند و قبول کرد. همه بـازار را م

 د.افشین پیدا کردن رایکــت وشــلورای سرمه رنگ را ب االخره جستجویشــان نتیجــه داد وشلوار پیدا کنند. ب

 اگـه نگیـد قبـول نمـی کـنم.لوار مـی خریـد؟ شـ و شـبنم بگـو ببیـنم چـی شـده بـرای مـن کـت -
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 مطمــئن بــاش ضــرر نمـی کنــی.نمـی تـونم بگـم ولـی  -

رفت.  نگـــار بـــه طـــرف فرودگاه میجـــاده ا .دپرر میکردن زاران ســـوال روبودنـد کــه افشین ه در راهی

 : ه رســیدند شــبنم گفــتــه فرودگــاه کب

 خره مــی تــونی بــه دوسـتت برسـی.بــاال همــونی کــه آرزو داشــتی در حــال تحقــق اســت. ونداداش ج -

بلـه تـازه متوجـه شـده بــود کـه دو هفتـه پــیش نامـه ای از طـرف سـهیل آمـده بـود کـه قصـد آمـدن بـه 

ودنـد سـهیل وخـواهرش ب ه را نشـــانه رفـت.یدفعـــه ســـعید بـــا دســـتش در فرودگـــا ایـران را داشـــتند.

 کـه انگـار منتظـر بودنـد. سـعید بـه طـرف آنهـا رفـت.

 آقـای سـهیل کیانی؟ -

 بلـه شـما؟ -

 من سـعیدم بـرادر افشـین. -

  .واقعـا خوشـحالمشــما بـرادر افشـین هسـتین؟  -

دیـدن هـم بـارانی از  چشـــمان افشـین وسـهیل بـا آورد. ســـعید آنهـــا را بـــه طـــرف افشـــین و شـــبنم و

 ان را بــرای هــم بــاز کردنــد.بـدون ایـن کــه حرفــی بزننــد آغوششــاشـک شـد. 

 ... تو چرا منــو تنهــا گذاشــتی؟ ســهیل کجــا بــودی تــو؟ -

 :اهر ســهیل را دیــده بـود بـا تعجـب پرسـیدشــبنم کــه خــوـای نـدامت ســهیل بیشــتر شــد. اشــک هـ و

 یل نباشـید چــون اگــر بودیــد بایــد منــو بغــل مــی کردین. درست میگم؟شـما فکـر کـنم خـواهر سـه -

 گفـت: ش بودنــد یــک دفعــهرســهیل کــه متوجــه رفتــار خــواه

 یـادی از زبـان فارسـی نمـی دونه.چیـز ز واهرممتاسـفم خـکـنم شـما خـواهر افشـین باشـین. فکـر  -

اخت کــه معنـــی اش کمـــی بــرای شــبنم ـــواهرش را متوجــه شــبنم سافشـین بـا گفـت جملـه ای خ

 آشــنا بــود:

 تــو را صدا مـی زدنـد کـه خـواهر منـی یـا نـه؟ ایشــون خــواهر دوســتم هســتن.  -

 .نم را بـه خـود بیشـتر جلـب کـردشـب (hi)بـا گفـتن سـالمی  خـواهر سـهیل باالخره

البتـه  خـواهرم بهـاره هسـتند. راسـتی بـه شـما معرفـی مـی کـنم. .ن خـواهرم یـک کـم خجـالتی هسـتنایـ -

 بلدنـد ولـی بـه انـدازه مـن نـه.یـک کـم فارسـی 
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ریشـان را بیشـتر بـروز دهنـد. بلـه آنگـاه کـه دیـدار فـرا دودوسـتان قـدیمی در تـالش بودنـد کـه غـم انگار 

گرفتگـــی شــادی را بــه همــراه خواهــد داشت. خانــه افشـــین از گـــر د غمــی خواهــد رفــت ورسـ

د کــه عیســ ا...زگشــت خوشــبختی افشــین بــود. شــاید رویــا رشـــاید باـــاید بیـــرون آمـــده بـــود. ش

 ـه ســـهیل تعجـــب کـــرده بـــود یـــه دفعـــه گفــت:از نگـــاه افشـــین ب

 و گفـتن داریـد. حــاال بــریم ســوار ماشــین شــیم بعــد وقت زیـادی بـرای دیـدن و .بابــا بــی  خیــال -

ـار خـواهر سـهیل نشسـته بـود شـبنم کـه در ماشـین کن همگـی بـا ماشـین بـه طـرف خونـه حرکـت کردنـد.

خوشــحالی  شــادی و ه!ی را در زنــدگی بــرادرش بیــاردیگـه شـاید مـی تونسـت شـاد تـو فکـر بـود و

یــک مــاه  افشـین داشـت فکــر میکــرد. بـه روزهـای خوشـی کـه بـا رویـا و افشــین آرزوی خـواهرش بـود.

 شــایدــه ماه عسل بــرده بودند. شــبنم را نیــز همراهشــان ب آنهــا ـد واز ازدواج آنهــا گذشــته بودنـ

ر یـک هفتـه مـاه همـه خـاطرات افشـین د اه عســل بـود.شــاید خــودش م رین لحظــه خوشــی افشــین وبهت

انه آنهـا در حـال لحظـه هـای نـاب عاشـق .ـه چطـوری بـا افشـین خـو گرفتـهرویـا را مـی دیـد کعسـل بـود. 

 :ایـن فکـرا بـود کـه افشـین یهـــویی بـــا صـــدای بلنـــد گفت در گـذرا بـود.

 نـه.انگـــار خـــواهر سـهیل میخـواد بـا شـما حـرف بز ـبنم کجایی؟شـ -

 چی... چـی گفتـی؟! -

 خواهنــد بــا شــما حــرف بزنند.گفـتم بهــاره خــانم می -

بـرای  ش را ریخـت.ـا ایـن حـرف افشـین قطـره اشـکمــی در گوشـه چشـمش اشـکی داشـت بشــبنم کــه ک

شـین بـود کـه بـه آیـا ایـن اف اولـین بـار بـود کـه افشـین را بعـد از مـرگ رویـا واقعـا خوشـحال میدیـد.

 ــیکی بــا او حــرف مــی زد؟!ات کالسصورت ادبی

 حرفــای بهــاره خــانوم میــدم.ـن گــوش بــه مـ .باشــه بــرادر جــان -

 بهــاره بهــش گفــت)بــا لهجــه(:

 تین.خیلی دوست داشتنی هس گفتنـد کـه شـمابرادرم مـی .خانم صدری تعریف شما رو از برادرم شنیده بودم -

  اراحتی شـــبنم شـــده بـــود گفــت:سـهیل کـه متوجـــه نـ

ز حرفای اون ناراحت ع اموقک نن کلمات را بیان کنن. امیدوارم یواهرم درست نمیتببخشید خانم صدری خو -

 نشین. 
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 جواب داد: کــه ســهیل احســاس رضــایت کنــه این شـبنم بـرای

 من می دونم احتیاجی به این حرفا نیست.   -

 رد.ی آنها متعجب وار نگاه کمدیدیدن خونه ق با هیلس .بعد از سـاعت های رانندگی باالخره بـه خونـه رسیدند

 .انگـار ده ســال پــیش تکــرار میشــه ه.واقعـا لـذت بخـش ؟شـما هنـوز خونـه تـون تغییـر ندادیـد افشــین -

 برای کوچه یاس تنگ شده بود.  ــدر دلــم بــرای خونــه تــون، آه چق

 دیــدن ســهیل و غول پخــتن ناهــار بــود بامــادر افشــین کــه در آشــپزخونه مشــ وارد خونــه شــدند.

 خــواهرش واقعــا خوشــحال شـد.

 شـما خوبید؟ .خـانم صـدری واقعـا خوشـحالم کـه شـما را مـی بیـنم -

 خــوش اومــدین. هللا.ایــن خواهرشــه ماشــا .چقــدر بــزرگ شــدیهللا بلــه ســهیل جــان. ماشــاا -

 .ــبحت صــدای زنــگ شــنیده شــددیگــه ص بعــد از یکــی دوســاعت

 شــبنم جــون ببــین کیه. -

 رش اومــد.شــبنم بعــد از چنــد دقیقــه ای همــراه پــد

 ین کــی امــده ســهیل جــان. ببــ -

 .خــوش اومــدی -

 .ید سـخت تـر از خـود افشـین بـودپـدر افشـین شـا فــراق بــین ســهیل و

 ـهیل واقعـا خوشـحالم کـه بعـد ده سـال مـی بینمـت. س آقـا -

  رویـایش مـی بـرد. گریـه هـای بـی پایـان پـدر افشـین انگـار قلـب افشـین را بـه جـدایی بـین خـود و

 . زود بیـا بـریم.افشـین حـال رویـا بـد شـده ...رویـا جـان رویـا جـان -»

 .ـال افتـاده بـود گـم کـرده بـودکـه بـی ح دیـدن حـال رویـابا افشـین خـودش را 

 چی... رویـا چـی شـده؟ -

 بـــه افشـــین گفـت: حـــالی کـــه انگـــار وقـــت مـــرگش را مـــی دید رویـا با

 . مـن بایـد بـه خونمــون برگــردم. خــواهش مــیکــنم. خـواهش مـی کـنم منـو بـه تهـرون برگـردون -

 بیمارســتان زنــگ بــزن. شــبنم بــه .زنحرفی ن -

 زنــگ زدم زدم داداش. -
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 ایـن کـارو نکنـی نمـیبخشـمت. اگـه  افشـین. خــواهش مــی کــنم -

ســاعت  افشـــــین همـــــراه شـــــبنم بـــــه بیمارســـــتان بردنــد. خره اورژانـس از راه رســـــید وبـاال

 خره دکتــر اومـــد.بــاالا. یــدن رویــهــا انتظــار بــرای د

 حالش خوبه؟ دکتـــر چـــی شـــده؟ -

 ن خـــانونم نسـبتی داریـد؟شـــما بـــا او -

  من شوهرشـم. -

 بایـد بـا شـما حـرف بزنم. -

دنبـالش دوید  رون اومـد شـبنم بـهه بیـافشین ک .تاده بــود کــه افشــین بیایــدشـبنم در ســالن انتظــار ایســ

 آخرین جمله اش این بود: ینفقـط افش .نگفتـه بود ه اوسه کـه چـی شـده ولی دکتر انگار چیز خاصی به بپرک

 .د فــردا بــه تهــرون برگــردیم. حـال رویـا خوبـهبایــ -

ــس از آن بــه شــبنم نیــز دو روز پاورژانــس بــه تهــرون برگشــت. فــردای آن روز افشـین بـه همـراه 

چـون افشـین نگـران  تــالش رویــا بــرای بــردنش بــه خونــه پــدری اش فایــده نداشـت تهــرون رفــت.

 اگـر اتفـاقی مـی افتـاد هرگـز نمـی تونسـت خودشـو ببخشــه. .او نمـی تونسـت ایـن کـارو بکنـهحـالش بـود. 

بــه بیمارســتان پـدر رویــا نیـز  مــادر و رســتان مســلم شـد.مانــدن در بیما .تصــمیم خودشــو گرفـت

نم بــه البتــه هنــوز شــب .بیشــتر مــی شــد ثانیــه هــای جــدایی افشــین از رویــا بیشــتر واومـده بودنـد. 

مـادرش بـرای او ـود. یـک دقیقـه هـم نخوابیـده ب افشـین دو شــب بــود کــه حتــیتهــران نرســیده بــود. 

نم هــم بـه بیمارســتان اومــد. شــب سـه روز گذشــت وش برای آرام کردن بی فایده بود. ولی تالشبود  نگـران

 را بـه اون گفـت. افشــین را از مــادرش پرســید مــادرش احســاس نگرانــی خــود وقتــی حــال

بــرو ببــین  دو شــبه کــه هــیچ نخوابیــده.کـار مــی کنــه. ا خـودش داره چیمـادرجون ببـین افشـین بـ -

 مــی تــونی راضیش کنی بره خونه.

  «باشه شما نگران نباشین مادر. -

 دفعــــه شــــبنم بهــــش گفـت:در همــــین فکرهــــا بــــود کــــه یـــک 

ه شـما حرف بزنین! ه منتظـرته کنی دو سـاعکیـ؟ ببـین آقای ه زل زدیافشین جون چرا همین جور به یک نقط -

  :گفـــــت افشـین از اون حـــــال بیـــــرون اومـــــد و
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 ببخشــید...معـــــذرت میخـــــوام.  -

 ســهیل کــه طــرز حــرف زدن شــبنم را عجیــب دیــد گفـت:

 !شـما بـا دوسـتم نسـبتی داریـن؟ خـانم صـدری -

ین حرفا ا انباید در جلوی میهمانه د.شـبنم هم کمی خجالـت زده ش د وحرف همـه زیر خنده زدن گفـتن ایـن بـا

 این که آیا ایی کـه دارن.آرزوه ره گذشـته ودربا ود.را بــه افشین میگفت. صحبت های اونها طـوالنی شده ب

 .خواهرش نیز در کنار شبنم ین وشسهیل در اتــاق اف یده بود.ب از راه رسشیل در ایران خواهد ماند یا نه. سـه

 نه؟ ادامـه دادی یا ودرسـتی کنـی؟ م ب دوســت عزیــزم افشــین چیکــاراخ -

بیشـتر از  تــو بــودم. بعــد از اون بیکــار مـن از سـال ســوم دانشــگاه انصــراف دادم.نـه بابـا چه درسـی؟  -

 تـو آمریکـا چـه چیزایـی هسـتش؟  فکـر مـی کنـی پسـر .ـو ایـران کـه هیچـی نیسـتت .خـودت تعریـف کـن

تـو  تفـاوت بودنـد. بــی ممــردم نســبت بــه .بیــرون از خونــه خسته شــده بــودم زدن و دیگـه از قـدم-

اره اونهــا دربــ .ـتندایالـت تگـزاس کـه یـک بـار رفتـه بـودم انگـارمــردم هــزاران اعتقــاد مــذهبی داشـ

بــه خــاطر مــردم  مــن ایــران را خیلــی دوســت دارم.اســالم چیــزی نمــی دونســتند. دیــن عزیزمــان 

به خاطر صمیمتیشان و...  یادمــه ده ســال پــیش کــه میخواســتیم از  بی کــه تــوش زنــدگی مــی کنند.خــو

 چـــرا اون کـــارو ادامـــه نــدادی؟ ــار میکـــردی.ایــران بــریم تــو در شـــرکت ســـاختمانی کـ

در تمــام عمــرم دوســت داشـتم یـک موسـیقی دان شــوم ولــی زیــاد خوشــم نمــی اومــد.  .ولش کــردم -

 پــدرم هـیچ موقــع نذاشـت بـرم دانشـکده موسـیقی.

 روح آدم رو تغییــر میــده و...  موســیقی پسـر مـنم بـه موسـیقی عالقـه زیــادی دارم. -

ـا ســهیل داشــت فکــر شــبنم بــه خــاطراتی کــه بـیمی اونها را به خواب عمیق برد. ای دو دوست قدحرف

چقــدر لــذت بخــش بــود مـوقعی کـه بچـه ــتر هــم بــازی افشــین بــود. البتــه ســهیل بیشمیکــرد. 

 دای شــبنم افشــین بلند شد:صــبح بــا صــچی؟  حاال ای هـم داشـته باشند.تـی بـرـی تونسـتند وقم بودنـد و

 ببــین آقــا ســهیل را بیــدار نکــن بیــا بیــرون کــارت دارم زود بــاش.افشــین  -

 :ـین بیــرون اومــد شــبنم گفــتوقتــی افشـ

 وران خـوب ببـریم.ر بـه یـک رسـتناهـا خــواهرش رو بایــد ســهیل و -

 هنــوز  و اونـا خسـته انـدکـردی بـه خـاطر گفـتن ایـن حـرف؟ منـو ازخـواب بیـدار  ؟نـه شـدی دختـرودیو -



  
  

 

39 
 

 
 

  سید سعید بیاتی | رمان آرزویم رویا است

 بــزار خســتگیشــون بــه در کننــد حــاال بعــد.

 نپــرس. دیگـه ســوالی ام .خـواهش مـی کـنم ایـن کـارو بـرام انجـام بـده افشــین -

 .بــزار مــاهم بخــوابیم .ــه بــرو بخــواباشب -

  .افشــین شــوخی نمــی کــنم -

  ؟کجــا میــری -

 بــرو ماشــین ســعید رو بگیــر.  -

ســـاعت .رفتــارش بــه نظــر افشـــین مشـــکوك می رســـید.  انگــار شــبنم هــم چیــزیش شــده بـــود

 بـاالخره اومـد. .شـیک را پیـدا کنـه ــک رسـتوران خـوب وقـــرار بـــود افشـــین یـده 

 مــن میــارم.رو خواهرتــون  .ماشــین بشــین تــا یــک جــایی بــریم آقـای کیـانی لطفــا سوار -

  خــانم صــدری اتفــاقی افتاده؟ -

 لطفـا میشـه سـوار شـین. ؟نــه مگــه قــرار اتفــاقی بیفتـه -

بــه  اشــت کــه. چــه لزومــی دازه از راه رســیده بــودنت .رفـش سهیل را هـم به شک انداختـبنم با حش

جـورایی بـا شـبنم حـرف بزنـه ولی او تفـره ک ایــن زودی بیرون برند؟ ماشین که راه افتاد بهاره خواست که ی

ایی بـود کــه ان در کنـار یـک رودخانه زیبورایــن رســتــاعتی بــه رســتوران رسیدند. بعــد از دو س رفــت.می

 را پسندیده بود بـه او گفت:ین شبنم که سلیقه افش د.ســت کــاش همیشــه اونجا میمونآدم دلـش مــی خوا

 پیــدا کردی؟ . اینــو از کجــایـن بـه تـوخب داداش جـون آفـر -

 . خیلــی مونــده منـو بشناســی حــاال .ب مــائیم دیگــهخ -

 او انگــار فـردی بـود کـه از کـره خــاکی بـه .واقعـا هـم کســی نمــی تونسـت قابلیــت هـای او را بشناســد

ــای دنجــی ج داد کــه کســی نبــود و افشــین گوشــه رســتوران را نشــان .آســمان هفــتم رفتــه بــود

 :کــه از راه رســید شــبنم گفــتناهــار  نشســتند. اونجــا .بــرای نشــتن بــود

 بگـو ناهـار را هنـوز نیارنـد. داداش جــون -

ی نقـره ای رنـگ ماشـینری اسـت کـه شـبنم نشـون میـده. چـه رفتـا نای بقیـه تعجـب کـرده بـود کـه افشـین و

 راننـــده بـــه طـــرف جمـــع اونهـــا اومــــد. ا ایســـتاد وکنـــار آنه

 دری هستین؟ــــا شــــما خــــانواده آقـای صبخشــــید اینجب -
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 :شــبنم بــا صــدای بلنــد گفــت

 ن دختــر آقــای صــدری هســـتم.مــ ؟آقــای بهمنــی منــو نمــی شناســی -

 خودتـــون را بگیرید؟ بیاید امـــانی همیش .وم صـــدری شـــرمنده نشـــناختمببخشــید خـــان -

 ـه انگار برای تولد بود.ت کقیقـه ای چیـزی را روی میـز گذاشد دشبنم به افشین اشاره کرد. افشین بعـد از چن

 داداش روشــو بــاز کــن. -

ب ری نقـره ای که عکس قلبنم انگشـــتش ه.بله بــه جز کیک تولد چه چیــزی میتونست باش رد.افشین باز ک

 :با لبخندی دلنشین گفت ت ودســـتان بهـــاره را گرف ا از کـــیفش دراورد وروی آن طراحـــی شـــده بـــود ر

تولـــدتون بهـــاره خـــانوم شـــاید خوشـــتان نیایـــد ولـــی اینـــو از مـــن یادگـــاری داشـــته باشـــین  -

 بـــرای هـــم بشــیم.خوبی امیـــدوارم بتـــونیم دوســـتای  .مبـــارك

حتـی  آخــه چــه جــوری اون تونســـته بـــود روز تولـــدش را بدونـــه. اره واقعــا تعجــب کــرده بــود.بهــ

 شبنم را بغل کرد. نش جــاری شــد و او ناخوداگــاهاشــکای ذوق او از چشــما ادش نبــود.خـودش ی

 . ممنــونم.تممنـونم به خـاطر محبت -

حــاال دوســت  اونــو داغــون کــرده بــود و نبــودن پــدرش .ــیری داشــتر بهــاره هــم دل سانگــا

  :ســهیل بــا تعجــب پرســید شــده بــود. جدیــدی بــرایش پیــدا

 شــما...  تونســتید روز تولــد خــواهرم رو بدونید؟ چجــوری خــانم صــدری -

  یدیدن مــیگن قلــب هــا بــه هــم راه دارنـد.مگــه نشــن آقــای کیــانی میدونیــد چیه؟ -

مخصوصـا بـرای خـواهر سـهیل کـه بعـد از ده سـال غربـت تنهـایی  .خوشـی بـرای دوسـتان قـدیمی بـودروز 

بعـد از خـوردن ناهـار سـهیل چشـمش بـه شـبنم خود را در ایران شروع کنه.  تونسـته بـود با شادی زندگی

 گفــت: ورفت م بــه طــرف شــبن .خــواهرش صــحبت مــی کردنــد ـاافتـاد کـه ب

 بــه خــاطر همــه چــی. .اطر همــه چــی ازتــون ممنــونمخــانم صــدری بــه خــ -

 ی...ـاطر کـاری کـه کـردم ناراحـت بشین ولترســیدم کــه شـما بـه خ. میردم. من کاری نکنمخواهش میک -

  ...؟ شـماناراحـت بشـمبـه خـاطر چـی  -

  :سـعید اونهـا را صـدا کـرد

 .. زود باشـینبیـاین بـریم شـب شـد ؟کجائیـد -
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از همه  بایــد بــره و گفــت کــه کــاری بــراش پــیش اومــده وین بــه ســعید افش ود وب دو و نیمسـاعت 

ب شــده نزدیکای ش ماشــین بــه خونــه رفتنــد.ا هــم بــا عــد از خــداحافظی افشــین اونبخداحافظی کرد. 

ا ن نمـی دونـم بـاز ایـن پسـر کجببـیمـی گفـت  مـادر ش نگـران او بـود و ین خبــری نبـود.هنوز از افش بــود و

 :تشـبنم بـه سـعید گف دونـم چیکـار کـنم.نمـیــران اومــده ولــی بــیخیالـه. دوسـتش تــازه بــه ای .رفتـه

  د.دفعـش کـه نیسـت کـه دیر میا اولـــین .ادرجون شــما نگـــران نباشـــینم ه.دداداش کجا مون رو ببـینب -

 رویــا خیلــی تغییــر کــرده. بعــد از  .نباشــم آخـه مـن نمـی تـونم نگـرانش -

؟  یعنـی کـی مـی تونـه باشـه .ن را بپرسـه اسـم رویـا را شـنیدحـال افشـی داشـت بیـاد و ســهیل کــه قصــد

بــدون  افکــارش او را آزار مــی داد وـی تونـه بــرای رویــا بیفتــه؟ چـه اتفـاقی محتمـا افشـین ازدواج کـرده. 

گـار افشــین بـود کـه ان .شـد اتـاق خـواب باز در ایـن افکـار بـود کـه یدفعــه درقش برگشت. به اتا هیچ سوالی

بــا اینکــه ده ســال از او دور مانــده  سـهیل نخواسـت او را ناراحــت کنــد و .یـاد خـوب نبـودحـالش هـم ز

واب زد. افشــین انگــار واقعــا حالش بـه خـاطر همـین خـودش رو بـه خـ بــود مــی دونسـت خیلـی حساسـه و

صـبح زود افشـین لباساشـــو  .نی شـده بـودرده باشـه دسـتش خـواو انگــار بــا کســی دعـوا کـ .وب نبــودخ

 ت:ین گفه افشیدفعــه ب .ل از خــواب بیــدار شــده بــودســهی وع نشــه.عوض کرد تا کسی متوجه این موض

 چرا لباســت خــونی شــده بــود؟ افشــین چــی شــده؟ -

 تـــو بخـواب. .ــیدـگ مـــی زدم کـــه روم پاشـداشـــتم رنــ هیچی نشـــده بـــود. -

 ی...لو م. من نخواستم چیزی بگدیتو دیشب با حال بدی به اتاق اوم و.افشین خواهش میکنم به من دروغ نگ -

 باشه؟   به وقتش بهت میگم. .به هیچ کی نگو رو موضوع نــم ایــن. ازت خواهش میکدهیم نشیچسهیل من ه -

 گفــت: و فشــین رو گرفــتســهیل کــه گریــه اش گرفتــه بــود دســت ا

ـن م .ا گذاشـتمخـاطر ایـن کـه تـو رو تنهـ بــهتاســفم بــه خــاطر همــه چــی. افشــین مــن واقعــا م -

 الهاییمـیدونم به خـاطر سـ تـونم هیچـی رو جبـران کـنم ولـی اینـو بـدون هـیچ وقـت خـودم رو نبخشـیدم.نمـی

 مـن واقعـا متاسفم.   .ونی احساسـاتت رو بـه مـن بگـی ولـی درکـت مـیکـنمتـکه از هـم دور بودیم نمی

 یــش را از دل ســهیل در بیــاره.ه مــی تونــه موضــوع ده ســال پافشــین درمانــده شــده بــود کــه چگونــ

مـن خـــودم  ؟تـو چطـوری خودتـو مقصـر مـی دونـی .ســهیل جــون خــواهش مـی کـنم گریـه نکـن -

 مــن تــالش نکــردم تــو رو بــه  تـــو بایـــد منـــو ببخشــی. ــودم کـــه ازت غافـــل شـــدم.مقصـــر بـ
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 بـس کـن.ـی تـونی خـودت رو مقصـر بـدونی؟ چطــور م .ایــران برگــردونم

 سـهیل کـه کمـی آرام گرفـــت گفت:

ا پدر و مادر تو بـــرای مـــن خیلـی زحمته دوبـــاره دیـــدم خوشـــحالم. ن از ایـــن کـــه تـــو روافشین م -

 .ـه بـاالخره پـدرم را راضی کردایـن پـدر تـو بـود ک ؟یـادت میـاد پـدرم نمیذاشـت بـرم مدرسـه کشـیدن.

 داد و ادامـه داد: سـهیل دسـت افشـین رو فشـار

 نباشم. م وابســته بــه دیگــریقول بــده تــو زنــدگی ذاری.ـا نمیبرادر میخـوام قـول بدی هیچ وقت منو تنه -

  .افشـین سـهیل را بـه آغـوش کشـید

 رو فرامـــوش نمـــیکـــنم. بـرادر مـن هرگـز تـو -

 اومــــد. در ایـــن موقـــع صـــدای در اتـــاق

 ؟ بیــــا دم در کارت دارن.افشــــین  کجــــایی -

 بعــدا مــی بینمــت. .االن میام. ســهیل جــون فعــال بـای مادر باشــــه -

ی شــکوفه هــای بهــاری پر ان پـاییزی بـا سـر سـبزقلب .بایـد غـم مهاجر مـیبـود ون وقــت شــادی بـود واکن

میــان  ی عشـقزاللـ ابرهـای بـارانی در حـال بـارش بودنـد و اس نبـود.اثــری از زردی گل های ی ده بــود وش

 ت.لی ضربان های قلبشان به هم نزدیک میگشالهای جـــدایی وچه ســخت گذشت س .عاشقان جریان داشت

 دید. ها جریان های دوستی را به خود میرگ های آننبود و زمـان سـفر روح عشق بـود.  داییدیگـر داغ ج

*** 

   فصل چهارم

را بهتــر خواهــد کــرد. خــانواده افشــین  ج روابــط میــان او وســهیل مــی دونســت کــه زمــان بــه تــدری

ـه اش بـا افشین خـوب در ایـن مـدت او رابط .ود کـه از زمـان اومـدنش میگذشـتحــدود یــک هفتــه بــ

ـــبنم ش .بدون همدیگـــه نمـــی خوردندحتـی غذایشـــان را  همـراه هـم بـه گـردش مـی رفتنـد وشـده بـود. 

. ودبــود زیــرا بـرایش لـذت بخـش هم بزیــاد ســخت ن .ـی یــاد مــی دادهـــم بـــه خــواهر ســهیل فارسـ

سهیل بـه دنبـال لی برای شبنم هیچ فرقی نمی کرد. دور شده بودند وهم  درسـت بـود کـه اونهـا ده سـال از

اهرش کــاری کنــه. وخ بتونـه بــرای زنــدگی خــود و و هکـار بـود تـا بتوانـد عـالوه بـر تحصـیل کـار کنـ

 وقتــی بیکــار مــی شــد دسـت بـه کارهـای  .ش دوســت نــداره بیکــار باشــهخــواهر دونســتمــی
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ه نشــون هیل زیــاد عالقــی ســسـعید پیشـنهاد داده بـود که در شــرکت او کــار کنــه ول .خطرنـاکی مـی زد

وســیقی عالقــه زیــادی داشــت. او ســهیل بــه م زیــــاد خوشــــایند نبــود. یداد انگار کار در شــــرکتنم

تر وقـتش را بـا شــبنم هــم دوســت داشـت بیشـ .ســیقی متــال را خوانــده بــودان هــم رشــته مودر آلم

چنــدین کــار نیــز بــه او  .ـه دنبــال کــار هــم بــودبـ او فـارغ التحصـیل شــده بــود و .بهـاره بگذورنـه

خــودش مشــغول بــه کــار پیشــنهاد شــده بــود ولــی او ماننــد ســهیل دوســت داشــت در زمینــه عالقــه 

را دوسـت داشـت پسـرش نیـز همـین کـار  پــدر ســهیل در آلمـان مشـغول بـه کـار تجـاری بـود و .بشــه

ور مـی تونسـت او چطـ ادامـه بدهـد ولـی بـه خـاطر همـین سـخت گیـری هـا بـود کـه بـه ایـران آمـده بـود.

ده در تمــام  .کــه بــه دیــار غربــت بــرود زمــانی کــه بچــه بــود او را مجبــور  کــردپـدرش را ببخشــد؟ 

مـادرش نیـز از پـدرش جـدا شـده  .سـاس خوشـی نکـرده بـودموقــع احســالی کــه در آنجــا بــود هــیچ 

کـه میتونسـت بهـش  تنهـا کسـی حبت کنـد.دوســت داشــت بــا افشــین درباره آینده صســهیل  بــود.

ــود کجــا ممکــن ب یعنـی .گذشـتلـی از زمـان رفتـنش سـه روز مـیو همیشـگی او. یـار تنهـا .اعتمـاد کنـه

او بـه افشـین وابسـتگی  ی.مــادرش بــرایش نگران بودند و شـبنم نگرانتـر از هـر کس در وباشد؟ پ رفتــه

ین دسـت بـه کـار ی نمیزنـه افشـ بـدون او آرامـش بـرایش بـی معنـی بـود ولـی میدونسـت داشـت و شـدیدی

 شــوره داشــت.  ـادرش خیلــی دلبـرای خـانواده اش دردسـر درســت کنــه ولــی مـکـه 

 نکنـه...ه قبلـی بـا ماشـین تصـادف کنـه؟ نکنــه مثــل دفعـ -

 رم دنبـالش.من االن می .مـی کـنم دل شـوره نداشـته بـاش خـواهش ؟مامـان جـون چـرا ایـن قـده نگرانـی -

 :گفـت و سـهیل کـه نمیتونسـت بـزاره یـک دختـر بـره دنبـال بـرادرش حـرف شـبنم را قطـع کـرد

 تـازه خـواهرم هم میاد.  مـــن خـــودم دنبـــالش میـرم. .ـنم نگـــران نباشـــینخانم صدری خواهش می ک -

او خـواهش کــرد بـا هـم برنــد. از  شـبنم واقعـا میدونسـت سـهیل بیشـتر از او نگـران افشــین اسـت و

جـا کـه مـی شـد دنبـالش گشـتند ولـی  هـر کالنتری ها و بیمارســتان هــا، .جســتجوی افشــین شــروع شــد

یـک دفعـه شـبنم تـو ذهـنش اومـد شـاید رفتـه باشـه پـیش نـازنین ولـی چطـور ممکـن  مگـه پیـداش بـود.

ولــی چــاره ای  .آن کــار میکــرد رفتــه بودنــدتـازه فقـط یـک بـار باهـاش بـه شــرکتی کــه او در  بـود.

 ـه ســاعت بــه آنجــا رســیدند.بعـد از سـبـه طـرف خیابـان مطهـری بپیچـد. بـه سـهیل گفـت  نداشـت.

 ؟ مگــه ممکنــه اینجــا باشــه؟خــانم صــدری چــرا ایــن جــا اومــدین -
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 شــبنم بــا صــدای بلنــد گفـت:

 ال اینجـا اومدین؟قـا سـهیل ببخشـید مگـه شـما قـبآ -

 کــه باعــث شــد اینــو بگــین؟نـه چــی گفــتم  -

 هیچــی لطفــا بــریم تــو شـرکت. -

ــت برگــردد تــا خواسچهل ســاله حــرف میزنــه.  تـو سـالن شـرکت نـازنین را دیـد کـه بـا مـردی تقریبـا

 او را در جــاش میخکــوب کــرد: صــدایی آمــد کــه ولــیدیــده نشــه 

 .نمیشــه خــودتی؟ نکنــه دارم خــواب مــی بیــنم شــبنم بــاورم -

 .ـالی کـه تـو آغـوش نـازنین بـودب برگشـت در حشــبنم بــه عق

 میبخشـــی. میدونســـتم منوـا چیکـار مـــی کنـــی دختـــر؟ تـو اینج -

 ین را متعجــــب تــــر کــــرد.نــــازن ،اشـــکای شـــبنم

 .زود بـاش بگـو ببیـنم اتفاقی افتـاده؟ ـــبنم چــــی شــــده؟شـ -

 شـین سـه روز کـه خونـه نیامـده.اف !، افشـیننـازنین -

 ؟ همـه جـا را گشـتید؟یعنـی چـی کـه سـه روز نیامـده -

 هـر جـایی کـه فکـرش را مـی کـردم گشـتیم. .بلـه -

 :گفــت نـازنین او را آرام کــرد و

 تی؟نــی همــه جــا را گشــمطمئ -

 .بابــا آره -

 مـن کـه مطمـئن هسـتم نگشـتی.  -

 شخصـی بـه نـام فــرزین را صــدا زد. اینـو گفـت و و

 آقــا فــرزین میشــه مــا را بــه یــک جــایی برســونی؟ -

 چرا نمیشــه. -

 ه؟ممکنه چه کسی باش ه.ش فرزین بود فکر کنشـبنم وامانده بود که نگران حال افشین باشه یا به مردی که اسم

 ین دارنــد.ومدم. ایشــون ماشـنازنین مــن بـا یکـی از دوسـتای افشــین ا -

 فقــط عجلــه کــن. -
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  .باشــه -

در راه ســـــهیل را بـــــه هـم کنـه سـریع بـه طـرف ماشـین رفتند. بـدون ایـن کـه بـه فـرزین توجـه ای  و

 دند.ت وایســتکنــــار کــــوه بــــود گفـــ نــــازنین در جــــایی کــــه زنین معرفـــــی کــــرد.نـــــا

  .هبـه دسـت بیـاررو  نــازنین اینجــا جــایی کــه افشــین میتونــه آرامشــش -

 تـو چطور...  -

 .بیایـد دنبـالم -

 ـود.بــه طــرف دره زل زده بــ افشـین را دیدنـد کـه

 نازنین؟ افشــین اینجــا چیکـــار مــی کنـــه -

همـون جـایی کـه عشـق واقعـی افشـین  اومدنـد. ا رویــا مــیــون جــایی هســت کــه افشــین بـاینجــا هم -

 .ـه رویــا  در بــین مــا نیســتمتاســفم کــه دیگـ شــد. بـه رویـا ثابـت

 رفـای او گـوش میـداد گفـت:بـه حشــبنم کــه متعجـب وار 

 ...تو ی شناســی؟ین تـو رویـا را از کجــا منـازن -

 . رویــا خــواهر مــن بــود -

 .ــواهرم در جــایش میخکــوب شــدشــبنم بــا شــنیدن خ

بـار  فقـط یـکمـن تمـام عمـرم کــردی رویـا خـواهر مـن باشـه. درسـته مـن خـواهرش بـودم. فکــر نمــی  -

 ببخشـم. ومـن هـیچ وقـت نمـی تـونم خـودمبـه خــاطر مـرگ رویـا.  مـن متاسـفم .اونـو دیـده بـودم

 رویا چرا مرده؟ــی افشـــین ازدواج کـــرده بود؟ یعنـ .ـه متعجـــب تـــر شـــده بـــودسـهیل از همــ

 ـهیل بــه طــرف افشــین دویــد.سـخواهرش اینجا؟! 

 تــو اینجایی؟ افشــین -

 .دیــدن ســهیل نگــران تــر شــدبــا  افشــین خــواهرش بــه همــراه نــازنین را دیــد و

 شــما اینجــا چیکــار میکنــین؟ -

 شــبنم جلــو اومــد و سـیلی بـه صـورت افشـین زد.

 کنی؟ار میاینجــا چیک .نـه نیومدیر تونسـتی ما را نگران کنی؟ سه روزه که خوچطـوما اینجا چیکار میکنـیم؟  -

 ی خواســـتم اینجــــوری باشــه.. نمبخشمنو ب -



  
  

 

46 
 

 
 

  سید سعید بیاتی | رمان آرزویم رویا است

 .ـا دیــدن نــازنین بیشــتر شــدگریــه هــای افشــین بـ

 خــانم خــانی شــما اینجا؟ -

 ون خوبه؟التـان را در کجـا خـالی میکنیـد؟ شـما حم شـما غمتآقای صدری شما فکر میکنیــد من متوجـه نمی -

 ریم.اسـفم کـه تـو رو تنهـا گذاشـتم. بسـهیل واقعـا مت از همتـــــون معـــــذرت میخـوام. .بلـه من خوبم -

ـا شـبنم را عصـبانی کـرده بـود. کـه واقع افشــین میدونســت .نددر راه خونــه هــیچ کــدوم صــحبتی نکــرد

دســــتان مهربــــونی که  نگرانــــی و اشــــکای دلســـوزی وــد. اهرش را دیــبـرای اویـن بـار اشـکای خـــو

درش بـا دیـدن افشـین او را مـا .ـد از دوسـاعت بـه خونـه رسـیدندبــــاالخره بعـــصورتش را نــــوازش داد. 

 :نـازنین بـه شـبنم گفـت گریـه هـای مـادرش حـدی نداشـت ولـی آخـر تمـام شـد.در آغوش گرفت. 

 .. من بایـد بـرمب ایـن هـم از آقـای صـدریشـبنم جـون خ -

 :افشـین بـه نـازنین گفــت

 . اگـر بریـد خیلـی ناراحـت مـیشـیم.خـواهش مـی کـنم بفمائیـد تـو -

 آخـه مـن کـار دارم. -

 .خــواهش مــی کــنم -

همــه در اتــاق حــال دور هــم جمــع ــاعت ی چنــد سبــرا .نــازنین دیگــه چــاره ای جــز مونــدن نداشــت

 ـپزخونه بـود بـه افشــین گفــت:شـبنم کـه مشـغول ریخـتن چـایی در آش بودنـد.

 خــانم کیــانی معرفـی کنـین. حــاال نــازنین جــون را بــرای آقــا و -

 رده خـاطر شـد ولــی چــاره ای نداشــت.افشـین از حـرف شـبنم کمـی آز

 .ز دوســتای شــبنم هســتن همــینایشــون ال ایشــون خــانم خــانی هســتن. ســهی -

 سوال کرد: ه داره وسوالی که نمیتونست تو فکرش نگ ا کیست؟روی .سهیل میدونست باید بیشتر معرفی میشد

 ا کیه؟افشــین روی -

م ر زخانگار زهری ب. رداش را تازه کاسم رویا داغ جدایی ت؟ دونسمیا این از کج .ردعجب کا تافشین واقع

به  ده ود که افشین ناراحت شهیل فهمیس ه.به اتاق باالیی رفت بدون این که حرفی بزن د واز جاش پاش بزنند

 ت:گف بنمش

 زدم؟ آیــا حــرف بــدی .مثــل اینکــه از مــن ناراحــت شــده انــد -
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 افشــین تــازه از یــاد رویــا دراومــده بــود. ت نیشــین.راحنــــه آقــــای کیــــانی. خـواهش میکنم نا -

 .دیرــما بــه دل نگیش ره.ـاد رویـا پـیش میـاد تـاب نمـیاهـر وقـت ی .نمــی تونــه ناراحتیشـو بـروز نـده

  ســهیل بــاز هــم کنجکــاوی اش بیشــتر شد.

 ـولی نـدارم ولـی شـاید بتـونم افشـین رو آرام کـنم.مـن قصـد فضشـه شـما بگـین رویـا کـی بـوده؟ می -

ا واقعــ .یتــی دردنــاك گریــه اش گرفــتســهیل از شــنیدن واقع شـبنم همـه چـی رو بـه ســهیل گفــت. و

 آدم پرپــر شود ولی نفهمد؟ اه جلــوی چشــمان هم دردناك بــود چطور ممکن است عشق کسی بعد از یک م

 وم بشــه.شــاید آر .مــی کــنم شــبنم خــانم بــزارین مــن باهــاش صــحبت کــنمخــواهش  -

 بـــه ســـهیل گفـــت: شــبنم میدونســت کــه کارســاز نیســـت و

 بـــزارین شـــب باهـــاش صـــحبت کنـین. -

از ایـن کـه بـه  شـیده.بـا مـرگ همسـرش واقعـا عـذاب ک سـهیل میدونسـت کـه افشـین خیلـی حساسـه و

چطـوری افشـین مـی تونـه بـا ایـن غـم کنـار بیـاد ولــی مــن ســعیم میکــنم  ایـران آمـده بـود شـرمنده بـود.

 نـــازنین گفـــت: احســـاس کنـــه. رو شخوشــحال کــنم. نمــیزارم غــم دوریاونــو 

 مـــن دیگـــه بایـــد بـرم. -

 .ـادرش اصــرار داشــت او بمانــدم .ـه در آشـپزخونه چـایی مـی ریـزدکشـبنم را دیـد 

 . آخــه ایـن وقـت شـب کجـا میـری؟دختــرم بمــونخــواهش مــی کــنم  -

 دلنشـین همـه را متعجــب کــرد: امـا جملـه ای کوتـاه و

 پـاییزرا بـا همـه چیـزش دوسـتش دارم.  زپـایی از هـم دور کنـد. ب عاشــقان رابادهای پــاییزی نمیتواند قل -

 یبینم.هـیچ فاصـله ای را بـین قلـب هـا نم انی کــه از درختــانش مــی افتنــد دوســت دارم ورا به خــاطر برگ

 کـــف بلنـــدی را زد. شـبنم کـه از همـه بیشـــتر تعجـــب کـــرده بـــود زیـــر خنـــده زد و

 .م چنــین چیــزی نشنیده بودمام عمــراز من بیشتر فارسی بلدی. واقعا زیاد بود. تو تمتم دونســ. نمیرینآف -

 گفـت: بهــاره روبـروی نـازنین ایسـتاد و

 حـاال اگـه میخوایـد بریـد مـانعی وجـــود نـــداه. -

 خســـته بودنـــد و شـــب همـــه .زنـــه سـرجاش میخکـــوب شـــدنـــازنین بـــدون اینکـــه حرفـــی ب

 شـبنم  ناگهــان آیفـــون زنـگ خـورد. بـــود.ده و نیم ســاعت هـــیچ کـــی نمـــی خواســت صــحبتی کنـــه. 
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  :گفــت قبـل از اینکـه آیفـون را بــرداره رو بــه همــه کــرد ومیدونسـت پدرشـه. 

ی پدرم اینجوری رفتار نکنین. خواهش واهش میکنم جلخو ورم.من نباید این حرفا رو بزنم ولی مجب یدببخش -

 میکنم.

انگـار صـحبتای  بـــاز کـن. ودرش بـــود کـــه آمـــد دختـــرم درپ ت صـــدایبعد همان طوری که میدونس

 ت:گف د وشبنم وارد شد سهیل بلند ش وقتــی پــدر .شــبنم روی همـه مخصوصــا سـهیل تـاثیر کــرده بــود

 ما منتظــر شــما بــودیم کــه شــام بخـــوریم.. م آقــای صــدریســال -

 او گفــت: رد.ولـــی صـــدری را خوشــحال ک حرکـــت عجوالنـــه ای کـــرده بـــود

 بابــا میخوردیــد.رم چــرا منتظــر مــن موندیــد؟ پســ -

 او سـالم کـرد. نــازنین را دیــد کــه گوشــه ای نشســته و بــا دیــدن

 .سـالم دختـرم بشـین -

 .ه را بــرای شــام پهــن کــردســفر آشــپزخونه رفــت و بـه طـرف شـبنم یدفعـه

 پــدر جــون ایشــون مــی دونــین کیه؟ -

 .نــه از کجــا بــدونم شــبنم -

 .اتـاق بــاالیی بیارین پایینرو از رین افشـین بگم واقعا خوشحال میشین ولی شــرطش اینــه کــه شــما بر اگ -

به  پا شد و ایــن پســره هنــوز هــم بچــه هست. .بــازم افشــین قهــر کــرده .پـدرش کمـی ناراحــت شــد

پـــدرش چـــه  چنـــد دقیقـــه ای  نگذشـــته بـــود کـــه افشـــین همـــراه پـــدرش آمـــد. .طبقه باال رفت

 شـبنم بـه پـدرش گفـت: !ــود افشـــین  رو راضـــی کنـه؟ــته بـجـــوری تونسـ

 خــــواهر رویــــا. پـدر جـون ایشـون نـازنین خـانوم هســــتن. -

 خــــواهر رویــا.پــــدرش شــــوکه شــــده بود. 

 .؟ رویــا کــه خــواهر نداشــتمنظــورت چیــه -

 شـما لطفـا بشـینین. .ودنـدبپـیش رویـا  ده سـالچــرا پــدر جــون ایشـون  -

 واقعـا شـــما خـــواهر رویـــا هســـتید؟ -

 .ــه رویــا ازدواج کــرد نبــودمزمــانی ک . متاســـفمبله آقـــای صـــدری -

 مونی.  یممثـل رویـا  تو ه تـــو رو مـــی بینـیم.. ما همگی خوشـــحالیم کم ایــن حرفـــا رو نـــزننه دختــر -
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 نـاراحتی گفـت: بـا عصـبانیت و افشـین بلنـد شـد و

 ؟ هیچــی مثــل رویــا نمیشــه؟دربـاره چـی حـرف مـی زنـین ؟شـما چـی میگـین -

 پــدرش گفــت:

 گفــتم بشــین. .افشــین بشــین -

درد.  دلــی پــر از عــذاب و خــاطر احتــرام پــدرش نشســت امــا دلــش خــون شــده بــود. افشــین بــه

 آمـاده شـد. بــرای رفــتن بــه خونــه شــد وپــا حــرف افشــین ناراحــت شــد و نــازنین از شــنیدن

 مـن معـذرت میخـوام بایـد بـرم. آقـای صـدری -

  .ـه ای بگــه بــه طــرف در رفــتبـدون اینکــه چیــز دیگـ

 ود بـاش.افشــین بــرو دنبـالش ز -

 .هرگـز نمـی تـونم ایـن کـارو کنم. متاســفم نمــی تــونمپـدر جـون مـن  -

 .شــبنم بــود کــه صــدا می کــرد چــایی اوردم بیـاین بخوریـد ولـی نـازنین نبـود

 س ایـن نـازنین خـانوم کجـا رفتن؟ چیکـارش کـردین؟پـ -

 سـهیل گفـت:

 .ــدلطفا چــایی هــا رو بیاریاشــین. انم صـدری شـما نگــران نبخـ -

ر احمقـم کـه نـه مـن چـه قـد ؟واقعـا سـهیل از رفـتن نـازنین خوشـحال شـده بـود شــبنم تعجــب کــرده بـود.

ســهیل  بنم بخورنــد.بقیـه هـم بـا شـنیدن حـرف سهیل مشتاق شدند که از چایی ش .اینجـوری فکـر کـنم

 :کــردن کــردشــروع بــه صــحبت 

 ک شرکت صــادراتی هســتید؟ کارشون تو چه وضعیه؟و ی؟ شنیدم تینخب آقای صدری شما چیکار می کن -

زیــاد خوشــم نمیــاد ولـی بــه  .ـال هســت کــه مشــغول شــده امآره ســهیل جــون اونجــا ســه سـ -

 .ا هســتمخــاطر ســعید اونجــ

  :ســهیل ادامــه داد

 ؟ امشــب ندیــدمش.راســتی ســعید چیکــارا مــی کنــه -

 .ـم احتمــاال تــو شــرکت باشــهنمــی دونـ -

  ول کـرده بـود ایـن بــودسـوالی کـه ذهـن شـبنم را مشـغ صــدری گــرم گرفتـه بـود. صــحبتای ســهیل و
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اصـال متوجـه  بـود کـه صـدای سـعید آمـد. تــو همــین فکــرا "! ســهیل دوســت پدرشــه یــا افشــین؟"

 گفـت: مـــادرش بـــه ســـعید .گ خـــورده ومادرش درو بـاز کـــردهکـه آیفون زننشـده بـود 

 دنه؟یی سـعید جـان آخه این وقت آمکجـا -

ـعی سـ و زی خوشــحال بودسعید انگار از یک چیر اومدنش از همه عذر خواهی کرد. سـعید بـه خـاطر دی

 .ش حرفاشو بیــرون بکشهشــبنم میخواست از زبون داداشمــیکــرد خوشــحالیش بــین ما تقســیم کنــه. 

 کردی؟ چیکـــارا  ب داداش بگــو ببیــنم امروزخ -

  دونســـت کـــه شـــبنم پـــی بـــه خوشـحالی اون بـرده.میســـعید 

ر شــد ضاحبت کــردم حامروز بــا یکی از شرکام ص م.رب مـن یـک خبـر خـوب واسـه آقـا سـهیل داخ -

 .شـریک بشـه مار ســهیل هـم تـو کا

 :گفــت و درو بـه ســعید کــر سـهیل واقعـا خوشـحال شـد و

ولـی مـن حـاال  نمـی تـونم قبـول نمــی دونم چجـوری جبـران کـنم  .ســعید واقعــا زحمــت کشــیدین آقــا -

 .ـه ســرمایه زیــادی نــدارم. مــن کـکـنم

 :ید بــا اطمینــان خــاطر گفـــتســع

 خـــواهش مـــی کـــنم قبـــول کــن. .ســـرمایه اش رو مـــن دارم -

 .واقعــا دســتتون درد نکنــه مــن... -

 سـهیل احسـاس راحتـی کنـه گفـت: ســعید بــرای اینکــه

تونستم انجام بدم.  ت برادرم میه که در حق دوسودم؟ این کمترین چیزی بی کاری بـرات کردکنواقعا فکر می -

 :درش بـه سـعید گفـتپ

 .ببیـنم چیکـار مـی کنیـدهللا انشـاا -

را تقویــت  ره البتــه خــودش ایــن احساست داش ســعید را بیشــتر از اون دوسافشـین میدونســت پــدر

ت حســاس نــاراحتی میکــرد ناراحهیل از ایــن کــه افشــین اسی بود؟! اونجور ی آیــا واقعــاکــرده بــود ول

های دوریــش را جــدا میکرد ولی بایــد تمــام ســال .تش آزار ببینــددوس. دوست نداشــت بهتــرین دبــو

  :ـه افشـــین بگـــه؟ قبـــل از خـــواب به افشین گفتو بت احساسشوری مــی تونسچطوری؟ چج

  م ومیشناسرو  وت میــدونم و .. خــواهش مــی کــنم قبــول کــنفشــین میخــوام یــه چیــزی بهــت بگــما -
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ـدونم تـو ایـن کـارو میکنی. مینـــازنین کـــار امشـــبت رو در بیـاری.  د از دلنمیخوام مجبــورت کنم ولی بای

از  داغ جــدایی اونــواش غــرق شــده بــود. غصه ه اون تو .یل چــی بگــهافشـین نمـی دونسـت بـه ســه

 .کــرده بــودخــود بیخــود 

 یش تنهــا بــذاره؟چطــوری میتونســت خــواهرش رو تــو تنهــای .ونم ایــن کــارو کــنمسهیل مــن نمیت -

 .فم ولی نمیتونممتاس

 مــه داد:ااد ر از اشــک شــد وسهیل چشمش پ

نمیـدونم چقـدر غـم تـو  .نــم رویــا کــی بــوده ولــی میـدونم همسـر خـوبی واسـه تـو بـودهمــن نمــی دو -

کـنم فـردا بیـا بـریم دنبـالش.  خــواهش مـیواهرش دلیــل موجــه ای داشــته. آخــه خــ دلــت داری ولی

  میل خودت.ـن نمـی خـوام زیـاد اصـرار کنم. م

هیل بـه همـراه سـعید بـه شـرکت بـره ولـی اون صـبر کـرد تـا جـواب افشـین رو صـبح قـرار شـده بـود سـ

ــهیل کمــی س اپــدر افشین ب .فتــه بودنــدبهـاره بــا شــبنم بــرای خریــد بــه بــازار ر .رفـتن بشـنوه و

یازده ای نزدیکپرسید. ــی ازش چیــزی نناراحــت شــده ول احســاس میکــرد از چیــزی ود ونگران شده ب

 .دبا دیدن سهیل نگران ش افشـین از اتاقش بیرون اومد.ه صبح بود ک

 ی؟چرا نرفت ؟سهیل مگـه قـرار نشـده بـود با سعید بری شرکت -

 .یی بریمیـه جـا ا توونستم برم چون قرار گذاشـته بودیم بتمن نمی -

 :و صحبتای سهیل را قطع کرداد افشین یاد دیشب افت

 تنها بری.ودت میخوای خ ارم.. من حال و حوصله درست وحسابی ندنده رهش می کنم سهیل این قده گیاوخ -

 ران شد.نگ ن این حرفش ناراحت ونیدسهیل با ش

 منظورت چیه من تنها برم؟  -

ـر یـاس زرد زردت تـر مــی شـد وــای قلبشـان دورضـربان هین نبـود. نگــار جـایی بـرای سـهیل در قلب افشا

 .ـاك در پــاییز دیــده مــی شــدو شـاخه هــای خشــکیده درخــت تـ مــی شـد

 بـه خـاطر همـه چیـز ممنــونم. .ل کـنمـن نمـی تـونم مشـکالت تـو را حافشــین م -

 صــدای بســته شدنش قلب افشین به درد آورد.   بــا گفــتن حــرفش بــه طــرف در رفــت و

*** 
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 فصل پنجم

شــبنم همــراه بهــاره از  آلــود. مــه هــوا هــم کمـی ســردتر و و زدیکــای غــروب آفتــاب شـده بودن

 گذشــته بــودهشت و نیم ســاعت تقریبــا کمــی از ســهیل کجــا رفتــه.  خریــد آمدنــد امــا معلــوم نبــود

افشـین رو صـدا بزنـه تـا دنبـال  ق بــاالیی رفــت تــاشــبنم بــه اتــا .ــودخــواهرش خیلــی نگــران ب و

انگــار عنــوان  .کــرد افشــین را دیــد کــه کتــاب رمــانی را مــی خوانــد در اتـاق را کـه بـاز .سـهیل بـره

 غمگــین و افشــین را خیلــی همــون کتــابی بــود کــه ســینا نوشــته بــود. .کتــاب افســون عشــق بــود

بعـد از آمـدن سـهیل اولـین بـاری بــود کــه  انگــار کشـتی هـایش غـرق شـده بـود. .ناراحــت دیــد

 . بــه طــرف افشــین رفـت.بــرادرش رو اینجــوری مــی دیــد

 .پاشـو .رو ببـین آقـا سـهیل کجـا رفتـهداداش جـون پاشـو بـ -

 :نشـون بـده بـه شــــبنم گفــــتنگـران  اراحـت وافشـین بـدون ایـن کـه خودشـو ن

 الزم نیســت مــ ـن بــرم. .خــودش میــاد شـــاید کـــاری داشـــته دیــــر کــره. .نگـــران نبــــاش -

 شــبنم بــا حالـــت عصـبانیت ادامـه داد:

 ــتی؟!ان نیسمثـل اینکـه تــو اصــال نگــر هست. نهسـاعت حـدودای  ؟چـی میگـی -

حـال  بـا صـدای بلنـدی کـه تـا بـه. کتــابش را بــه طـرف تخـت خـوابش پـرت کرد افشــین بلنــد شــد و

 :خـواهرش نشـنیده بـود گفـت

 م خــودش میــاد حالیــت نیســت؟یـک بــار گفــت ؟چـرا بایـد مـن نگـران باشـم -

 ...مــن -

 :بغــض گفـــت بــا همــان. بغــض گلــوی شــبنم را گرفــت

  .بــبخش کــه مزاحمــت شــدم .مــن نمــی خواســتم ناراحتــت کــنم -

گــویی افشــین نبــود کــه بــا  .ــه از چشــمان افشــین دور شــدیکدفع بــه طــرف در اتــاق رفــت و

کــه بخوانــد تــا جـایی خوانــد ولــی کتـابش رفــت  افشــن بــه طــرف خــواهرش صــحبت کــرده بــود.

ری صـحبت کـردم اینجـو بــا خــودش کلنجــار مــی رفــت کــه چــرا مــن بــا شــبنم بــود. حــالش گرفتــه

ولــی خــودش رو بــه مــن مــی گفــت نبایــد نگرانــی  .بــود نـه ولــی حقـش چرا؟مـن چـه جـوری؟ 

 در حـالی کـه از پلـه هـا  از اتــاق بیــرون رفـت و .ا دربیــارهل خــواهرش دلخــوری اش رگرفــت از د تصــیم
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بــا خــودش فکر  .ــار خیلــی هــم عصــبانی بــودانگ ه وـدرش را دیـد کـه روی مبــل نشستپـ آمد پـایین می

 :دا زدـدرش او را صـاال برگــردد کــه پـقصــد داشــت بــه طــرف بـ .بنم حتما بــه پــدرم گفتــهرد وای شک

 ؟. تـو نمـی دونـی کجـا رفتـهافشــین جــان هنوزسـهیل نیامـده -

خــدا را شــکر کــه شــبنم چیــزی را بــه خــاطر ســهیل دونســت.  نــاراحتی پــدرشافشـین نگرانـی و 

ــه  پــدرش روی آن نشســته بــود رفــت روی آن بــه طــرف مبلــی ک .تــه بــود واال بیچــاره میشــدنگف

 کــر کــردن بــه پــدرش گفــت:بعــد از لحظــه ای ف نشســت و

  وابین.خــواهش مــی کــنم شــما برین بخ .ــودم میــرم پیــداش مــی کــنمگــران نبــاش االن خن -

 .ن دادانـــی خـــودش را بیشـــتر نشادرش نگرپ

 آخـــه تـــازه اومـــده مـــی ترســم... ؟ن نکنـــه گـــم شـــده باشـــهافشـــی -

 هش مــی کــنم بــرین بخــوابین.خــوا -

افشـین فکــر مــی کــرد  ت.بـرای پیـدا کـردن سـهیل رف در را بـاز کـرد و .کــت وشــلوارش را پوشـید

بــا هــزاران خیابــان و شــهری تهــران غریــب بــود. و چــون او ت .ـی توانســته بــرودســهیل کجــا مـ

حــدود چهــارساعت هـر جـا کـه بـه  .تجو کــردولــی شــروع بــه جسـی کــرد؟ از کجــا شــروع مـکوچــه. 

 هرفتـ انگـار کـه آب شـد و .گشـت ولـی نتوانسـت  او را پیـدا کنـد نظـرش سـهیل مـی توانسـت آنجـا باشـد را

چطــور مــی تــونم چنــین  .احمقانــه اســت نـه نـه ایـن. نکنـد رفتـه... فکـری از ذهـنش گذشـت زیـر زمـین.

 .اگـه ایـن کـارو نکـنم میـدونم همـه از مـن ناراحــت میشــن .بایـد او را پیـدا کـنم ولــی مــن ؟فکــری کــنم

متاســفم نبایــد فم. ن واقعــا متاســ؟ مســهیل کجــایی ؟ـردمرو بگـ مخصوصــا شــبنم ولــی دیگــه کجــا

در همــین فکرهــایش بـــود کـــه کســـی دســـتش را  .صــبح باهــات چنــین رفتــاری بــا تــو مــی کــردم

 گفـت: اش قـــرار داد. بعد روی شـــانه

 !ا شـما منتظـر کسـی هسـتید؟آق -

افشـین یـک لحظـه ایسـتاد دوبـاره  .مـامور انتظـامی بـود کـه او را صـدا کـرد بـود ـرد.افشـین سـرش را بلنـد ک

 مـامور ادمـه داد:

  م اینجـا منتظـر کســی هســتین؟آقـا گفـت -

 :تازه از خواب بیدار شده باشد گفتن به خود آمد و با صدایی که انگار افشــی
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 ت.مده بودم ببینم اینجاساو .نمنم پیداش کنمیتوا .ان دوستم گم شده استروجناب س -

  نتظامی گفت:ا مامور

کنـیم بهتـره شـما  کـارم بـدین مـا خودمـون پیـداش مـیرو بـه هم تتونات دوسرمائین مشخصما بفلطفا ش -

  بـرین خونتون.

 ماشینش شد و ای مامور دور شود وارده از بهانه جویی هت و برای اینکارش گفین تمام مشخصات را به همکافش

داده بــود او را پیــدا کنــد.  چـون بـه پـدرش قــول. او نمـی توانسـت بـدون سـهیل بـه خونـه برگرددرفت. 

ا کـه تـو ذهـنش مـه جـا را گشـته بـود جز یک جه شـب اسـت.یک خــدای مـن  .ســاعتش را نگــاه کــرد

حتــی بــرایش بســیار  .ازنین نداشــتپــیش ن رفـتن زدیگـه چاره ای ج .ـرده بـود پـیش نـازنینفکـر ک

 دگی بــه خیابــان فـردوس رسـید.ساعت راننیک بــاالخره بعــد از  راه افتــاد و بــود. دردنــاك ســخت و

زد. گ آیفـون را زن ت وجلو رفبـود کـه کـار مـی کـرد. ی همـون جـایی ه نـازنین نبـود ولتـه آنجـا خانالب

 :دون صدایی مردی آمیفازآ

 ائیــد؟ه بفرمبل -

 گفــت:ین افش

 .انینازنین خ ؟آقا شـما خـانم خانی را میشناسید ببخشــید -

 را بزنیـد.سه بلـه لطفـا زنـگ  -

نگـران کننـده نبـود کـه ایـن وقـت شـب واقعا  .ت یـا نـها کـاری کـه مـی کنـد درسـت اسنمیدانست آی ینافش

ی میخواســت وارد گ را نزد ولی وقتحـال زن بـه هـرنمـی  تـونم ولـی جـواب پـدرم... نـه مـن  زنـگ را بزند.

 ماشــینش شــود صــدایی ر ا شـــنید:

 شما اینجا چی کار می کن... ؟ـدری شمائیدآقـــای صــ -

 ـرش را برگردانــد.ت زده سـافشین خجال

 ســهیل آمــدم. ی بــه خــاطرببخشــید نمیخواستم بیــام ول -

 ادامه داد: رد ونــازنین احســاس نگرانی ک

 اتفاقی افتــاده؟  تن؟مگـــه آقا سهیل خونه شما نیس -

 یـاد.ا بن پـیش شـمامروز سهیل مـیخواسـت با م .گران نباشیدما ننه ش -
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 نـازنین گفـت:

  ــت پــیش مــن بیــاین؟!ی خواسآقـا سـهیل م -

چـرا بایـد ایـن حرفـو مـی زدم آخـه چــرا؟ ولــی  .رفــی کـه زده بـود پشـیمان شـدین یکدفعــه از حافش

 .ن را نــدادجــواب نــازنی

 .. خــداحافظببخشــید مــن مــزاحم شــما شــدم بهتــره مــن بــرم -

 ـت:ود گفـنکــه افشــین وارد ماشــینش شقبــل از ای نــازنین نگرانــی اش بیشــتر شــد و

 مـــی کـــنم. خــواهش. بایــد پیــداش کنــیم. آقــای صــدری خــواهش مــی کــنم نریــد -

ربان ضــد جـــز اینکـــه او را نیـــز همـراهش بیـاورد. حـداقل بـه خـاطر سـهیل. افشـــیم چـــاره ای ندیــ

اطر کســی کــه نمــی چـرا مـن بایــد بــه خ .علـتش را نمـی دانســت شـده بـود و هـای قلــب نـازنین تنـدتر

همـه جــا را گشـتند. از خیابـان  آنهـا بـازل چرا؟ لعنت به این ددلســوزی کــنم ولــی آخه نمیشه. شناســم 

  :نـازنین گفـت .انـدوه ولـی هـیچ نتیجـه ای حاصـل نشـد جـز غـم وشـهر گرفتـه تــا پس کوچـه هـا.  هـای

شاید بتونیم پیداش کنیم.   .لطفا برین اونجا رفتـه باشـه کنـار همـون رودخونـه ای کـه شما بودین.شــاید  -

افشـین بـه دنبـال او  کــه نــازنین حــدس زده بـود اونجـا بـود.همــان طــور  و تافشین به طرف آنجا رف

 سـهیل را صـدا میـزد: رفـت و

 سـهیل.سـهیل...  -

 .ش گرفتسـهیل بـا دیدن او بغض .نبـالش رفـتنـازنین هـم بـه د

 کنی؟!  افشین تو اینجا چیکار می -

 ا نـاراحتی گفـت:ین بافش

 . فقـط مـی تـونم همینـو بگـم.سـهیل جـان منـو بـبخش -

  :ف او را قطـع کـردسـهیل حـر

 چیـز حـاال بهتـره بـریم خونـه. بـه خـاطر همـه .و ببخشـیمن تـو بایـد -

 انتظار اوست.نـازنین را هم دید که در  سـهیل

*** 

 فصل ششم
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شبنم  یک ماه بعد آنها ازدواج کردند. عشق نازنین در قلب سهیل جای گرفت. .یک هفته از این ماجرا گذشت

مردی به نام فرشید ازدواج کرد. سعید شرکت خود را  ویک سال بعد با هم فارغ التحصیلی خود را گرفت 

خـواهرش اقامـت دائـم در ایـران بگیـرد.  سه سال توانست زبعد ا ریک سـعید شـد ویـز شسـهیل ن .توسعه داد

عد از ب دوی آنها رقم زد.اج مقدمـه سرنوشـت سبزی را برای هرو ایـن ازدو بهاره نیز بـا افشـین ازدواج کـرد

سـیقی در یک دانشکده در سال بعد بهاره به عنـوان اسـتاد موپنج  پسری شدند. سه سـال آنهـا صـاحب فرزند

افشین حدودا سه سال بعد نیز با بهاره زندگی کرد ولی سرنوشت او در کنار رویـای  تهران مشغول به کار شد.

بهاره که غم از دسـت دادن او  او بـه دلیـل بیمـاری سـختی درگذشـت ودر کنـار رویـا آرام گرفت. خودش بود.

مـاه در یـک حادثـه راننـدگی جـان خود را از دست دوازده بعـد از  .را تحمـل نمـی کـرد از ایران مهاجرت کرد

 داد.  

(2012پایان )آگوست   
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 منبع: انجمن رمان 98

!باشدانتشار یافته و مسئولیت آن به عهده نویسنده می 98این اثر توسط سایت رمان   

و دانلود رمانمرجع تایپ  98رمان   

تایپ و  ،محفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه 98نجمن رمان ا

:بر روی لینک زیر کلیک کنید ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان  

 عضویت در انجمن رمان 98            
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