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 کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در رمان دوست داشتنت را کم دارم

 .دارد قانونی پیگرد برداری

========================================================== 

 :خالصه

 

 

 یزندگ گرتیرمان روا نی. اخوردیکه با انتقام رقم م یریتقد ر،یبا روزگار و تقد دنیسخت است جنگ

به چه  ؟یاچه عالقه ؟یاما چه عشق کند؛یعشق خالصش م گاهیاست که قلب پاکش را جا یدختر

 شیبرا خترکد یزنده که مرده و یکس ند؟یبیو انتقام م نهیکه او را فقط با چشم ک یبه کس ؟یکس

 شود؟یبخش است؟ عاقبت چه ملذت شیبرا گرانیکه خرد شدن احساس د یندارد؟ کس یفرق

به چه  ”دوست داشتنت را کم دارم!“: زندیکه با نگاهش از دور در گوش دخترک داد م یشهاب، پسر

ت به کدام یروا نیا نایاشکان است؟! پا یکه نگاه عاشق دختر بدرقه کننده یدر حال رسدیم یزیچ

 راه کجاست؟ انیپا شود؟یختم م یعاشق و معشوق، به کدام عشق ناکام

 

 ”!منتظره ریغ یانیپا ت،یواقع براساس“

 

 

 

 

رمان بر  نیرمان بدم، ا نیدر رابطه با ا دیبا یحیتوض هی! یگرام ی: سالم خوانندهسندهینو سخن

 اتی. کلستین طورنینوشتم؛ چون ا یرگ اضافرمان رو بدون شاخ و ب گمیهست. نم تیاساس واقع

سال  هرمان مربوط ب یهادادم. فلش بک اتییجز یتو یراتییتغ هیهست؛ اما  تیرمان بر اساس واقع
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بگم  دمینود و پنج هست. الزم د -نود و دو، زمان حال رمان هم مربوط به سال نود و چهار -کینود و 

 .دی، گم نشوزمان رمان یتو زیعز یکه شما خواننده

 

 

 

 :مقدمه

 

 .باش؛ اما در چشمانم نگاه نکن کنارم

 

 .را غرق نگاهت کن؛ اما در چشمانم نگاه نکن صورتم

 

 .شومینم رهیاما در چشمانت خ کنم؛یم میهاهیتنت را مهمان ر عطر

 

 .نشو رهیباش، من تنها هستم؛ اما در چشمانم خ گاهمهیتک

 

 .نگاهم نکن کند،یم اموانهید نگاهت

 

 گذارند؟یم دگانتیدوستت نداشته باشم؛ اما مگر د خواهمیم

 

 ”ستیخواستن توانستن ن“که  ستییتنها جا نیا و
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*** 

 

 

ولو کردم و سرم رو به  وتریکامپ زیم یصندل یبهم فشار آورده بود. خودم رو رو تینهایب ،یحوصلگیب

و به  دمیکش یقیسقف، نفس عم ینقطه نیتریاه گوشهزل زدم ب هدفیدادم، ب هیتک یصندل یپشت

 :لب زمزمه کردم ریفکر فرو رفتم. ز

 

 کنم؟ کاریچ  -

 

 

! فرصته نیجام نشستم، آره االن بهتر یتو خیس ،یزیچ یادآوریرو فوت کردم و با  نمیسنگ نفس

کردن  دایتم. با پمورد نظرم گش یدنبال شماره نمیمخاطب یچنگ زدم و تو زیم یرو از رو یگوش

 .دیچیگوشم پ یآرومش تو یتماس رو لمس کردم. بعد از چند بوق کوتاه صدا ینهیشماره؛ گز

 

 جانم آرام؟  -

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 

 ؟یخوب ،ییسالم زن دا  -
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 :گفت یمهربون با

 

 ؟یممنون تو خوب زم،یسالم عز  -

 

 .سر تکون دادم هوایب

 

 ؟یم بپرسم وقت اضافه دارآره خوبم، راستش زنگ زد  -

 

 :کرد و گفت یمکث

 

 چطور مگه؟ زم،یآره عز   -

 

 .رو بشنوم نامهیم تا اون زندگراستش من آماده   -

 

 .رو حس کردم نشیسنگ نفس

 

 .شمیپ ایباشه، امروز عصر ب  -

 

 .شدم خوشحال
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 !باشه حتماً  -

 

هانا  یو منتظر موندم، در باز شد و چهرهتماس رو قطع کردم. زنگ واحد رو زدم  یاز خداحافظ بعد

 یقرمزش نشون دهنده یکم یهازد و دعوتم کرد برم داخل. چشم یجونیاومد، لبخند ب دمید یتو

 .بود شهیگر

 

سالن نشستم، دستش رو به  یهامبل یاز ماجرا باخبر بودم، رو شیچون کم و ب اوردمیروش ن به

 .روم نشستبه  کمرش زد و با لبخند رو

 

 !جان آرام یخوش اومد  -

 

 .زدم یرنگ و کوتاهکم لبخند

 

 !وضع بهت زحمت دادم نیممنون، با ا  -

 

 :کرد و گفت یتصنع اخم

 

 ه؟یجورچه تمیمن وضع ه؟یچه حرف نیا  -

 

 .چشم به شکمش اشاره کردم با
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 !گهید یدار شهیباالخره بار ش  -

 

 :گفت، چند لحظه سکوت کرد و بعد گفتن یزیچ یول د؛یخند نیو نمک کوتاه

 

 .ارمیب ییبرات چا نیبش  -

 

 .به اعتراض باز کردم لب

 

 !خوادینم  -

 

 :گفت شدیخونه مکه وارد آشپز طورهمون

 

 !شهیخودم خشک م یگلو یستیتو مهم ن شه،یم یهام طوالنممکنه که نه، حتماً حرف  -

 

 :گفتم یاخم کردم با تخس سر داد. یبلند یپشت بند حرفش خنده و

 

 !یکه گفت ینگفته بود یجورنیفقط تو ا  -

 

 :گفت نشستیکه م یحالسالن و با خنده در یاومد تو یچا ینیس با
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 !کردم یآرام جان، شوخ ریبه دل نگ  -

 

 .اخمم شد نیگزیجا یلبخند

 

 !دونمیم  -

 

 :گفتم یاز مکث کوتاه بعد

 

 .خب، من منتظرم  -

 

 .دیکش یقیغم افتاد، نفس عم یهیش ساچهره یحرفم رو نیا با

 

 * یاصل تیاز زبان شخص *

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

 

از  یکیپسر  انی. کگشتمیم انیدنبال اسم ک نیمخاطب ستیل یدرآوردم و تو فمیک یرو از تو میگوش

و وصل کردم، چند لحظه بعد مکث تماس ر یکردم و با کم دایش رو پبابام بود. شماره یهاکیشر

 .دیچیگوشم پ یصداش تو
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 ؟یما افتاد ادی! چه عجب به خانمهیبه هان به  -

 

 :گفتم یآروم یتامل با صدا یبا کم نه،یشیم میشونیرو پ شمانهیاز لحن صم یفیظر اخم

 

 .سالم  -

 

 .سالم کیعل  -

 

 ! مزاحم که نشدم؟دیببخش  -

 

 !دیمراحم ه؟یچه حرف نیا! نیدار ارینه خانم اخت  -

 

 خوب هستن؟ خانمنبیز  -

 

 .و احوال زنش رو گرفتم ومدهیخوشم ن شیمیاز لحن صم ادیکه ز دیکرد، فهم مکث

 

 ؟یداشت یاون هم خوبه، سالم داره. خب، کار  -

 

 ...که گفته یموضوع کار یراستش برا  -
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 :وسط حرفم و گفت دیپر

 

 !بهت بگم تمخواسیآها! بله بله، اتفاقا م  -

 

 رو؟ یچ  -

 

 .ادهیز شیکردم؛ اما مدت زمان کار دایبرات پ یشرکت آلمان هی یکار تو هی  -

 

 .ندارم یمشکل  -

 

فوراً  یرو دار یزبان آلمان یمترجم سانسیبهشون گفتم ل یوقت خوره،یکارش به مدرکت هم م  -

 .یگفتن واسه مصاحبه بر

 

 :گفتم یخوشحال با

 

 واقعاً؟  -

 

 .کنمیم امکیکه برات پ یآدرس نیره دختر جون! پس فردا آماده باش برو به اآ  -

 

 برم؟ دیبا یباشه باشه حتماً؛ فقط چه ساعت  -
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 .فرستمیاون هم برات م  -

 

 !دیدر حقم کرد یازتون تشکر کنم! لطف بزرگ یجورچه دونمی! نمانیآقا ک یوا  -

 

 :و گفت دیخند مردونه

 

 !بود فهیوظ م،کنیخواهش م  -

 

 ن؟یندار یهر حال ازتون ممنونم. کار به  -

 

 .نه فعالً  -

 

دوست نداشتم  رفت،یروز سر م یتو ییم از تنهارو قطع کردم و به رو به رو نگاه کردم، حوصله تماس

در از فکر در اومدم،  یکنه. با صدا دایسپردم برام کار پ انیکه به ک شهیم یباشم. چند روز کاریب

 :گفتم یبلند یصدا ا! بزمیهانا بود، خواهر عز زدیکه بهم سر م ینگاهم رو به در دوختم، تنها کس

 

 !داخل هاناجان ایب  -

 

گذاشت و  یپا تخت یرو رو ینیاومد داخل، با لبخند اومد سمت تخت و س ینیس هیباز شد و هانا با  در

 .کنارم نشست
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 خانومِ ما چطوره؟ یآبج  -

 

 :دم و گفتمز یتلخ لبخند

 

 باشم؟ یجورچه یدوست دار  -

 

 :هام زل زد و گفتچشم یزهر کالمم شد، با غم و تاسف تو متوجه

 

 .ندارن یریتقص کدومچیخودته! نه مامان نه بابا، ه ریتقص  -

 

 :دستش گذاشتم و با حفظ لبخندم گفتم یرو رو دستم

 

بهم لطف دارن که اجازه  یلیها خ. اوندونمیمقصر رو مامان و بابا نم وقتچینه هاناجان! من ه  -

 ونمریبود نه تنها از خونه ب یاگهیکنم؛ مطمئنم هر کس د یزندگ کشونیشون و نزدخونه یتو دنیم

 !بردیآبروم رو م یبلکه با خفت و خوار کرد،یم

 

 :که گفت کردمینگاه م شیاقهوه یهاچشم یتو یناراحت با
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کارت من هم  نیبا ا یدونی! تو مهیهان ؟یچرا مامان و بابا رو از خودت روند ؟یرو کرد کارنیچرا ا  -

یو ناخواسته باعث رنجش من م شمیمن هم مثل تو م کننیمامان و بابا فکر م شم؟یم تیدارم اذ

 گرم وجود نداره؟ یاون خانواده گهیکه د یتو اصالً خبر دار شن،

 

 مونیم سر خورد و باعث شد که هانا از حرفش پشگونه یرو یطره اشک سمجگرفت، ق شیآت دلم

 .بشه

 

 .ناراحتت کنم خواستمی! نمخوامیمن عذر م  -

 

اگه نبودم و اون روز که فرزاد هلم  دی... شادیمنه. شا ریتقص هانیا یهمه ،ی! تو حق دارزمینه عز  -

 !بودن یجورنیا مونیاالن زندگ مردمیداد، م

 

 :کرد و گفت یوحشتناک اخم

 

 !کردمیمن دق م یبه خدا اگه تو نبود ها،یحرف رو نزن نیا گهید  -

 

 

 :همه غم زدم و گفتماون نیب یلبخند

 

 .کردمیخودم رو خالص م شیوقت پ یلیمن هم اگه تو رو نداشتم خ  -
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 د،یلرزیکه از بغض م ییکردم. با صداام پاکش اش سر خورد، با انگشت اشارهگونه یرو یاشک قطره

 :زمزمه کرد

 

 …شهیدرست م یچهمه  -

 

*** 

 

 نییسمت کمک راننده رو پا یشهیپام زد رو ترمز و ش یبلند کردم، جلو یتاکس نیاول یرو برا دستم

 .آورد

 

 خانوم؟ یریکجا م  -

 

 !شیتجر  -

 

 !نیبش  -

 

 .عقب رو باز کردم و نشستم در

 

 .دربست برو  -

 

 .رو تکون داد و حرکت کرد سرش
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 ؟یآبج شیتجر یکجا  -

 

 :گفتم آوردمیدر م فمیک یرو از تو یکه گوش طورهمون

 

 .خونمیمن آدرس رو براتون م د،یشما بر  -

 

 یساعت بعد جلو میراننده خوندم. ن یرو جستجو کردم و آدرس رو برا انیاسم ک هامامیپ ستیل یتو

شدم. به ساختمون بلند رو به روم نگاه کردم و با  ادهیرو حساب کردم و پ هیشرکت نگه داشت، کرا

تند  پاشلوغ بود. به سمت آسانسور  یهمکف حساب یمحکم وارد ساختمون شدم، طبقه یهاقدم

برخورد کردم؛ سرم رو  یدر بسته بشه خودم رو توش پرت کردم که با جسم نرم کهنیکردم و قبل از ا

زل زده بودم که با  یشناور نگاه کردم، چند لحظه مات به اون دو گو یآب یبه دوتا گوبلند کردم و 

 .صداش به خودم اومدم

 

 !دیببخش  -

 

 .انداختم ریازش فاصله گرفتم و سرم رو ز یزده کم هول

 

 !حواسم نبود خوام،یعذر م  -

 

که خنده توش  ییبا صدا ش رو گرفته،خنده ینگاهش کردم که متوجه شدم به زور جلو یچشم ریز

 :گفت زدیموج م

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  17  رمـانـیـکــانجمن 

 

 !کنمیخواهش م  -

 

 یزن ی! با صدایبعد یبه حال روزها یدادم، وا یسوت یجورنیشدم. روز اول ا یدست خودم حرص از

 .به خودم اومدم کردیکه داشت طبقه رو اعالم م

 

 !سوم یطبقه  -

 

قدم عقب اومدم که اون هم  هیهمون پسر شدم.  یکه شونه به شونه امیب رونیاز آسانسور ب خواستم

 رونیهام از حرص و خجالت مشت شده بود. با دست به بقدم عقب رفت، دست هیزمان با من هم

 :اشاره کرد و گفت

 

 !دییبفرما  -

 

رفتم و بازش  یاشهیاز آسانسور خارج شدم. به سمت در ش یدیانداختم و با ببخش نییرو پا سرم

 توش یو چند تا صندل زیم هیکه  یهفتاد متر -سالن شصت هیآهسته وارد شدم.  یهاکردم و با قدم

 هی خوردیکه بهش م یمنش ستادم،یروش اپاتند کردم و روبه یمنش زیبودن جلوم بود. به سمت م

 :ساله باشه سر بلند کرد و با لبخند گفت یخانم س

 

 از من ساخته هست؟ یسالم. چه کمک  -

 

 :زدم و گفتم یبخندل متقابالً
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 !اومدم یکار مترجم یبرا یازین یسالم، از طرف آقا  -

 

 :تامل گفت یکرد و بعد از کم مکث

 

 ...آها! بله  -

 

 :رو نشون داد و ادامه داد یدست اتاق با

 

 .اتاق منتظر شما هستند یجناب معاون تو  -

 

 .تکون دادم و ازش تشکر کردم یحفظ لبخندم سر با

 

 

 *سال قبل فلش بک، سه*

 

 :براندازم کرد و گفت یوزنم رو انداختم روش، با اخم کم تمام

 

 ؟یباهاشون راه بر یتونینم یوقت یها رو بپوشاون کفش یمجبور  -
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 :قدم شدم و گفتمبه غرغرهاش باهاش هم توجهیب

 

 ام؟یب یبا کتون یتوقع دار  -

 

 .دنشروع کرد به غر ز رلبینثارم کرد و ز یاغره چشم

 

من هم که زده االن هم که خودش  یهیرژ و سا د،یمن هم پوش یهارو که کش رفت، کفش زمیشوم  -

 !هیهم باق مشیرو تلپ کرده رو من دو قورت و ن

 

 :گفت و تشر زد یزیاز پهلوش گرفتم که آخ ر یشگونین

 

 ؟یچته وحش  -

 

 !قدر غر نزنعمته؛ ان یوحش  -

 

 دوماً دوست دارم غر بزنم؛ به تو چه؟ شه،یتو هم م یمن عمه یاوالً که عمه  -

 

و  کنهیجا رو برانداز مهمه یهلش دادم، با کنجکاو یبراش نازک کردم و به سمت ورود یپلک پشت

 .پروندیم یزیچ هی بارکی قهیچند دق

 

 !چه نازه جانیا ،یوا  -
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 دیب یهاباز که دور تا دورش پر از درخت یطهمحو هی کنم،ینگاه م کنهیکه هانا اشاره م ییجا به

دو نفره  دیتاب سف هیبود. وسط محوطه هم  هایچراغ رنگ نیدونه از ا هیهر درخت  ریمجنون بود و ز

 :بود، باذوق گفتم

 

 !چه خوشگله یوا  -

 

 

که زدم  دکریکرد، با دهن باز داشت به اون محوطه نگاه م دییبا تکون دادن سرش حرفم رو تا هانا

 .دمیرو کش نشیبازوش و با حرص آست یتو

 

 .جانیا یستادیا دهایبد دیمثل ند گه،ید میبر ایب  -

 

 .! هانا دهنش مثل غار باز مونده بودمیرها شد یوارد قصر عمو م،یباال رفت یدر ورود یجلو یهاپله از

 

 !رها چه پولداره یبابا ،یوا  -

 

 :وشش گفتمپهلوش و کنار گ یآرنج زدم تو با

 

 .عموشه یالیو جانیرها، ا یخونه یخواهر باهوش من! تو که با من اومده بود  -
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 :رو کج و معوج کرد و گفت صورتش

 

 !حواسم نبود ،یگیراست م  -

 

 حواست هست؟ یتو ک  -

 

که رها  یرو از ما گرفت و رفت. با هم به سمت قسمتها اومد سمتمون و مانتومون از خدمه یکی

و من جلوتر از هانا رفتم سمت رها و  میشد کشونینزد م،یبود و در حال خوش و بش بود رفت ستادهیا

 :بغلش، بنده خدا کپ کرده بود. با ذوق در گوشش گفتم دمیپر

 

 !دختر یقدر خوشگل شدچه ،ییرها ییوا  -

 

 :جدا شد و با لبخند گفت ازم

 

 !زمیعز یمرس  -

 

 .داد هم اومد جلو و با رها دست هانا

 

 .گمیم کیتبر  -

 

 :رها رو بهش دادم و گفتم یکادو
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 !یازش استفاده کن یشاد یان شاء اهلل تو  -

 

 :زد و گفت یاذوق زده لبخند

 

 !یبه زحمت افتاد زم؛یعز یمرس  -

 

 !بود فهیوظ ه؟یچه حرف نیا  -

 

 :اشاره کرد و گفت زهایدست به م با

 

 !دیکن ییرایتوروخدا از خودتون پذ  -

 

 یانداخت و با کنجکاو تیبه جمع یهانا نگاه م،یو پشتش نشست میرفت زهایاز م یکیهانا به سمت  با

 :در گوش من گفت

 

 قدر شلوغه؟حاال چرا ان  -

 

 هم هست؟ شیمگه نگفتم جشن نامزد  -
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 :تعجب گفت با

 

 واقعاً؟  -

 

 .کردم یوحشتناک اخم

 

 :توجه به من گفت بدون

 

 ست؟یسن تو نمگه هم  -

 

 .گهیسن منه دآره هم  -

 

 ست؟یازدواج کردن زود ن یسن نوزده سالگ یتو  -

 

 !نه بابا  -

 

 !گهید یایبه حساب م دهیحساب تو ترش نیبا ا  -

 

 :بازوش و گفتم یزدم تو محکم
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 !زوده یلیسن ازدواج خ نیا یتو  -

 

د و صورتش از درد ش رو خورپهلوش که خنده یمحکم زدم تو دن،یبلند شروع کرد به خند بلند

 :جمع شد، با حرص دم گوشم گفت

 

 !یپهلوم رو سوراخ کرد ؟یچته وحش  -

 

 :گوشش گفتم دم

 

 بلند بخنده؟ یبا صدا دیباشه، نبا نیسنگ دیدختر با گهیصد بار بهت نم یمگه بابا روز  -

 

 عیاما سرلبم نشست؛  یرو ینشست، لبخند محو نهیتخس اخم کرد و دست به س یهادختر بچه مثل

ارکستر باال رفت، آهنگ گذاشتن که  یبا صدا غیسوت و ج یگذشت و صدا یاقهیپاک شد. چند دق

 :بهم زل زد؛ اما من روم رو برگردوندم، در گوشم گفت تیهانا با مظلوم

 

 !یهان  -

 

 .حدقه چرخوندم و سرم رو به طرفش برگردوندم یهام رو توچشم کالفه

 

 ...بهت دیمرگ! چند بار با  -
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 .هاش رو دور بازوم حلقه کردوسط حرفم و دست دیپر

 

 !دور فقط هیتوروخدا،   -

 

 

 :گفتم یحال رقص نگاه کردم و بعد از مکث کوتاهدر تیجعم به

 

 !دور هیجهنم؛ اما فقط   -

 

و به سمت  میباشه تکون داد. باهم از جامون بلند شد یزد و سرش رو به معن یینمادندون لبخند

ساعت  میبه ن کی. نزددنیبه رقص میآهنگ شروع کرد تمیهم با ر یروو روبه میرقص رفت تسیپ

ه ک زیسر م میآهنگ که تموم شد باهم برگشت دم،یهانا خط و نشون کش یبرا یو من کل میدیرقص

شش  زی. هر مزننینشستن و با لبخند باهم حرف م زیسر م یانسالیم یمتوجه شدم خانم و آقا

که باعث شد توجه اون  میداشت، با هانا سر جامون نشست یخال یما دوتا صندل زیو مداشت  یصندل

سوال  یکردن، برام جا یشروع کرد به سالم و احوال پرس ییرودونفر جلب بشه. اون خانم با خوش

 :و با لبخند گفتم ای! دل رو زدم به درهیک کهبود 

 

 ارم؟رو د یبا چه کس ییافتخار آشنا خوام،یعذر م  -

 

 :حفظ لبخند سر تکون داد و گفت با

  

 !مهگل هستم  -
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 :دست به مرد کنار دستش اشاره کرد و ادامه داد با

 

 .تابان هستن یهم همسرم عل شونیا  -

 

 :کرد و گفت یدست شیبگم که هانا پ یزیباز کردم چ لب

 

 !اتیب هیترم، هانمن هانا هستم و خواهر بزرگ  -

 

 :و گفتکرد  یاتک خنده مهگل

 

 !خوشبختم یلیخ  -

 

تابان با  یو آقا میحرف زد یساعت با مهگل از هر در کیحدود  م،یدو با لبخند سر تکون داد هر

رو قطع کردن و همه رو به صرف شام دعوت کردن،  کیگرمون بود. باالخره موزلبخند فقط نظاره

هم رفت،  یهام از درد توخورد، اخمپهلوم  یمحکم تو یزیچ هیکه  کردمیرو چک م هامامیداشتم پ

 :با حرص برگشتم سمت هانا گفتم

 

 چته تو؟  -
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 یارو نشونم داد، رد نگاهش رو گرفتم و به پسر قد بلند و چهار شونه زیطرف مبا چشم و ابرو اون

 یبود و موها دهیپوش یخوش دوخت یاکت سورمه اومد،یبه طرف ما م میکه داشت مستق دمیرس

صورتش به  یگفت جذاب بود! اجزا شهیکلمه م کیرنگش رو به سمت باال داده بود. در  یمشک

زده بود، چشم و  یخنگول نکی. عکردیش آدم رو جذب مچهره ینداشتن؛ ول یخاص ییبایز ییتنها

 !و با ابهت یابرو مشک

 

 !هیهان  -

 

 .بلند هانا، به خودم اومدم باًیتقر یصدا با

 

 ؟یبلندگو قورت داد  -

 

 !به پسر مردم زل نزن عیقدر ضاان گمیبهت م  -

 

 بود و با مهگل و ستادهیما ا زینذاشت، همون پسر سر م ییرایگ یکه صدا یخودت عیبگم ضا خواستم

 :مهگل رو کرد سمت ما و با دست به پسر اشاره کرد و گفت زد،یتابان حرف م یآقا

 

 !پسرم اشکان هستن شونیا  -

 

 .ره کردبه هانا اشا بعد
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 ...اتیهانا ب  -

 

 .من اشاره کرد به

 

 ست؟یش برات آشنا نچهره ات،یب هیو هان  -

 

چشم  یانداختم که چشم تو نییهام زل زد، تمام بدنم گُر گرفت، سرم رو پاچشم یتو یکم اشکان

 .اما صداش اومد دم؛یالعملش رو ند. عکسمینش

 

 !آشناست یلیچرا اتفاقا خ  -

 

! مرینتونستم چشم ازش بگ دفعهنیچشم شدم؛ اما ا یکردم که دوباره باهاش چشم تو رو بلند سرم

 نینگاه سنگ ریبدن من ز ایگرم بود  یلیفضا خ دونمی. نمکردیهاش آدم رو مجذوب خودش مچشم

 .ال برسونمیو اطیخودم رو به ح یعذرخواه هیبود باعث شد من با  یاشکان گُر گرفته بود؛ اما هرچ

 

 *زمان حال*

 

م که کرد کیدستم گرفتم و به لبم نزد یرو تو ییبود فنجون چا یطور که نگاهم به متون آلمانهمون

 :همکارم، گفت ن،یریش

 

 !یخب خداروشکر عقلت رو هم از دست داد  -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  29  رمـانـیـکــانجمن 

 

 .شدم رهیبهش خ یتعجب سر بلند کردم و سوال با

 

 ها؟  -

 

 :چشم به فنجون اشاره کرد و گفت با

 

 ؟یخوریمهوا   -

 

 دمیافتاد تازه فهم یابروم رو باال انداختم و به فنجونم نگاه کردم، نگاهم که به فنجون خال یتا کی

 :و گفتم دمی. خندهیمنظورش چ

 

 تموم شده؟ مییچا یمثل آدم بگ یریمیخب م  -

 

 :شد و گفت پیباال انداخت و مشغول تا یاشونه

 

 م؟به من چه؟ مگه من فضول مردم  -

 

 نیریحق به جانب نگاهش کردم و بعد از جام بلند شدم و خواستم از اتاق خارج بشم که ش یکم

 .صدام کرد
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 !هیهان  -

 

 .سمتش برگشتم

 

 هوم؟  -

 

 :رو سمتم گرفت و گفت یابرگه هی

 

 .بگو کارهاش رو انجام بده یفخر یرو بده به آقا نیقربون دستت ا  -

 

رو برگشتم و برگه رو از دستش گرفتم، نگاهم به برگه بود و عقب عقب  رو تکون دادم و راه رفته سرم

شد.  کهیبرخورد کردم، فنجون از دستم افتاد و هزار ت یکه محکم به کس رفتمیبه سمت در م

 یوازش فاصله گرفتم که نگاهم ت عیمرد مواجه شدم، سر هیو برگشتم که با  دمیکش ینیه دهیترس

 :گفتم ریو سر به ز دمیرد! با خجالت لب گزآشنا گره خو یآب یدوتا گو

 

 !دیببخش  -

 

 ...چه حر نیا  -

 

 :وسط حرفش و با حرص گفت دیپر نیریش
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 !شهاب از دست تو یوا  -

 

 :و گفت دیخند دینگاه کردم، نگاه متعجبم رو که د نیریتعجب سر بلند کردم و به ش با

 

 !فکر بد نکن، متاسفانه شهاب داداشمه  -

 

 .شدیگردتر نم نیاز ا هامچشم

 

 واقعاً؟  -

 

 :زد و گفت یلبخند کج شهاب

 

 به؟یعج یلیخ  -

 

 :کردم و گفتم هول

 

 !نیایبه هم م یلینه... نه! اتفاقاً خ  -

 

 یابود من گفتم؟ و یچ گهید نیدهنم، ا یجمله دستم رو محکم کوبوندم رو نیبالفاصله بعد گفتن ا و

تا نخنده. با خجالت  دادیهاش رو به هم فشار مه؛ اما شهاب لبخند ریزد ز یپق نیریآبروم رفت، ش

 :سکوت باال آورد و گفت یدستش رو به معنا نیریاومدم جمعش کنم که ش
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 .میرو جمع کن هاشهیخرده ش نیا اریجارو و خاک انداز ب هی! برو گهیخب بابا، حواست نبود د یلیخ  -

 

 

 .شهاب رد شدم و به سمت آبدارخونه رفتم تکون دادم و با خجالت از کنار یسر

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

کدوم  دیروز دوم ترم جد فهممی. آخه من نمخوندمیم رو متند جزوهنشسته بودم و تند مکتین یرو

قدر به هانا گفتم چه شبی! دیلعنت دم،یفهمینم خوندمیم یهرچ ره؟یگیاستاد استغفراهلل امتحان م

مهربون! قبول کردم.  هم! من رونیب میبر رون،یب میگفت بر یکو گوش شنوا؟ ه یحان دارم؛ ولمن امت

از ته  یهام از درد بسته شد و آخخورد به گردنم، چشم ینیمحو جزوه بودم که دست سنگ یچ نیع

 .دیچیگوشم پ یصدف تو یدور گردنم حلقه شد و پشت بند اون صدا یدل گفتم، دست

 

 ؟یطور! چهیگرام ییدا به، دختربه   -

 

 :حرص دستش رو پس زدم و گفتم با

 

 ؟یمثل آدم اعالم وجود کن یتونینم  -

 

 :رو گرد کرد و گفت هاشچشم
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 ؟یفهمیها رو ممگه تو زبون آدم  -

 

 :دمیپاش و غر یم رو کوبوندم رواز حرص مشت شد، جزوه هامدست

 

 !شعوریب  -

 

 :و گفت دیخند

 

 ...یریبپذ دیتلخه؛ اما با قتیحق ونمدیم  -

 

 !ترت احترام بذاربه بزرگ  -

 

 :نگام کرد و گفت هیاندر سف عاقل

 

 .ها رو ندارهحرف نیچهار ماه که ا  -

 

 :نازک کردم و گفتم یپلک پشت

 

 .اومدم ایبه هر حال من چهار ماه زودتر از تو به دن  -
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 :گفت الیخیب

 

 رم؟یرم بگبه س یخب االن چه گل  -

 

 :نگفتم که گفت یزیچ

 

 ؟یواسه امتحان خوند  -

 

 .و دلهره مثل خوره افتاد به جونم ترس

 

 .نه! وقت نکردم یوا  -

 

 :هوا تکون داد و با تاسف گفت یرو تو دستش

 

 !هاش وحشتناکهامتحان یدیخاک تو سرت! استاد حم  -

 

 ؟یدونیتو از کجا م  -

 

 :و گفت ها کرداز اون نگاه دوباره
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 !هاشاگردش بودم شیبنده ترم پ د،یببخش  -

 

 :سرتکون دادم و گفتم جیگ

 

 ؟یتو خوند  -

 

 !معلومه که آره، جرئت نداشتم نخونم  -

 

 :التماس نگاهش کردم و گفتم با

 

 !یصدف  -

 

 :ش زل زده بود گفتشده کوریمان یهاکه به ناخن طورهمون

 

 هوم؟  -

 

 ؟یرسونیم م... بهزهی... چگمیم  -

 

 .تعجب برگشت نگاهم کرد با
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 !میترم افتاد نیعمراً! اگه استاد بفهمه هر جفتمون ا ؟یشد وونهید  -

 

 :کوبوندم و گفتم نیزم یالتماس پاهام رو چندبار رو با

 

 !توروخدا  -

 

 .بهم انداخت و دوباره شروع کرد به ور رفتن با ناخنش ینگاه مین

 

 !داره یشرط هی  -

 

 :گفتم نهمشتاقا

 

 ؟یچ  -

 

 !یاریچهار ماه بزرگ بودنت رو به روم ن نیا گهید  -

 

 :گفتم یبا کالفگ تاًینگاه کردم و نها تفاوتشیب رخمیبه ن کمیشد،  زونیم آوو لوچه لب

 

 !قبوله  -
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 :گفت جانیبا ه هویشد،  رهیزد و به رو به رو خ یلبخند

 

 !ی! هانیهان  -

 

 ها؟  -

 

 .ه رو اشاره کردچشم به روب با

 

 !جا رو، پسر رو نگاه چه جذابهاون  -

 

 :هاش گفتمو اشاره مایو بدون توجه به ا دمیکش یپوف کالفه

 

 !ردتیبگ ادینم کسچیه یبر شیپ یجورنیپسرها! ا نیبا ا یصدف شورش رو در آورد یوا  -

 

 :کرد و گفت یاخم

 

 !کن یسینوواسه من شاهنامه  نیتو برگرد نگاه کنش بعد بش  -

 

 :لب زمزمه کردم رینگاه کردم، نفسم بند اومد، ناباور ز کردیکه اشاره م ییبرگشتم به جا الیخیب

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  38  رمـانـیـکــانجمن 

 

 !ا...اشکان  -

 

 :کمرم و گفت یزد رو صدف

 

 !یتر از منکن، تو که هفت خط حتیمن رو نص نی! بعد بشطونیش یا  -

 

 :تشر گفتم با

 

 ؟یدونیم یزیچ . تو اصالًریلحظه زبون به دهن بگ هی  -

 

 :باال انداخت و گفت شونه

 

 است؟ انیاست چه حاجت به ب انیکه ع یزیبدونم، چ ستین ازیاصالً ن  -

 

 :گفتم کالفه

 

تعجب کردم، تو تاحاال  نیتولد رها بود. واسه هم یپسره تو نیا ست،ین انیع یزیچ جانی! ارینخ  -

 ش؟یبود دهید
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 :و گفتزد  یشخندیتوجه به سوال من ن بدون

 

 ؟یباهاش حرف هم نزد یعنی ،یگیباور کنم؟ باشه، باشه اصالً تو راست م ینکنه توقع دار  -

 

 :گفتم محکم

 

 !نه  -

 

 :زد و گفت پوزخند

 

 بود؟ یاشکان گفتنت چ نیپس ا حه،یآره جون مامان مل  -

 

 !رو ببنده نیدهن ا ادیب دیبا یکیاالن  ؟یبسته شد، اسمش رو گفتم؟ کِ دهنم

 

 .اوالً جون عمه رو قسم نخور، دوماً دوست دارم با پسر مردم حرف بزنم  -

 

 کردمیبا ترس از جاش بلند شد، متعجب داشتم نگاهش م دفعهکیبه ساعتش نگاه کرد و  الیخیب

 .قدم شمو مجبورم کرد باهاش هم دیکه بازوم رو کش

 

 چته صدف؟  -
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 :گفت بردیون دانشگاه مکه من رو کشون کشون به سمت ساختم طورهمون

 

 !دهیما رو راه نم گهیشد، االن استاد بره سر کالس د رید  -

 

تازه کردم.  یدر کالس خم شدم و نفس یجلو دن،یرو که گفت من هم با ترس شروع کردم دو نیا

 واریبه د یبد یدر رو هل داد که باعث شد در با صدا دفعهکیسرش رو برد داخل و  اطیصدف با احت

 .ورد کنه. کمر صاف کردمبرخ

 

 !یدر رو شکست وونه؟یچته د  -

 

 .و برد داخل دیرو کش دستم

 

 !دهیسف تیوضع  -

 

 طنتیکالس حدود هفت هشت تا دختر و ده دوازده تا پسر نشسته بودن و گرم صحبت و ش داخل

ا صدف ها دقت کنم، بوقت نکردم رو تعداد بچه دمیکالس رس میمن وسط تا شیپ یبودن، جلسه

 گذاشتم و شروع زیم یم رو رو. با استرس جزوهمیسوم و نشست فیرد یخال یسمت دوتا صندل میرفت

نشست،  زشیاومد داخل و پشت م یدیبعد در کالس باز شد و استاد حم قهیبه خوندن، چند دق مکرد

لب  ریزبازوم زد و  ی! صدف توکنهیم ابیداره حضور غ دمیقدر محو جزوه شده بودم که نفهمان

 :که فقط من بشنوم گفت یجور
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 !عاشق! استاد با توئه  -

 

 :بلند کردم و برطبق عادت گفتم سرم

 

 جونم؟  -

 

 :و گفتم دمیکالس منفجر شد، با خجالت لب گز دفعهکی

 

 !حواسم نبود خوام،یعذر م  -

 

 :با اخم گفت استاد

 

 ؟ییتو اتیب  -

 

 .دادم سرتکون

 

 !بله  -

 

د بگه که چن یزیتموم شد و خواست لب باز کنه و چ ابیرو صدا زد، حضور غ یبعدنگفت و نفر  یزیچ

 .اما صداش بدجور آشنا بود نم؛یشخص پشت در رو بب تونستمیتقه به در زده شد و در باز شد، نم
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 داخل استاد؟ امیب تونمیم  -

 

 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی یدیحم

 

 ساعت چنده؟ یدونی! مریصبح به خ  -

 

 !استاد دیببخش  -

 

 !داخل ایب  -

 

 :دمیدلم با درد نال یبدم، تو صیداخل و من تونستم قامت اشکان رو تشخ اومد

 

 جا هست؟همه نیچرا ا  -

 

 

 *زمان حال*

 

شد، من رو که  انیچهارچوب در نما یبعد در باز شد و قامت مامان تو یاتقه به در زدم، لحظه چند

 سریاخمشون هستم، ب قیکه ال نهیا شنانهیخوش ب یزدم، نکته یو رفت. لبخند محوکرد  یاخم دید
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دلم  د،شده بو ییسالن نبود، دلم هوا یو صدا وارد شدم و در رو پشت سرم بستم. بابا تو

 !خواستیآ**غ**و**ش مامان رو م

 

، متوجه حضور من نشد، زدم هیآشپزخونه و پشت سر مامان به اپن تک یرفتم تو نیپاورچ نیپاورچ

قلبش  یو دستش رو رو دیکش ینیمن ه دنی. برگشت و با داوردیخودش ن یهم شد و به رو دیشا

 بیکه دستم به س رمیازش فاصله بگ یبه کارش ادامه داد، اومدم کم تفاوتیبعد ب یاهیگذاشت، ثان

 .اپن گذاشتم یره روهوا گرفتمش و دوبا یرو نیزم وفتهیب کهنیاپن خورد، قبل از ا یرو

 

 .رو دوباره بشور وهیخانم! اون م  -

 

به گلوم چنگ انداخت. لبخند لرزون و  انهیبغض، وحش اومد،یبابا بود که از پشت سرم م یصدا نیا

به سمت اتاقم رفتم و داخل شدم و در رو  دهیخم یاومدم، با قد رونیزدم و از آشپزخونه ب یتلخ

 یکی نااتاق انداختم، تا قبل از اون اتفاق شوم اتاق من و ها یفضابه  یکل یپشت سرم بستم. نگاه

هانا  لیاز وسا کدومچیاتاقمه، ه یتو لشیهانا، هنوز وسا یاتاق مهمون شد برا شیبود؛ اما سه سال پ

 شلیاتاق و تمام وسا نیمعتقد بودن که ا دن،ینو خر لینبردن، به دستور بابا براش وسا جانیرو از ا

 .نهست آلوده

 

از اون دختر شاد و سرزنده  گهیبه خودم انداختم، د ینگاه یقد ینهیآ یبود برام! تو یعاد گهید

 تیبه حما ازیکه ن ینمونده بود، برق نگاهش خاموش بود، شکسته شده بود، چرا؟ درست زمان یزیچ

شد؟  یجورنیبود؟ چطور ا یمقصر ک شد؟یچرا؟ چ دنیکردن، نپرس یم داشتم پشتم رو خالخانواده

 هیها که نه از اون قصاص یشدن و حکم صادر کردن، قصاص؛ ول یو دوختن و تنم کردن، قاض دنیبر

 هی! هنوز نمردم؛ اما یجیمرگ تدر ه،یجیقصاص من تدر کنن،یت مدور گلوت و خفه بندنیطناب م

 !راحت ،یزنده هم نباشم. خنث گهیکردن که د یکار

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  44  رمـانـیـکــانجمن 

*** 

 

 یتمرکز کنم، دوباره نگاهم رو به متن قرارداد تونستمیهام رو مالش دادم، نمو چشم دمیکش یهوف

 .دیچیگوشم پ یتو نیریش یصدا فهمم؟ینم یچیخدا! چرا ه یدادم. ا کردمیترجمه م دیکه با

 

 چته تو؟  -

 

 .نگاهش کردم کالفه

 

 ...تمرکز کنم تونمیاصالً نم دونم،ینم  -

 

نگفت، در اتاق باز شد و شهاب با چندتا برگه داخل اومد، با لبخند بهمون  یزینگاهم کرد و چ یکم

 :ها رو سمتش گرفت و گفترفت و برگه نیریش زیسالم کرد و به سمت م

 

 !قبل نشه یمثل دفعه  -

 

 :نازک کرد و گفت یپشت پلک نیریش

 

 !گهید یکیبده به  ادیبدت م یلیخ -_

 

 .زمیم یها رو گذاشت رواومد سمت من و برگههم نه گذاشت و نه برداشت  شهاب
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 .دیبد لیبهم تحو یها رو تا آخر وقت کاربرگه نیا شهی! اگه ماتیخانم ب  -

 

ون تک یتر بود، سرنگاهشون کردم، نسبت به قرداد خودم آسون یدستم گرفتم و کم یرو تو هابرگه

 :دادم و گفتم

 

 !اتاقتون ارمیم گهیساعت د هی  -

 

 :با حرص گفت نیریزد و از اتاق خارج شد. ش یلبخند بشها

 

 !یتمرکز کن یتونستیتو که نم  -

 

 :زدم و گفتم یحرص درار لبخند

 

 !کنمیتو رو کم کنم تمرکز م یرو کهنیا یبرا  -

 

 :حرص گفت با

 

 !هاخوامیمن زن داداش نم  -
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شدم با ترس آب دهنم رو قورت  متوجه منظورش یکم فکر کردم و وقت کینگاهش کردم،  یسوال

یخبر نداشت من بخوام هم نم نیری. از جام بلند شدم، شکردیم موونهیداشت د یدادم، بغض لعنت

 :گذاشتم و گفتم نیریش زیم یها رو روبشم، برگه یزن داداش کس تونم

 

 !قضاوت نکن یجورنیا گهید  -

 

 دفعهکی دم،یفهمینم یچیه گهید نیریه لطف شها زل زدم، بسرجام نشستم و به برگه دوباره

 خاطرات به مغزم هجوم آورد

 

 !نمک نشناس ی: دخترهبابا“

 

 !ینبود یجورنی: تو امامان

 

 ”؟ی: چرا آجهانا

 

قرار گرفت به خودم اومدم،  زیم یکه رو یوانیافتاد؟ با ل یچه اتفاق شد؟یچرا؟ چرا؟ واقعاً چرا؟چ چرا؟

 :گفت یبا نگران نیریش

 

 ...یشیبخور آروم م کمی ایب ،یشیناراحت م دونستمینم د،یببخش  -
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دستمال به سمتم گرفت و  هی نیریکردم و چند جرعه ازش خوردم، ش کیآب رو به لبم نزد وانیل

 :گفت

 

 !هات رو پاک کناشک  -

 

 !یم زهر کرددهرو به من و خانوا یلعنت به تو اشکان که زندگ دم؟یکردم؟ پس چرا خودم نفهم هیگر

 

 

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

با تعجب برگشتم و به  د،یچیمشامم پ یتو ییآشنا یکه عطر زنونه میگرم صحبت بود ایمیصدف و ک با

 ینگاه کردم، ذوق زده از جام بلند شدم و به سمتش رفتم و خودم رو پرت کردم تو شدهیقامت کش

 :گفتم جانیآغوشش با ه

 

 !رها یوا  -

 

 :لبخند ازم جدا شد و گفت با

 

 !سالم کیعل  -
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 مکه؟ یحاج یحاج یرفت  -

 

 

 :بود گفت یکه ذات یایخونسرد با

 

 .شدم یمتاهل یزندگ ری! درگزمیعز  -

 

 :گفتم طنتیش با

 

 !ها خاله بشم هایزود نیبه ا خوادیمن دلم نم  -

 

 .بازوم یکرد و محکم زد تو یمصنوع اخم

 

 !میسقف نرفت هی ریزما هنوز  ا،یحیب  -

 

نه. چهار  ایمیاما ک شناخت؛یهم به سمتمون اومدن. صدف رها رو م ایمیزدم، صدف و ک یاقهقهه

در گوش صدف گفت، صدف رو به من و رها کرد و  یزیچ ایمیکه ک میدیخندیو م میگفتیم ینفر

 :گفت

 .گردیمریم تا کافی شاپ و زود برمیها! ما میبچه  -

 

 .باشه  -
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طرف خیابون رفتن، به رها خیره شدم که با لبخند داشت ی اوناز جاشون بلند شدن و به سمت کافه

کرد، کمی سوالی که توی ذهنم بود رو مزه مزه کردم و با کلی جون کندن از رها پیامک بازی می

 :پرسیدم

 

 !رها  -

 :سرش رو بلند کرد و با لبخند گفت

 

 جانم؟  -

 

 :مردد گفتم

 

 شناسی؟تو کسی به اسم اشکان تابان می  -

 

 :یه تای ابروش رو باال انداخت گفت

 

 !پسر خالمه  -

 

 :های گرد شده گفتمبا چشم

 

 واقعاً؟  -

 

 :سرش رو تکون داد و با شیطنت پرسید

 

چطور؟ نکنه چشمت دنبالشه؟ گفت من پام رو توی این دانشگاه بذارم دخترها برام جون میدن ها!   -

 .من باور نکردم

 

 :دستم رو توی هوا تکون دادم و گفتم

 

جا م جای سوال بود که این توی جشن تو بود ایننه بابا دیوونه! چشمم دنبال چی باشه؟ فقط واسه  -
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 .هم هست. گفتم شاید بشناسیش

 

 .کردبا لبخند کجی نگاهم می

 

ده؛ البته تو هم بد نیستی. خوشگل نمی شناسم، به هر کسی پام رو میگفته باشم؛ من پسر خاله  -

 !دفعه دیدی اشکان ازت خوشش اومدتیپ هم هستی، وضع مالیتون هم خوبه، یکهستی، خوش

 

کردن؛ کیلو قند آب میتابی کردن، توی دلم کیلویه لحظه با تصور این لحظه، قلبم شروع کرد به بی

 :اما بر خالف احساس درونیم گفتم

 

 بافه؟جوری این چرندیات رو به هم مینگ و مزخرفی بود! من موندم ذهن خالق تو چهفانتزیِ قش  -

 

ی اول که اشکان رو پشت پلکی نازک کرد و سرش رو برگردوند، توی دلم آشوب بود، از همون لحظه

 !دیدم یه جوری شدم، خدا به خیر بگذرونه

 

*** 

 

کدوم با هیچ هیچ !قدر شبیه من بودند؛ چهزدو می نگاه رقصانم روی گازهای نجیب جدول دو

کدوم از عناصر زندگیم پیوندی نداشتم! آروم کردن؛ مثل من که با هیچعنصری پیوند برقرار نمی

 :زمزمه کردم

 

 !هی نگاه عارفانه کردمت زیبای رند  -

 

 

*** 

 

م برگه انداختم، آب دهن ها رو پخش کرد، نگاه کلی بهبا استرس خودکار رو به لبم فشردم، استاد برگه

شه! وای خدا جون! م ده هم نمیجوری نمرهرو با ترس قورت دادم. خدایا! خودت به دادم برس، این

هایی که بلد بودم رو جواب دادم، یه برگه افتاد افتم باید با مترجمی بای بای کنم، سوالاین ترم رو بی

 .ی خودکار خم بشمونهزیر پام، خودکارم رو انداختم زیر میز تا به به
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ام پنهان کردم، سرم رو بلند کردم استاد داشت به سوال یکی برگه و خودکار رو برداشتم و زیر ورقه

ت رو بده برگه“م در آوردم و نگاهی بهش انداختم داد، یواشکی برگه رو از زیر ورقهها جواب میاز بچه

 !دف! نوکرتملبخند محوی از سر ذوق زدم، دمت گرم ص ”پشت

 

تونست میزم رو ببینه، یکم صبر کردم؛ ولی خبری از برگه رو از زیر صندلی انداختم پشت، استاد نمی

م نبود، مثل چی استرس داشتم. خدایا بیا یه این دفعه آبروی ما رو بخر! سرم رو بلند کردم که برگه

م رو خوندم و توی دلم با مترجمی همتوجه شدم استاد با ابروهای گره خورده داره میاد سمتم، فاتح

دادی به صدف؛ الاقل آبرومند از این ت رو نمیخداحافظی کردم، خاک تو سرت هانیه! کاش برگه

 !افتادیدرست می

 

م از زیر میز اومد، سریع خم شدم برداشتمش، استاد اومد باال سرم با دیدن استاد نزدیکم بود که برگه

ی خیارشوریت رو ببرن با اون کک و گاهم کرد و رفت. ای مرده شور اون قیافهم کمی مشکوک نبرگه

 .م که حاال پُر پُر بود نگاه کردمهای زشتت! سکته کردم، به برگهمک

 

شون رو بدن بعد سه نفر برگه -بابا دمت گرم صدف! چه خوب از روی خطم کپی زدی! وایستادم دو

م رو تحویل دادم و از کالس خارج شدم. پنج دقیقه بعد صدف هم همن بدم، از جام بلند شدم و برگ

 :اومد بیرون، لپش رو کشیدم و گفتم

 

 !گوگولی  -

 

 :های گرد شده دستم رو پس زد و گفتبا چشم

 

 !خدا خودش باید به دادت برسه  -

 

 :ایشی کردم و گفتم

 

 .نمخواستم ازت تشکر کلیاقت محبت هم نداری، من رو باش می  -
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 :لبخند پت و پهنی زد و گفت

 

 .شود، گرچه من خودم هم زیاد بلد نبودم؛ فقط سه تا سوالت رو جواب دادمخواهش می  -

 

 .م رو پر کرده بودیاختیار داری دختر عمه! کل برگه  -

 

 .ش رو دادم پشت سریم نوشتنه بابا! بقیه  -

 

 :با تعجب گفتم

 

 پشت سریت کی بود؟  -

 

 :رفت گفتطور که به سمت ورودی ساختمون میال انداخت و همونشونه با

 

 !جناب تابان  -

 

که جلوی اون لنگ دراز آبروم رو ببری! با خودم نه، خدایا! گفتم آبروم رو بخر؛ ولی نه به قیمت این

 مخوردم که در کالس باز شد و اشکان اومد بیرون، با دیدن من لبخندی زد و به سمتداشتم حرص می

 :اومد و گفت

 

 !یکم درس بخون کوچولو  -

 

های مبهوت من رد شد و رفت، مات به دیوار رو به روم خیره شدم، این االن چی و بعد از جلوی چشم

 :گفت؟ گفت کوچولو؟ با حرص زمزمه کردم

 

 من کوچولو هستم؟  -

 

 .اعتنایی نکرد و رفت

 

 :ومد سمتم و گفتبا حرص به مسیر رفتنش خیره بودم که رها با خنده ا
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 !نخوریش  -

 

 :متعجب گفتم

 

 هان؟  -

 

 !م رو نخوریهات پسرخالهمیگم با چشم  -

 

 :ای بهش رفتم و گفتمچشم غره

 من کجام کوچولوئه؟  -

 

 :رها قهقه زد و گفت

 

 !توقع نداری که با یک و هشتاد قد به تویی که یک و شصت و پنج رو به زور داری بگه بزرگ؟  -

 

 :پلکی نازک کردم و گفتمپشت 

 

 !خیلی هم قد خوبی دارم، اون خیلی درازه؛ قد من مناسبه  -

 

 :چند بار آروم زد روی کمرم و گفت

 

 .خوادکنم این اشکان خاطرت رو میها، حس میباشه بابا! نخور منو؛ ولی خودمونیم  -

 

 :به سختی آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 

 خواد؟گی خاطرم رو میگی؟ از روی چی میمیچ... چرا چرت و پرت   -

 

 :کرد گفتی دانشگاه هدایتم میطور که به سمت محوطهلبخندی زد و همون
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هانیه! اشکان توی این  .زنههایی که پیش من و بقیه میش، از روی حرفهای خیرهاز روی نگاه  -

تونم بگم دوستت داره؛ ولی مطمئن باش همین دوماهی که باهات آشنا شده از تو خوشش اومده، نمی

 !شیروزها خودت هم متوجه می

 

ی م بامزه شده بود، خدایا! من جنبهنفس کشیدنم سخت شده بود، مطمئنم رنگم پریده بود و قیافه

 !ها رو ندارم هااین شوخی

 

*** 

 

وی این چند وقت تمام فکر و دیدم، تهای پروفایل اشکان رو میروی تخت دراز کشیده بودم و عکس

ذکرم شده اشکان، دقیقاً از اون روز توی مراسم نامزدی رها، چپ میرم اشکان، راست میرم اشکان، 

دونم دونم وابسته شدم، میدونم اشتباهه، میزنم. میها حتی توی فکرم باهاش حرف میگاهی وقت

یه مرد رو که فقط متعلق به خودت باشه داشته که وقت به اشکان نرسم؛ اما شیرینه، اینممکنه هیچ

مه دونم اگه بابا بفهباشی خیلی شیرینه، خیلی شیرین و رویاییِ! گرچه اشکان مال من نیست؛ اما می

کنه؛ حق داره خب، غیرت داره، که نزدیک دو ماهه که یه پسر توی فکرمه دیگه حتی نگاهم هم نمی

شه! عاشق نیست، شاید هم قلب من که این چیزها سرش نمیدوست نداره دخترش از دست بره؛ اما 

دونم، اسم این حس لعنتی رو چی بذارم؟ عشق؟ دوست داشتن؟ احساس زودگذر؟ نمی .هست

 !دونم چیه؛ ولی هر چی هست این حس رو دوست دارمنمی

 

د به هانا. با با صدای باز شدن در از فکر بیرون اومدم و سریع گوشی رو خاموش کردم، نگاهم افتا

بارید اومد داخل و کیفش رو انداخت روی تخت، به پهلو خوابیدم و ای که خستگی ازش میچهره

ش رو از سرش در ش رو باز کرد و مقنعههای مانتوی مدرسهدستم رو تکیه گاه سرم کردم. هانا دکمه

 .آورد

 

 !سالم عرض شد هاناخانم  -

 

هاش رو عوض کرد و روی توجه به من لباسثل سالم زمزمه کرد و بیحوصله و زیر لبی چیزی مبی

 :تخت دراز کشید، لبخندی بهش زدم و گفتم
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 !خسته نباشی خانم مهندس آینده  -

 

 :جونی زد و با صدای آرومی لب زدهای بسته لبخند کمتوی اوج خستگی و با چشم

 

 !سالمت باشی  -

 

رفتم، به سمت آشپزخونه حرکت کردم و یه لیوان شیر ریختم با یه از جام بلند شدم و از اتاق بیرون 

ی عمه ملیحه. مامان دونه خرما برداشتم و دوباره به سمت اتاق برگشتم، مامان امروز رفته بود خونه

جون یا همون مامانِ بابا مریض بود و مامان رفته عیادتش، دل من هم خیلی براش تنگ شده؛ اما وقت 

تونه باهام بیاد. وارد س، نمیشون، امروز هانا خسته! حتما فردا با صدف میرم خونهنکردم برم پیشش

هاش رو باز کرد و توی جاش نشست، اتاق شدم و لیوان شیر و خرما رو به سمتش گرفتم، الی پلک

 :قدردان نگاهم کرد و لیوان رو ازم گرفت و یه نفس سر کشید، خرما رو بهش نشون دادم و گفتم

 

 !بخور فشارت نیوفته، بعد برو حموم یه دوش بگیر خستگیت رفع شه  -

 

 .سر تکون داد و خرما رو گرفت و خورد

 

 !دستت طال آبجی خانوم  -

 

 :لبخند مهربونی به روش پاشیدم، از جاش بلند شد و خواست به سمت کمد بره که گفتم

 

 .هات رو میارمتو برو، من لباس  -

 

ج شد، به سمت کمد رفتم و یه دست لباس راحتی برداشتم و خواستم از اتاق تشکر کرد و از اتاق خار

 :بیرون برم که نگاهم به مانتوش افتاد که روی تخت بود، پوفی کشیدم و زیر لب گفتم

 

 !شلخته  -
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ها رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم، جلوی در حموم ایستادم و چند تقه بهش زدم، در باز شد و لباس

ها رو ازم گرفت ها رو به سمتش گرفتم، مجدداً تشکر کرد و لباسا از الی در بیرون اومد، لباسسر هان

و در رو بست. به سمت اتاق رفتم و اول کیفش رو جا به جا کردم و خواستم مانتوش رو بذارم روی 

رو چوب رختی که کاغذی از جیبش افتاد، مانتو رو دوباره روی تخت انداختم و خم شدم کاغذ 

به نام خالق “ورش کردم و در نهایت بازش کردم، باالی صفحه نوشته بود ور و اونبرداشتم، یکم این

 ”عشق

شد، برای هانا تر میهام وحشتناککمی به متنی که توی نامه نوشته بود خیره شدم و هر لحظه اخم

ه یه پسر حس دارم؛ اما من با زوده، این چیزها براش زوده، تازه هفده سالشه، درسته من هم نسبت ب

جوری هستم؛ ولی یه صدایی از پسِ ذهنم هانا فرق دارم، اون هنوز پخته نشده، گرچه خودم هم این

کنی، داری اشتباه گناه نشون میدی، تو خودت هم داری اشتباه میتو داری خودت رو بی“فریاد زد 

م، هانا با موهای خیس اومد داخل، اول متوجه با صدای باز شدن در اتاق سرم رو بلند کرد ”کنی!می

های درهم من مواجه شد تعجب کرد. نگاهش افتاد به حضورم نشد؛ ولی وقتی سر بلند کرد و با اخم

 .ی توی دستم، به وضوح رنگش پرید و با تِته پِته شروع کرد به حرف زدنبرگه

 

 ...او... اون... من... من  -

 

 :باال آوردم و با اخم گفتمدستم رو به عالمت سکوت 

 

 !خواد توجیه کنینمی  -

 

 :از جام بلند شدم و به سمتش رفتم، با خونسردی گفتم

 

 چند وقته؟  -

 

 :با ترس لب زد

 

 چ... چ... چی؟  -
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 :عصبی داد زدم

 

 چند وقته با این مرتیکهی الدنگ دوستی؟  -

 

اخت و با کف هر دو دستش صورتش رو هاش سرازیر شد، سرش رو زیر اندش لرزید و اشکچونه

 کردم، سرشطور ایستاده بودم و با یه تای ابروی باال پریده نگاهش میپوشوند و گریه سر داد. همون

های لرزون شروع کرد به های اشکیش بهم زل زد، بعد از مکث کوتاهی با لبرو بلند کرد و با چشم

 .حرف زدن

 

شد... بهش دادم، خودش... خودش آویزونم میالً بهش... محل نمیهانیه! به خدا... به خدا مناص  -

 ...شی، من همش رو داد گفت پشیمون نمیگفتم دست از سرم برداره؛ ولی ول کن نبود، شماره

 

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 

 تو هم خر شدی قبول کردی؟  -

 

باال آوردم و جلوی صورتش تکون  هق کرد، نامه رو به حالت تهدیدسرش رو زیر انداخت و آروم هق

 .دادم

 

ش هانا! بچسب به درسِت دختر! تو رو چه به این کارها؟ دیگه سمت این پسره نرو، اصالً از نامه  -

فهمم مگه تو کمبود محبت خواد خَرت کنه. گرچه تو هم خر شدی و بهش پا دادی، من نمیمعلومه می

 کنی؟حبت میداری که رفتی جلوی این پسره گدایی م

 

 :سکوت کردم، یه ذره نگاهش کردم و گفتم

 

مونه، وای به حالت هانا اگه بفهمم داری باهاش ادامه میدی! این نامه تا اطالع ثانوی دست من می  -

 ذارم کف دست بابا، فهمیدی؟چیز رو میدونم و تو، میرم همهموقع من میاون

 

هش ای بد بترسه و تند تند سرش رو تکون بده. چشم غرهفهمیدی آخرش رو بلند گفتم که باعث ش
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دونم تند رفتم؛ اما الزم بود! دوست ندارم زندگی رفتم و از کنارش رد شدم و از اتاق بیرون اومدم، می

 !خواهرم خراب بشه

 

 *زمان حال*

 

مام کارمندها رفته های روی میز رو جا به جا کردم و کامپیوتر رو خاموش. از جام بلند شدم، تپرونده

م رو جلوتر ی مشکیی سادهبودن و من آخرین نفر بودم، پالتوی خزدار قرمزم رو پوشیدم و مقنعه

م رو برداشتم و کشیدم و موهای خوش رنگ زیتونیم رو زیرش پنهان کردم. کیف کوچیک مشکی

شد. درسته و بابا می روی دوشم انداختم، ساعت نزدیک به نُه شب بود و این باعث نگرانی مامان

پا تند کردم و از شرکت  !تونن گول بزننکنن براشون اهمیت ندارم؛ اما خودشون رو که نمیتظاهر می

رفتم که ماشینی رو راه میزدم بیرون، هوا تاریک شده بود و اون خیابون خلوت بود، داشتم توی پیاده

 .دادم که صدای شیرین از پشت سرم اومدتوجه بهش به راهم ادامه کنارم ترمز کرد، بی

 

 !هانی  -

 

 .برگشتم و متعجب بهش نگاه کردم

 

 .سالم  -

 

 :به سمتم اومد و گفت

 

 .قدر دیر از شرکت بیرون میای! بیا برسونیمتچه  -

 

 :نگاهی به شهاب که پشت فرمون نشسته بود انداختم و با لبخند گفتمنیم

 

 !شمنه عزیزم، مزاحمتون نمی  -

 

 :با اخم بازوم رو کشید و گفت
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 !هات در آوردی هاتو هم شورش رو با این تعارف  -

 

 :من رو به سمت در عقب ماشین برد و در رو باز کرد و گفت

 

 !حتماً باید حرف زور باالی سرت باشه؟ بشین  -

 

خندیدم و نشستم، شیرین در رو بست و خودش روی صندلی شاگرد نشست. شهاب سالم کرد، من 

 :هم زیر لب جوابش رو دادم، ماشین رو راه انداخت. با صدای آرومی گفتم

 

 !مزاحمتون شدم  -

 

 :شهاب با لبخند از توی آینه نگاهم کرد و گفت

 

 ها چیه؟ چه مزاحمتی؟این حرف  -

 

 .لبخند تصنعی زدم و سرم رو زیر انداختم، شهاب سکوت رو شکست

 

 گین؟آدرستون رو می  -

 

 :، شیرین لبخندی زد و گفتآدرس رو گفتم

 

 !اوه بچه مایه داری ها  -

 

 دار کجا بود؟نه بابا مایه  -

 

 !اختیار دارین، این آدرسی که تو دادی اون باال باالهاست  -

 

 .خندیدم و سری از روی تاسف تکون دادم

 

نه ما اصالً ی من متوسطه؛ وگرشیرین جان! چه ربطی به محله و منطقه داره؟ سطح مالی خانواده  -
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 !دار نیستیممایه

 

 :شیرین بدون توجه به صحبت من گفت

 

 س؟کارهبابات چی  -

 

 .یه شرکت جمع و جور داره  -

 

 ...بیا بعد میگه  -

 

 .صداش رو نازک کرد و ادای من رو درآورد

 

 .تم متوسطه! جون عمهسطح مالیِ خانواده  -

 

 :شهاب هم خندید و گفت

 

 . !دعوا نکنیخیلی خب حاال   -

 

 :از پشت به صندلی شیرین نزدیک شدم و گفتم

 

ز های مارک و... باصالً قبول ما خیلی پولداریم؛ ولی وضع مالی شما که بهتره! ماشین لوکس و لباس  -

 هم بگم؟

 

 .شیرین لبش رو کج کرد و دستش رو توی هوا تکون داد

 

 !هایی که گفتی رو مدیون شهابیماین  -

 

 چرا؟  -

 

 .بابای ما پنج سال پیش عمرش رو داد به شما  -
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 :متعجب و شرمنده گفتم

 

 !دونستمببخشید، نمی  -

 

 ای بابا! عذر خواهی چرا؟  -

 

 .سکوت حکم فرما شد. بعد از چند دقیقه شهاب سکوت رو شکست

 

 خب هانیه خانم! به اسم کوچیک صداتون کنم که اشکال نداره؟  -

 

 :ادم و گفتمسرم رو به طرفین تکون د

 

 !نه مشکلی نداره، بفرمایید  -

 

 .ادامه داد

 

 پدرتون شرکت چی دارن؟  -

 

 .یه شرکت تولیدی ساده و کوچیک  -

 

 :شیرین با کنجکاوی پرسید

 

 خب چرا توی شرکت بابات کار نکردی؟  -

 

 .م گرفته بوداز حواس پرتی این دختر خنده

 

دونن آلمان انِ آلمانی برم توی شرکتی که اصالً نمیشیرین جان! من با لیسانسِ مترجمیِ زب  -

ی خودمون معروفه؛ کار کنم؟ شرکت بابای من یه شرکت کوچیکه که فقط توی منطقهکجاست چی

 !جوری برو و بیا ندارهوگرنه اون

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  62  رمـانـیـکــانجمن 

 

 :شیرین چیزی نگفت و ساکت شد، شهاب با کنجکاوی پرسید

 

 تک فرزندین؟  -

 

 .تر هم دارمنه، یه خواهر کوچیک  -

 

 :شیرین با ذوق گفت

 

 واقعاً؟ چند سالشه؟ اسمش چیه؟  -

 

 .ترهاسمش هاناست، بیست سالشه و دوسال از خودم کوچیک  -

 

 ازدواج کرده؟  -

 

 ...پیچونه، فکر کنم دلش یه جا گیرهجوری میشونو یهنه هنوز، خواستگار داره؛ اما همه  -

 

 واستگار زیاد داشته باشی، درسته؟با این حساب، تو هم باید خ  -

 

ی اسمم بِشه! آره داشتم همون سه سال پیش، خواستگار؟ از این کلمه متنفرم؛ مخصوصاً وقتی وصله

ها از هانا در مورد زیاد هم داشتم؛ اما منِ احمق خامِ اشکان بودم! حتی بعد از اون اتفاق بعضی وقت

که خواستگارهام زیاد باشن نرمال م خوب بود و اینفهشنیدم، از حق نگذریم قیاخواستگارهام می

 :بود. با صدای ضعیفی گفتم

 

 !آره  -

 

 :شیرین گفت

 

 ای دیوونه، پس چرا ازدواج نکردی؟  -
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کردم، خدا رو برای تاریکی ماشین شکر کردم هام حس میی اشک رو توی چشمازدواج؟ نه نه! حلقه

گاهم کرد. نوی نگاه مشکوک شهاب قفل شد! تیز و کنجکاو نگاهم میو به آینه نگاه کردم که نگاهم ت

 :رو ازش گرفتم و در جواب شیرین گفتم

 

 !دونمنمی  -

 

ش تقصیر اون دونستم، اشکان لعنتی! همهدونستم، خیلی خوب هم میاما خود خدا شاهد بود که می

 :کوچه رو به شهاب گفتمخائن بود! تا رسیدن به خونه دیگه کسی حرفی نزد، نزدیک 

 

 .زحمت نگه داریدی بعدی بیتوی کوچه  -

 

ای بعد توی کوچه نگه داشت، تشکر کردم و از ماشین پیاده شدم و رو حرف سر تکون داد و دقیقهبی

 :به شیرین و شهاب گفتم

 

 !ممنون، به زحمت افتادین  -

 

 :شیرین لبخندی درست مثل اسمش زد و گفت

 

 .کنی؟ برو خونه دیره، خداحافظقدر تعارف میچه ای بابا  -

 

خداحافظی کردم و به سمت در سفید رفتم، کلید انداختم و در رو باز کردم که صدای کشیده شدن 

ما  یها باال رفتم، خونهالستیک ماشین به گوشم رسید. وارد حیاط کوچولوی ساختمون شدم و از پله

موقع  ها خاموش بودن، اینبا کلید باز کردم و رفتم داخل، چراغ ی سوم ساختمون بود، در روطبقه

سر و صدا در رو بستم و به سمت اتاقم رفتم، در اتاق رو ی من عجیبه! بیشب خوابیدن برای خونواده

ی پشت سرم بستم و چراغ رو روشن کردم، کیفم رو روی تخت انداختم که نگاهم به کاغذ تا شده

ی خاله فاطمه، نگران ما رفتیم خونه“فتاد. خم شدم و برش داشتم، دست خط هانا بود روی پاتختی ا

لبخند تلخی زدم، هنوز  ”جا بمونیم. توی یخچال غذا هست داغ کن بخور!نباش شاید شب هم اون

وقت من رو در جربان قرار نمیعادت قلب کشیدنش رو ترک نکرده! اگه هانا نبود مامان یا بابا هیچ
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خاله سی و پنج سالش بود و دایی  !دادن. خاله فاطمه؟ دلم براش تنگ شد! خاله فاطمه، دایی فرزاد

تر بود، سه ساله که ندیدمشون، دلم برای ستاره کوچولو دخترِ خاله فاطمه تنگ چهارسال از من بزرگ

  !رنها ازم متنفها نه! اونها... اونشده، دلم برای دایی فرزاد تنگ شده؛ اما اون

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

 :ی گوشی رو به سمتم گرفت و گفتبا ذوق صفحه

 

 !این پسره رو نگاه، چه خوبه  -

 

 .های آلبوم خیره شدمش کردم و دوباره به عکسی ذوق زدهتفاوت نگاهی به چهرهبی

 خب که چی؟  -

 

 .لحنش حرصی شد

 

 !ذوقبی  -

 

 :و به مامان جون یعنی مادر بزرگم گفتمای نثارش کردم و رزیر لب خودتی

 

 مامان جون! شما خوبی؟  -

 

 :مامان جون برگشت و گنگ نگاهم کرد و با اون صدای مهربونش گفت

 

 گی مادر؟چی می  -

 

 :لبخندی زدم و تُن صدام رو باال بردم و گفتم

 

 گم حالتون خوبه؟ بهترین؟می  -

 

 :صدف با حرص زد توی بازوم و گفت
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 !ات، گوشم رو کر کردیبا اون صدای نکرهاه!   -

 

 :ای بهش رفتم و گفتمچشم غره

 

 !هات بگرد باباپسرتو برو با اون دوست  -

ی مامان جون از حالت گنگی در اومد و مهربون شعوری گفت و دوباره به گوشیش خیره شد. چهرهبی

 .شد

 

 طوریهاست؟خوبم مادر خوبم، تو خوبی؟ مدرسه چه  -

 

 !ندیدم، مدرسه؟خ

 

 !مامان جون مدرسه نه، دانشگاه  -

 

 .هاش رو ریز کرد و کمی به سمتم مایل شدچشم

 

 زایشگاه؟  -

 

 :ای زدم و زیر لب گفتمی هانا بلند شد، با لبخند به پاش ضربهصدای خنده

 

 !مرگ  -

 

 :روبه مامان جون گفتم

 

 .هیچی مامان جون! همون مدرسه بهتره  -

 

 :ی که هانا بشنوه گفتمبعد، جور

 

 !فقط یه بچه توی بغلم ننداخته  -
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 :هانا دوباره خندید، مامان جون روبه هانا گفت

 

 .هام رو بخورممانا جان! قربون دستت مادر پاشو برو یه لیوان آب بیار قرص  -

 

 :اش رو خورد و گفتهانا خنده

 

 !مامان جون! هانا، نه مانا  -

 

 :گفت مامان جون حق به جانب

 

خب مادر من هم همین رو گفتم دیگه! من موندم خواهرت اسم به این خوبی داره، چرا احمد اسم   -

 تو رو گذاشته مانا؟

 

هانا پوفی کشید و از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت، چند دقیقه بعد با لیوانی آب و 

کردم که آلبوم رو زیر و رو می های تویهای مامان جون اومد و کنارش نشست، داشتم عکسقرص

ی زن جوون خیره بودم با اینکه عکس کیفیت ی ناآشنایی خورد، سوالی به چهرهنگاهم به چهره

ای های بابا بود، قهوههاش رو تشخیص بدم، درست رنگ چشمخوبی نداشت اما تونستم رنگ چشم

 .روشن. صدای صدف رو شنیدم

 

 !بیه توئه هانیقدر شوا! این عکس چه  -

 

سرم رو تکون دادم، بهتره از مامان جون بپرسم این کیه! از جام بلند شدم و به سمت مامان جون 

 :رفتم. کنارش نشستم و با صدای بلندی گفتم

 

 مامان جون! این خانم کیه؟  -

 

نفس  کردم نگاه کرد و بعد از چند ثانیه نگاهش رنگ غم گرفت.مامان جون به عکسی که اشاره می

 .عمیقی کشید و آه مانند بیرون داد
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های خوب بهتون بده؛ اما داغ جوون رو دلتون چی بگم مادر؟ الهی که خدا یه شوهر خوب و بچه  -

 !نذاره

 

 :مکثی کرد و ادامه داد

 

ی تو، همونی که گفتم تو خیلی شبیه به اونی. آخ خدا از این همون نگین دختر کوچیکمه، عمه  -

 ...خواست عروس بشه؛ ولی نشدم هنوز جوون بود، مینگذره بچه باعث بانیش

 

 :هانا کنجکاو پرسید

 

 !وقت نفهمیدم چرا فوت کردهیچ  -

 

مامان جون سوالی به هانا خیره شد که انگار هانا متوجه شد و با صدای بلندتری سوالش رو تکرار کرد 

 :مامان جون دوباره به عکس خیره شد و با افسوس گفت

 

ور خیابون رفت با شوهرش چند دست لباس نو برای عروسیش بگیره، شوهرش اونم داشت میبچه  -

 .های جدید اومد زد بهش و گذاشت رفتبود، این اومد رد شه یه دونه از این ماشین

 

 :دیگه نتونست تحمل کنه و شروع کرد به اشک ریختن، با صدای لرزانی گفت

 

جان؛ وقتی به وقت مامانت تو رو حامله بود هانیهفت یه الماس بهم داد، اونولی خدا یه نگین ازم گر  -

شدی و تر میشدی خوشگلتر میمه! ماشااهلل هرچی بزرگدنیا اومدی گفتم این نگین گمشده

 .شدت بیشتر میشباهتت به عمه

 

 :لبخندی زدم و چیزی نگفتم که ادامه داد

 

برای تو! ملیحه که دوتا پسر به دنیا آورده بود واسه همین هممون  ت ذوق داشتقدر عمهچه  -

منتظر یه دختر بودیم که تو به دنیا اومدی و خونه و زندگی همه رو مُنَوَر کردی، الهی فدات بشم 
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که به دنیا اومدی بابات تونست خونه بگیره، ماشین بگیره، کار و قدمت از همون اول خوش بود! همین

 !ازهکاسبی راه بند

 

 :به اطرافش اشاره کرد و گفت

 

ها که نبود! ملیح توی پایین شهر با هزار بدبختی زندگی بینی؟ اینت رو میی عمه ملیحهاین خونه  -

 ...زمان حامله شدن، چهار ماه بعد از توکرد، مامانت و ملیح هممی

 

 :به صدف اشاره کرد و گفت

 

شه؛ ولی تو که اومدی فهمیدیم این گفتن از ملیح دختر نمیه میخاصیت به دنیا اومد، هماین بی  -

 !هم دختر بود که ای کاش نبود

 

 :صدف با اعتراض گفت

 

 !مامان جون  -

 

 :هاش رو توی هم کشید و گفتمامان جون اخم

 

گن هر کار خدا حکمت داره همینه دیگه! البد ملیح نباید دختردار گم مگه؟ میچیه؟ دروغ می  -

 !شد، االن هم که دختردار شده نفس همه رو بریدهمی

 

 :صدف پشت پلکی نازک کرد و ایشی زیر لب گفت، مامان جون با افسوس گفت

 

 !هاش، به این خوبی هستن معلوم نیست این به کی رفتهدونم مهران و مهدی، داداشمن نمی  -

 

مل نبود که با اخم بلند شد و رفت توی خندید، انگار فضا دیگه برای صدف قابل تحهانا ریز ریز می

های خیس اومد بیرون و با تعجب توی سالن چشم اتاقش و در رو محکم کوبید. عمه ملیحه با دست

 :چرخوند و پرسید
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 صدای چی بود؟  -

 

 :مامان جون با صدای بلند روبه هانا گفت

 

 گه؟مانا! ملیح چی می  -

 

 :هانا با صدای بلند گفت

 

 ی چی بود؟گه صدامی  -

 

 :مامان جون سرش رو تکون داد و رو به عمه که کنجکاو توی چهارچوب در ایستاده بود گفت

 

 !ایت باز قهر کرد، توی تربیتش کم کاری کردی ملیحهیچی این دختر افاده  -

 

های مامان جون چندان خوشش نیومده اخم ظریفی کرد و با صدایی که عمه که معلوم بود از حرف

 :های سنگین مامان جون بشنوه گفتگوش

 

کنی یه چهارتا دونه حرف همه از هانیه تعریف میذاری دیگه! اینوا، مامان شما سر به سرش می  -

 !زنی بهشش داری سرکوفت میخوب هم به صدف بزن خب، همه

 

 :مامان جون گفت

 

 !لیحه خانمکردم، دخترت تعریفی نیست مخب اگه خوبی داشت ازش تعریف می  -

 

عمه پشت پلکی نازک کرد و مثل دخترش به آشپزخونه رفت، مامان جون ال اهلل اال زیر لب گفت و 

 :ادامه داد

 

دونم حمید مونن که از وسط نصف شده، عین هم هستن، من نمیمادر و دختر مثل سیبی می  -

 !کنهجوری این مادر و دختر رو تحمل میچه

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  70  رمـانـیـکــانجمن 

 

 :و با لحنی سرزنش گرانه گفتم لبم رو به دندون گرفتم

 

گین؛ ناراحت اِ مامان جون؟ هرچی باشن دختر و نوه شما هستن، خوب نیست این جوری می  -

 !شنمی

 

 .کمی نگاهم کرد و چیزی نگفت

 

*** 

عصبی صورتم رو به بالشت فشار دادم و با دستم روی پا تختی دنبال منبع صدا گشتم. دستم با جسم 

خورد کرد، توی عالم خواب و بیداری لبخندی زدم و گوشیم رو برداشتم و پرتش مستطیلی شکلی بر

هام داشت کردم سمت ناکجا آباد. بوم؛ صدا قطع شد و باعث شد لبخندم عمق بگیره. آخیش! چشم

 :شد، توی دلم گفتمهام گردتر از این نمیها توی جام نشستم. چشمزدهشد که یهو مثل جنگرم می

 

 ...دفعه رو به خیر بگذرون، نوکرتم خداخدایا! این  -

 

با ترس آب دهنم رو قورت دادم و آهسته سرم رو سمت دیواری که گوشی عزیزم بهش خورده بود 

ی آویزون از جام بلند اومد! گوشیم هزار تیکه شده بود، با لب و لوچهبرگردوندم. اشکم داشت درمی

ته کنارش نشستم. وای خدا لعنتت کنه هانیه! خب تکون شدم و به سمت گوشیم رفتم و عزا گرف

 خوردی دیگه. االن به بابا چی بگم؟می

 

ی گوشیم رو جمع کردم و توی دستم گرفتم، از اتاق خارج شدم و با غم به با حالی زار دل و روده

سه، بابا با خوردن و هانا هم رفته بود مدرسمت آشپز خونه رفتم. مامان و بابا داشتن صبحونه می

 :دیدنم اون هم توی اون وضع با کنجکاوی پرسید

 

 شده؟جان، دخترم! چیهانیه  -

 

 :دستم رو گرفتم سمتش و گوشی داغونم رو نشونش دادم، مامان با تعجب گفت
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 جوری شده؟وا! مادر این چرا این  -

 

 :با زاری گفتم

 

 !زدمش توی دیوار  -

 

 :بابا ابرو باال انداخت و گفت

 

 چرا خب؟  -

 

 :هام رو برچیدم و گفتملب

 

 .صداش روی اعصابم بود  -

 

 :بابا کمی نگاهم کرد و بعد هم گفت

 

 .گیریمریم یه دونه جدید میخیلی خب. فردا می  -

 

 .هام کش اومد، با ذوق و نیش باز خم شدمکم کم غم جاش رو به شادی داد و لب

 

 !وای! مرسی بابا  -

 

 :ب لوسی نثارم کرد، مامان گفتبابا خندید و زیر ل

 

 !هانیه دانشگاهت دیر نشه  -

 

 !تازه یادم اومد چه خبره؛ یکم دیرم شده بود

 

ای عوض ی قهوهای و مقنعههام رو با یه مانتو کرم و شلوار قهوهسریع موهام رو شونه کردم و لباس

 .رو برداشتم. صدای بابا از توی سالن اومد مکردم و کوله
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 !رم شرکت، بیا تو رو هم برسونمدخترم من دارم می  -

 

 .ذوق کردم و دویدم توی سالن

 

 !بریم باباجونم  -

 

لبخندی بهم زد و به سمت در ورودی رفت، پشت سرش رفتم و از جا کفشی دم در یه کتونی آل 

ماشین  استار مشکی در آوردم و پوشیدم، از مامان خداحافظی کردیم و رفتیم پایین. سریع سوار

شدیم و بابا حرکت کرد. حدود نیم ساعت بعد جلوی دانشگاه نگه داشت، با یه خداحافظی پیاده 

شدم، با سرعت خودم رو وارد محوطه کردم و دویدم سمت ساختمون دانشگاه، جلوی در کالس چند 

 !تا نفس عمیق کشیدم و به ساعتم نگاه کردم. هوف؛ نزدیک بیست دقیقه دیر کردم

 

چند تقه به در زدم، با صدای بفرمایید استاد مظفری در رو باز کردم و توی چهار چوب در با استرس 

 .ایستادم، سالمی کردم و علیکی دریافت کردم

 

 استاد: بفرمایید؟

 

 شه بیام داخل؟می  -

 

 :قاطع گفت

 

 !نه  -

 

 :ت گفتمقدر محکم گفت که چند لحظه ساکت فقط نگاهش کردم، به خودم اومدم و با مظلومینا

 

 ...کنم استادخواهش می  -

 

 :هاش رو توی هم کشید و گفتاخم
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 .!بفرمایید بیرون خانم؛ وقت کالس رو نگیری  -

 

عصبی در رو بستم و برگشتم سمت محوطه، ای خدا! خودم رو با حرص روی نیمکت پرت کردم و با 

کیف که گوشیم رو بردارم، یادم اومد م سر رفته بود، دست کردم توی رو زل زدم، حوصلهاخم به روبه

های کالس یکی یکی امروز صبح ترکوندمش. باالخره بعد از دو ساعت و نیم کالس تموم شد و بچه

چرخوند، دستم رو براش وارد محوطه شدن، صدف رو از دور دیدم که داشت توی محوطه چشم می

یمکت، با کیفش زد روی پاهام و با تکون دادم، با دیدنم دوید سمتم و خودش رو پرت کرد روی ن

 :حرص گفت

 

 کدوم گوری بودی؟ هان؟ چرا هرچی بهت زنگ زدم جواب ندادی؟  -

 

 :کردم که دوباره گفتی آویزون نگاهش میبا قیافه

 

 هات غرق شدن؟هوم؟ کشتی  -

 

 :آهی کشیدم و گفتم

 

 دست رو دلم نذار که خونه! گوشیم ترکید صد  -

 

 :هام رو توی هم کشیدم و با حرص گفتمپرت کرد و شروع کرد به خندیدن، اخمسرش رو به عقب 

 

 خندی؟به چی می  -

 

 :با خنده بهم زل زد و گفت

 

 .خریمبندم دایی فقط نگاهت کرد گفت یه دونه دیگه میشرط می  -

 

 .هام رو برچیدم و سرم رو کج کردملب
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 آره خُب همین رو گفت، چطور؟  -

 

 جوری جونش رو هم برات میده؟فهمم دایی از چیه تو خوشش میاد که اینیمن نم  -

 

 :لبخندی زدم و به نیمکت تکیه زدم و با غرور گفتم

 

 که نتوان دید، دوماً، تو اصالً مغز داری که بفهمی؟اوالً، کور شود هر آن  -

 

 :با حرص زد توی بازوم و گفت

 

 االن منظورت از حسود من بودم دیگه؟  -

 

 :شونه باال انداختم و با شیطنت گفتم

 

 

 !اهللُ اعلم

 

 .با کیفش افتاد به جونم و با حرص شروع کرد به حرف زدن

 

 !کنهبمیر، من خودم بابا دارم و اون بهم محبت می  -

 

 :با خنده از جام بلند شدم و گفتم

 

ره این حمیدی پدرمون رو که آره؛ از دوست پسرهای رنگارنگت معلومه! حاال هم پاشو االن دوبااون  -

 !هادر میاره

 

هام زل زد، یه لحظه برق عجیبی رو توی روم ایستاد و توی چشمصدف با اخم بلند شد و روبه

 .ش بیشتر تعجب می کردمهاش دیدم، دهن باز کرد و من با هر کلمهچشم

 

سر و ت دارم یکی مثل هر بیدونه چرا دوسدونه؟ میپسر دارم؛ اما چرا؟ کسی میآره. من دوست  -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  75  رمـانـیـکــانجمن 

 پایی که از راه رسید بهم محبت کنه؟

 

 .مکث کرد، قطره اشکش متعجب ترم کرد

 

 ...چون... چون  -

 

صدا به سمت ساختمون رفت، چند لحظه بهت زده به جای سرش رو زیر انداخت و چیزی نگفت و بی

صدا به سمت کالس رفتم، سرکالس خالیش نگاه کردم، خدایا! پوفی کشیدم و من هم مثل اون بی

 تمام حواسم پی صدف بود. چرا دلیلش رو نگفت؟

 

*** 

 

رو اشاره کرد، سرم رو ی صدف سرم رو بلند کردم و سوالی نگاهش کردم، با چشم به روبهبا سقلمه

 :زد، رو به صدف گفتمرو نگاه کردم، رها داشت با لبخند با اشکان حرف میبرگردوندم و به روبه

 

 خب؟  -

 

 !دزدهپاشو برو، االن شوهرت رو می  -

 

عاقل اندر سفیه نگاهش کردم و دوباره نگاهم رو به جزوه دادم، دوباره نیشگونی از پام گرفت، با اخم 

 :و عصبانیت پسش زدم و گفتم

 

 چته وحشی؟  -

 

 .بازوم رو گرفت و به سمت جلو هلم داد

 

 !برو دیگه  -

 

 :با حرص گفتم
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 ...برم چه  -

 

 :تری ادامه دادمنفس عمیقی کشیدم و استغفراهلل زیر لب گفتم و با لحن آروم

 

 گه به تو چه؟ تو رو سَننه؟ت حرف نزن؟ نمیبرم چی بگم بهش؟ بگم لطفاً با دخترخاله  -

 

 :سرش رو کج کرد و چیزی نگفت، بعد از سکوت کوتاهی گفت

 

 یه سوال بپرسم؟  -

 

 .جواب دادم که نگاهش کنمبدون این

 

 .بپرس  -

 

 تو از اشکان خوشت میاد؟  -

 

دونم؟ شاید، شاید می !دونمهای مشکی صدف زل زدم، نمیآروم نگاهم رو از جزوه کندم و به چشم

دونم! خودم هم بارها این ها احساس زودگذر باشه. نمییکم دوستش داشته باشم، شاید به قول بعضی

کردم عاشقش هستم یا خیلی دوسش دارم؛ اما دوست م، یه مدت فکر میسوال رو از خودم پرسید

 !ندارم زندگیم رو خراب کنم

 

 :با مکثی نسبتا طوالنی گفتم

 

 ...دونمنمی  -

 

 :صدف لبخندی زد و گفت

 

 !دونماما من می  -

 

 :سوالی بهش نگاه کردم که گفت
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 .ئنمدیگه رو دوست دارین! این رو مطمهم اون هم تو، هم  -

 

نه! من دوست ندارم زود تصمیم بگیرم، سعی کردم توجهی به حس خوبی که توی وجودم جاری شده 

 .بود نکنم

 

شاید اون از من خوشش اومده باشه؛ اما من زیاد از حسم مطمئن نیستم و دوست ندارم اسمی هم   -

 .روش بذارم

 

 :کمی نگاهم کرد و گفت

 

 !کنیداری از حست فرار می  -

 

های صدف یه جورهایی واقعیت داشت، پوفی کشیدم و چیزی نگفتم، هردو سکوت شدم. حرف کالفه

کرده بودیم، من به ظاهر داشتم جزوه میخوندم؛ اما فقط نگاه رقصانم روی کلمات بود و چیزی ازشون 

 .فهمیدمنمی

 

 .بعد از یک ربع سکوت، من سکوت رو شکستم

 

 !صدف  -

 

 :زده بود جواب داد رو زلطور که به روبههمون

 

 هوم؟  -

 

 :مردد پرسیدم

 

 های دو روز پیشت چی بود؟منظورت... از حرف  -

 

 .سوالی سر برگردوند و نگاهم کرد
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 ها؟کدوم حرف  -

 

 .ها بودپسرهات و اینهایی که درمورد دوستهمون  -

 

 .رو خیره شداخم ظریفی کرد و دوباره به روبه

 

 !فراموششون کن  -

 

 ...صدف! اگه چیزی هست  -

 

 :پرید وسط حرفم و گفت

 

 !چیزی نیست؛ دیگه این موضوع رو کش نده  -

 

 ...خوامولی من می  -

 

 :با عصبانیت گفت

 

 !گفتم بس کن  -

 

هاش رو مشت کرده بود و روی زانوش گذاشته بود. هاش به شماره افتاده بود، دستساکت شدم، نفس

های عصبانی از کالس خارج شد، فوری از جام بلند شدم و دنبالش با قدم یهو از جاش بلند شد و

رفتم. نزدیک در ساختمون بهش رسیدم و مچ دستش رو محکم گرفتم، با عصبانیت خواست مچ 

 :بلند گفت .دستش رو آزاد کنه؛ اما نتونست

 

 !ولم کن  -

 

 .هاش زل زدمبا التماس توی چشم
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 !ن نگرانتم، یعنی نگرانم کردی. تو رو خدا بهم بگوکنم. مصدف! خواهش می  -

 

هاش رو روون کرد، با گریه خودش رو قدر لرزید که اشکش لرزید، انآروم شد و بغض کرد، چونه

های ظریفش حلقه کردم و سمت محوطه هدایتش کردم. هام رو دور شونهپرت کرد توی بغلم، دست

 :م و گفترش نشستم، سرش رو گذاشت روی شونهروی نیمکت نشوندمش و خودم هم کنا

 

 قول میدی به کسی نگی؟  -

 

 :کمی مکث کردم و گفتم

 

 ...قول میدم  -

 

 *زمان حال*

 

 :از جام بلند شدم که شیرین سریع گفت

 

 کجا؟  -

 

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 

 .میرم متن ترجمه رو به داداشت بدم  -

 

، مشکوک نگاهش کردم و از اتاق خارج شدم، امروز شیرین عجیب لبخندی زد و سرش رو تکون داد

بود. رفتم سمت اتاق اختصاصی شهاب محبیان، چند تقه به در زدم، با صدای بفرماییدش در رو باز 

کردم و وارد شدم. پشت میزش نشسته بود، با دیدن من اول کمی تعجب کرد اما سریع لبخندی زد و 

 :گفت

 

 !سالم خانم بیات  -

های ترجمه رو گرفتم سمتش؛ م رو تکون دادم و زیر لب سالمی کردم و به سمت میزش رفتم، برگهسر
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 .ها رو ازم گرفت و سوالی نگاهم کردبرگه

 

 ان؟ها چیاین  -

 

 !هایی که داده بودین خانم صفایی بهم بدن واسه ترجمهبرگه  -

 

 .و خواستم از اتاق خارج بشم که شهاب صدام زد ای گفتمسر تکون داد و زیر لب تشکر کرد، با اجازه

 

 !خانم بیات  -

 

 .برگشتم و سوالی نگاهش کردم

 

 بله؟  -

 

مردد بود، این از رفتارش مشهود بود، از روی صندلی بلند شد و کمی این پا و اون پا کرد و آخر سر 

 :هم با استرسی که سعی در پنهان کردنش داشت گفت

 

 ون حرف زد؟ یعنی... یعنی چیزی بهتون نگفت؟ش... شیرین... باهات  -

 

 :با شک پرسیدم

 

 در مورد؟  -

 

ت های درشی زیادم باهاش نشنیدم، دونهخاطر فاصلهکالفه پوفی کشید و زیر لب چیزی گفت که به

همه استرس واسه چیه! آخر سر هم سرش رو به فهمیدم ایندیدم، نمیعرق رو روی پیشونیش می

 :ون داد و گفتطرفین تک

 

 !هیچی، ببخشید وقتتون رو الکی گرفتم، بفرمایید  -

 

م کشیدم و موهای بیرون زده ازش رو گیج سرم رو تکون دادم و از اتاق خارج شدم، دستی به مقنعه
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پنهان کردم. هم رفتار شهاب هم شیرین امروز خیلی عجیب بود، اصالً به من چه؟ برو به کارت برس 

 !بابا

 

*** 

 

اهی به ساعت مچیم انداختم. اوه اوه ساعت هشت شد، دیره! کش و قوسی به بدنم دادم و از جام نگ

م جا دادم، کامپیوتر رو خاموش کردم و شنل سیاه جا کردم و توی کولهها رو جابهبلند شدم، پرونده

 .م رو روی دوشم انداختمرنگم رو پوشیدم و کوله

اما من کارهام بیشتر بود، از اتاق خارج شدم و به سمت آسانسور شیرین یک ساعت پیش رفت خونه؛ 

رفتم و دکمهش رو زدم و منتظر موندم، بعد از دو دقیقه باالخره در آسانسور باز شد و من وارد شدم. 

 شد، با صدایموزیک آرومی پخش می

دم بیرون و پا تند کرد به خودم اومدم و از آسانسور خارج شدم. از شرکت ززنی که طبقه رو اعالم می

کردم، توی این ساعت یه دختر تنها توی خیابون خلوت خیلی خطرناکه، خواستم از خیابون رد شم 

ی سمت شاگرد رو پایین آورد. چهرهش رو ندیدم؛ اما صداش که ماشینی جلو پام ترمز کرد. شیشه

 !بدجور آشنا بود

 

 !بیا باال  -

 

 .گرفتم که دوباره جلو پام ترمز کرد اخمی کردم و محلی ندادم، کمی ازش فاصله

 

 !با توئم؛ بیا باال  -

 

 

 :با عصبانیت گفتم

 

 .آقا! برو مزاحم نشو  -

 

 .یهو در سمت راننده باز شد و قامت آشنای مردی پدیدار شد
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 مگه با تو نیستم؟  -

 

 شد، دایی فرزاد؟تر نمیهام از این درشتش دقیق شدم، چشمبا تعجب به چهره

 

 فرزاد؟  -

 

 :با تشر گفت

 

 .سوار شو دیرم شد  -

 

رویی کنارم پشت فرمون نشست و ماشین رو با بهت در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم، با ترش

جوری محل کارم رو پیدا کرد؟ خب حتماً هانا بهش داده! آره اون گفته. با این حال راه انداخت. چه

 :پرسیدم

 

 پیدا کردی؟محل کارم رو از کجا   -

 

 :رو زل زده بود گفتطور که با اخم به روبههمون

 

 !به تو ربطی نداره  -

 

قدر مغرور بود، با این تفاوت که خیلی باهام بد سرم رو زیر انداختم و چیزی نگفتم. هنوز هم همون

 د؛ اما هنوزتر شده بوش پختهکرد، تا سه سال پیش خیلی باهام مهربون بود، خیلی! چهرهبرخورد می

های من و های خاکستری! درست رنگ چشمهم همون دایی فرزاد بود، همون موهای خرمایی و چشم

فرم. با صداش از فکر همون ته ریش همیشگی و همون ابروهای پر پشت و مردونه و خوش !مامان

 .بیرون اومدم

 

 پرسی چرا اومدم؟نمی  -

 

نگاهی بهش کردم و زیر لب با صدایی که بلند کردم و نیم چه لحن ناآشنایی، سرد و خشک. سرم رو
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 :اومد گفتمانگار از ته چاه می

 

 .خودت بگو  -

 

 :پوزخندی زد و گفت

 

 !قبالً خیلی کنجکاو بودی  -

 

 :ی سابق نیستم؛ اما دهنم رو بستم. خودش ادامه دادخواستم بگم من دیگه اون هانیه

 

 !کنمدارم ازدواج می  -

 

 

هام حلقه زد، توی دلم براش آرزوی خوشبختی کردم و کلی براش ذوق وردم، اشک توی چشمجا خ

 :کردم. دوباره گفت

 

 ...سن توئه، توی ثبت احوال باهاش آشنا شدم ودختر خوبیه، اسمش الهامه، تقریباً هم  -

 

 :ساکت شد زیر لب گفت

 

 چرا دارم برات توضیح میدم، هانیه؟  -

 

ا من شنیدم، لبخند تلخی زدم و دوباره سرم رو پایین انداختم و آروم و از ته دل خیلی آروم گفت؛ ام

 :گفتم

 

 !ان شااهلل خوشبخت بشین  -

 

ام رو بیشتر له کرد و شکست. بعد از یه سکوت نسبتاً چیزی نگفت؛ اما صدای پوزخندش دل شکسته

 :طوالنی گفت
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حمد آقا بذاره بیای، باالخره تو یه روز پدرت رو با اون دونم ااومدم بگم تو هم دعوتی؛ اما بعید می  -

 !همه آبرو و احترام، خوار و ذلیل کردی، حق داره

 

ها آورد، یه روز از تمام این حرفقدر سنگین بود که سنگینیش به قلبم فشار میهاش انحرف

خونه، فرزاد ماشین رو نفهمیدم کی رسیدیم  .گناه بودمفهمین من بیپشیمون میشین؛ چون می

 :جلوی در ساختمون نگه داشت، زیر لب گفتم

 

 ...دستت درد نکنه، به زحمت افتادی  -

 

چیزی نگفت و فقط با اخم نگاهم کرد، لبخند تلخی زدم، حس کردم چیزی توی نوع نگاهش تغییر 

 .کرد، دستم رفت سمت دستگیره؛ اما با چیزی که فرزاد گفت توی هوا خشک شد

 

 !کنم حتماً؛ حتی اگه احمد آقا هم نذاشت، تو یواشکی بیااً برای عروسیم بیا! تاکید میحتم  -

 

چیزی نگفتم و فقط سرم رو تکون دادم، در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم، یهو فرزاد با سرعت 

 ای از درد نفسم رفت،ی ماشین محکم به دستم بخوره، لحظهدنده عقب گرفت که باعث شد آینه

 .دستم رو گرفتم و خم شدم، عرق سرد رو کمرم نشسته بود

که در رو ببندم فرزاد رو دیدم که سر با درد به سمت در خونه رفتم و با کلید بازش کردم، قبل از این

کرد، اهمیتی ندادم و در رو بستم، بغض لعنتی گلوم رو پاره کوچه بود و از توی ماشین بهم نگاه می

 .کرده بود

 

های لرزون کلید رو توی در انداختم و خودم رو پرت ها باال رفتم و پشت در با دستاز پله بدو بدو

کردم توی خونه، درد دستم وحشتناک بود، طبق معمول بابا و مامان روی مبل نشسته بودن و داشتن 

من رو که دید  دیدن. خواستم برم سمت اتاقم که در اتاق هانا باز شد و هانا اومد بیرون،تلویزیون می

 :با تعجب کمی نگاهم کرد و بعد با ترس گفت

 

 شده هانیه؟ چرا رنگت پریده؟چی  -
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 :ی تلویزیون بود. زیر لب گفتمسر مامان به سمتم چرخید؛ اما بابا همچنان نگاهش به صفحه

 

 !هیچی نیست  -

 

 .ی آخر صدای بلند بابا رو شنیدمو فوراً وارد اتاق شدم و لحظه

 

 !هانا! ول کن اونو  -

 

قدر سنگدل شدی؟ به خدا من همون هام روون شد، بابایی چرا اندر رو بستم، بغضم ترکید و اشک

ی داخل آینه نگاه کردم، به دختری که با ام! به سمت آینه قدی رفتم و به دختر رنج کشیدههانیه

کشیده، به دختری که برق نگاهش  ی یه آدم پنجاه ساله رنجوجود فقط بیست و دو سال سن اندازه

 !خاموشه، دختری که الغر شده مثل نی قلیون. دختر بدبخت، هانیه بیات

 

*** 

 

 !سوزهداره توی تب می  -

 

 .صدایی که سه ساله منتظرم دوباره اون حس مسئولیت رو توش احساس کنم به گوشم رسید

 

 کار کنم؟گی چیمی  -

 

 .گوشم رسید دار هانا بهدفعه صدای بغضاین

 

 !بابا  -

 

هام بسته شد، تاحاال توی هام روی هم افتاد و چشمهام رو کمی از هم جدا کردم؛ اما باز هم پلکپلک

قدر ناتوان نبودم. از اون بدتر، درد وحشتناک دستم بود! صدای نگران الگوی زندگیم رو عمرم ان

 .شنیدم

 

 ؟قدر وَرَم کردهاحمد! چرا دست بچهم ان  -
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 .صدای پوزخند بابا دلم رو ریش کرد

 

فرستمش بره پِی کارش، حتی اگه جا مهمونه با اولین خواستگار میت؟ یادت رفته؟ اون اینبچه  -

 !خواستگارش پیرمرد هم باشه برام مهم نیست

 

 .ی ضعیفی رو شنیدم، صدای خشمگین بابا بلند شدصدای گریه

 

 چته هانا؟  -

 

 .دار هانا اومدهم صدای خش صدای فین فین و بعد

 

دادین. دلم براش شه تا سه سال پیش شما جونتون رو برای هانیه میها باورم نمیبعضی وقت  -

 !هاش بشیننهایی که حاضر نیستن پنج دقیقه پای حرفسوزه که افتاده بین آدممی

 

هام رو نداشتم، اً توان باز کردن چشمای بعد در با صدای بدی کوبیده شد، واقعصدایی نیومد، لحظه

 .صدای هانا دوباره توی گوشم اکو شد .قدر سردم بود که میلرزیدمزدم، انداشتم یخ می

 

مامان! اگه ولش کنیم به اَمان خدا از دست میره! آقا قبول یه اشتباهی کرده دیگه تاوانش مرگ که   -

 نیست، هست؟

 

 .گین شد و توی دنیای تاریکی فرو رفتمنفهمیدم مامان چی گفت چون سرم سن

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

 .ی رها اومددستم رو روی زنگ گذاشتم و فشارش دادم، چند دقیقه بعد صدای ذوق زده

 

 وای! اومدی؟  -

 

 :لبخندی به دوربین زدم و گفتم
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 کنی؟باز نمی  -

 

ی ها باال رفتم، جلو در خونهدم، تند از پلهخندید و در رو باز کرد، در رو هل دادم و وارد ساختمون ش

ها خم شدم نفس تازه کنم که در باز شد، سرم رو بلند کردم تا یه فحش آبدار به رها این

 .ساختمونشون بدم؛ اما حرف توی دهنم ماسید

 

 !گرفتیسالم بر بانوی زیبای کالس! پارسال دوست امسال آشنا، قبالً یه احوال از ما می  -

 

 :هول زده خواستم چیزی بگم که رها توی چهار چوب در ایستاد و گفت

 

 !جونبه به هانیه  -

 

 :رو کرد سمت اشکان و گفت

 

 دوست خوشگل من رو دیدی؟  -

 

 .ای از نگاهش تمام وجودم گُر گرفتاشکان لبخندی زد و نگاهی بهم کرد، لحظه

 

 !نکالسی بنده هم هستبله؛ البته این دوست شما هم  -

 

 :رها خندید و روبه من گفت

 

 .هانیه جون! بیا داخل  -

 

هام رو در آوردم و پشت سر رها رفتم داخل، اشکان هم پشت سری تکون دادم و لبخندی زدم، کفش

هام رو عوض کنم. رها ها رفتم تا لباسسر ما در رو بست و اومد، با راهنمایی رها به سمت یکی از اتاق

 :کرد و گفتدر اتاق رو باز 

 

 .هات رو عوض کن، من برمجا لباساین  -
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رد کمچ دستش رو گرفتم و کشیدمش توی اتاق، در رو پشت سرش بستم، با تعجب داشت نگاهم می

 :که گفتم

 

 ت رو هم دعوت کردی؟تو چرا نگفتی اشک... یعنی پسرخاله  -

 

 :با تعجب گفت

 

 .من دعوت نکردم که  -

 

 د؟پس کی دعوت کر  -

 

 :دستش رو از دستم بیرون کشید و گفت

 

هام میان مهمونی داریم اون جا بود، اومدم دکش کنم بهش گفتم دوستخودش از صبح تا حاال این  -

 .تونستم از خونه بیرونش کنم کههم نه گذاشت نه برداشت گفت من هم دعوت! دیگه نمی

 

 :با حرص گفتم

 

 ت؟جاستونستی بگی این ایننمی  -

 

 .اومد چیزی بگه که صدای مامانش اومد

 

 !رها  -

 

 :رها بلند گفت

 

 !اومدم مامان  -

 

 :بعد رو به من گفت
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شی برو رو بتونی باهاش روبهتا بفهمم و به تو بگم دیر شد، بعد هم االن که اتفاقی نیفتاده اگه نمی  -

 .یه جا بشین بهت دید نداشته باشه

 

 ...گی؟ درد من اینه کهمی گم تو چیآخه من چی می  -

 

 !رها بیا یه لحظه  -

 

 :دوباره صدای مامان رها خط کشید روی صحبتم، رها بلند و با کالفگی گفت

 

 .ای بابا! اومدم  -

 

 :نگاهش رو داد به من، ادامه دادم

 

 .درد من اینه که من لباس آوردم واسه یه مجلس دخترونه نه مجلسی که نامحرم توشه  -

 

 :ای کشید و گفتکالفهرها پوف 

 

 .ها رو، بپوش بیا بیرون دیگهول کن نامحرم و این  -

 

 :با حرص گفتم

 

 .رها خانم! واسه شما مهم نیست، من برام مهمه نامحرم اندامم رو نبینه  -

 

 :خون سرد زل زد بهم و گفت

 

 کار کنم؟میگی چی  -

 

 گفت؛ ولی کو گوش شنوای من؟راست می
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 جوری عذرش رو بخوای؟ شه یهنمی  -

 

 :قاطع گفت

 

 .رسه بیرونش کنتونم، تو زورت مینه! من نمی  -

 

 !ی من از اتاق خارج شد، ای لعنت به این شانسی که من دارمهای مات شدهبعد هم جلوی چشم

 

عه رو دفهمه وقت خودم رو نشون ندادم حاال این یکپوفی کشیدم و مردد به کیفم زل زدم. خدایا این

 حجاب نبود.قدرها هم بیببخش! سریع لباسی که واسه امروز کنار گذاشته بودم رو بیرون آوردم، اون

 !یه تونیک مشکی خوشگل تا روی زانوم با یه جوراب شلواری رنگ پا

 

جوری نبودی هانیه! شه! تو ایناالن این با حجابه؟ آره دیگه خوبه؛ نه. حاال یه شب که هزار شب نمی

ارزه؟ اه ساکت باش کار کنم؟ با مانتو برم همه بهم بگن اُمُل؟ به عذاب اون دنیا میگی چیمی

 !جانوجدان

 

روی آینه قدی توی اتاق ایستادم. توی اون تونیک واقعاً عالی شده هام رو عوض کردم و روبهلباس

وهای زیتونی و کوتاهم بودم. لبخندی توی آینه به خودم زدم. شالم رو از سرم کشیدم و گذاشتم م

اومد. خواستم از اتاق خارج بشم که دوباره صدای هام بود و بهم میآزاد باشن، موهام تا روی شونه

 :درونم گفت

 

 مطمئنی؟  -

 

خاطر خودت میگم حداقل موهات رو بپوشون. با این جوراب قدر تو ضد حالی وجدان جون! بهچه

 کنی؟خندن؟ مگه تو برای حرف مردم زندگی مییشلواری رنگ پا شال بذارم سرم؟ بهم نم

 

خیال وجدانم شدم و در اتاق رو باز کردم و ازش خارج شدم، گوشیم رو در آوردم کالفه شده بودم، بی

ای ها رفتم و روش نشستم. لحظهو سعی کردم خودم رو مشغول گوشی کنم، به سمت یکی از مبل

 .ی اشکان قفل شداه خریدارانهسرم رو بلند کردم که نگاهم تو نگ
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کنه! ای بابا! حاال ت میای از خودم بدم اومد. بفرما، االن این پسره داره به یه چشم دیگه نگاهلحظه

جوری بود؟ یه نظر حالله! هانیه! تو داری خودت رو گول بنده خدا یه نگاه انداخت. نوع نگاهش چه

بینه! ای بابا حاال ما کنن، اون االن تورو به چشم یه دختر بد میهاشون فکر میزنی، مردها با چشممی

ت ها! اگه تو گذاشتی! حال کنی؟ تو داری از اعتماد خانوادهیه بار اومدیم مهمونی حال کنیم

 !خیال شو دیگهکنی. وای بیسواستفاده می

 

شد. این بین ما زیاد و زیادتر می اومدن و جمعها میاعصابم حسابی به هم ریخته بود، کم کم بچه

که خونه چندتا پسر هم به جمعمون پیوستن، دستگاه پخش صدا شروع به خوندن کرد. با این

 .آپارتمانی بود؛ اما بزرگ و جادار هم بود

 

ای نبود. تمام مدت من کنار ها توی خونه بودیم و خبری از مامان رها یا شخص دیگهفقط ما جوون

 جز من بلند شدن وخندیدم. با پیشنهاد مینا همکالسیم همه بهگفتم و مینشسته بودم و میها بچه

کردم که حس کردم کسی کنارم های فرش نگاه میتوی پیست رفتن. ساکت نشسته بودم و به گل

 .های فرش خیره شدم، صدای آشنایی تو گوشم پیچیدچنان به گلنشست، سرم رو بلند نکردم و هم

 

 !توی خودتی  -

 

های فرش خیره چنان توی سکوت به گلها! چیزی نگفتم و همگه بهش بگم به تو چهشیطون می

 .شدم، صداش خط کشید روی تمرکزم

 

 چرا تنها نشستی؟  -

 کار کنم؟خب؟ چی  -

 

 چیزی نگفت، سنگینی نگاهش رو حس کردم، سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم. با اون دوتا گوی

 :ش بهم زل زده بود، سرم رو سوالی تکون دادم و گفتممشکی

 

 کنی؟جوری نگاهم میهوم؟ چرا این  -
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 :نگاهش رو توی تمام اجزای صورتم چرخوند و زمزمه کرد

 

 قدر شبیه بهش هستی؟چرا ان  -

 

 :با تعجب ابرو باال انداختم و لب زدم

 

 چی؟  -

 

فهمیدم کجا رو داره یین، نگاهش روی صورتم بود؛ اما من نمیهام سوق داد پانگاهش رو از توی چشم

 :کنه. دوباره زمزمه کردنگاه می

 

 قدر زیبا و دوست داشتنی هستی؟چرا ان  -

 

شد. خدایا رحم کن! آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو ازش گرفتم و تر نمیهام از اون درشتچشم

روم لبم رو به دندون گرفتم، خون تو صورتم دوید؛، یعنی خاک به کسایی که وسط بودن خیره شدم. آ

ای ت برن؟ وخواستی؟ که پسرها قربون صدقهی... همین رو میبر سرم کنن با این کارهام، ببین پسره

 !هاتو هم وقت گیر آوردی

 

رو از  های جذاب و گیراشبا حس نزدیکیش بهم، سرم رو برگردوندم و با ترس نگاهش کردم. چشم

 .ی عینک بهم دوخته بودپشت شیشه

 

 !شی... درست مثل اونتر میشی خوشگلوقتی سرخ می  -

 

هام به شماره افتاده بود، خدایا غلط هام فشار دادم. نفسهام گرد شده بود، لبم رو زیر دندونچشم

. دیگه اشکم داشت در کردم. با ترس کمی ازش فاصله گرفتم که باز هم خودش رو به سمتم کشید

اومد! از بد شانسیم یه جایی هم نشسته بودیم که کسی بهمون دید نداشت. با ترس نگاهم رو می

پروا بهم زل زده بود. توی یه حرکت ناگهانی از اطرافم چرخوندم و ناامید به اشکان نگاه کردم که بی

، در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل، هام توش بود دویدمروی مبل پاشدم و به سمت اتاقی که لباس

خواستم در رو ببندم که چیزی مانع شد؛ اشکان مانع بسته شدن در شده بود، تمام تالشم رو کردم تا 
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 .پسش بزنم؛ اما فایده نداشت. فشاری به در وارد کرد و اومد داخل اتاق و در رو پشت سرش بست

 

رفتم. با شد و من قدم به قدم عقب میم نزدیکم میلرزیدم، اشکان قدم به قدمثل بید به خودم می

 :لرزید گفتمصدایی که از ترس از دست رفتن آبروم می

 

 !زنمت... تو... رو... خ... خدا... نیا؛ ن... نزدیکم... بشی... ج... جیغ می  -

 

 

رداشت و خودش هام خوند. چند قدم بلند به سمتم باشکان کمی نگاهم کرد، انگار ترس رو توی چشم

جا زد، خیلی محکم! همونمحکم می .کردرو از کنارم پرت کرد روی تخت. قلبم تاالپ تولوپ می

تازه به خودم اومدم و با رنگی پریده به اشکان که روی  .خشکم زده بود انگار قالب تهی کرده بودم

است بترسوندم؟ نگفت خوکرد، خیره شدم؛ یعنی فقط میتخت لم داده بود و با پوزخند نگاهم می

 .هام حلقه زد، با نفرت زل زدم بهش و انگشتم رو به سمتش گرفتمکنم؟ اشک توی چشمسکته می

 

 ...تو... توی روانی  -

 

 :هام رو به هم فشار دادم تا اشکم نریزه، به سختی گفتملب

 

 کنم؟کار کردی؟ نگفتی سکته میتو چی  -

 

 :نسبتاً بلندی گفتم کرد، با صدایبا تعجب نگاهم می

 

 کار کردی لعنتی؟تو چی  -

 

م جاری شدن، با گریه و هق هق شالم رو برداشتم و مانتوم رو تنم کردم هام دونه دونه روی گونهاشک

و کیفم هم برداشتم، اشکان کمی متعجب روی تخت نشسته بود و به حرکاتم خیره بود. با نفرت رو 

و به اتاق بغلیش که اتاق رها بود رفتم و شلوارم رو پوشیدم، دستی ازش گرفتم و از اتاق خارج شدم 

به صورتم کشیدم و شالم رو درست کردم. فوراً از اتاق بیرون اومدم و به طرف رها که کنار نامزدش 

 .خندید رفتمهاش مینشسته بود و داشت به حرف
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 !رها  -

 

 :با تعجب از جاش بلند شد و گفتسرش رو بلند کرد، نگاهش رو روی سر و وضعم چرخوند و 

 

 هات قرمزن؟کجا به سالمتی؟ چرا چشم  -

 

 :ببخشید رها؛ ولی مجبورم بهت دروغ بگم، دماغم رو باال کشیدم و گفتم

 

 .از خونه زنگ زدن گفتن حال مادربزرگم بد شده، باید برم  -

 

 :سرش رو تکون داد و با نگرانی گفت

 

 .عزیزم ان شاء اهلل هیچی نیست، برو  -

 

شون بیرون زدم. تا خود خونه پیاده توی بارون قدم زدم و گریه کردم، بماند که تشکر کردم و از خونه

شده؛ اما من فقط به یک قدر ابراز نگرانی کردن و ازم پرسیدن چیوقتی رفتم خونه مامان و بابا چه

 !همین "مخسته"کلمه اکتفا کردم 

 

*** 

 

حوطه شدم، باالخره بعد از یک هفته اومدم دانشگاه، بعد از کار اون شب نفس عمیقی کشیدم و وارد م

 !اشکان نسبت به تمام پسرها بدبین شدم، حاال چه آشنا باشه چه غریبه

ترین قسمتش نشستم، سرم رو زیر های خالی رفتم و گوشههای آروم به سمت یکی از نیمکتبا قدم

کشیدم. توی این یک هفته مامان و بابا مخم های فرضی میخط های محوطهانداختم و با پام رو کاشی

ری دانشگاه، چرا شب مهمونی خیس برگشتی خونه، چرا کوفت رو خوردن بس که گفتن چرا نمی

بودی، چرا زهر بودی؟ از دستشون کالفه شده بودم واسه همین بعد از یک هفته اومدم دانشگاه، اگر 

کنم دیگه آبرویی برام رو نشم، حس میکردم؛ بلکه با اشکان روبهبه من بود دانشگاه رو ول می

 .نمونده
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 !خدای من، هانیه  -

 

ش که سعی های رنج کشیدهبا صدای متعجب صدف سر بلند کردم. نگاهم رو دوختم توی چشم

که کشیده  هاییها و رنجخیالیش پنهان کنه، هنوز هم وقتی یاد حرفها رو پشت نقاب بیکرد اونمی

ش پاشیدم و با صدایی که سعی زدهگیره! لبخند مهربونی به صورت ذوقافتم قلبم آتیش میمی

 :کردم توش اثری از غم و اندوه نباشه گفتممی

 

 !پرتعلیک سالم خانم حواس  -

 

 .ای زد و کنارم نشست و خودش رو پرت کرد توی بغلمزدهلبخند ذوق

 

 !یه ذره شده بود دیوونه وای هانی، دلم برات  -

 

 .هام زل زدسرش رو بلند کرد و توی چشم

 

 کجا بودی این یه هفته؟ زن دایی گفت مریض شده بودی، آره؟  -

 

 :مکث کردم و گفتم

 

 ...یکم ناخوش بودم  -

 

 االن خوبی؟  -

 

 .بخشی زدمبا مهربونی نگاهش کردم و لبخند اطمینان

 

 !امآره عزیزم، عالی  -

 

 :و فوت کرد بیرون و گفتنفسش ر
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 !خدا رو شکر  -

 

ر خاطی تمام بهرو خیره شدم، نگاهم به قامت آشنای پسری خورد که یک هفتهسکوت کردم و به روبه

دونم چرا ازش متنفر نبودم، فقط منطقش خودم رو توی خونه حبس کرده بودم، اشکان! نمیرفتار بی

 !ترسیدمجورهایی میی پسرها یههمه ترسیدم، نه تنها اون؛ بلکه ازازش می

شد؛ اما یهو سرش رو به دونم چیکرد، نمیهاش بود و داشت باهاشون بگو و بخند میکنار دوست

سمت من برگردوند و نگاهش توی نگاهم قفل شد، هول زده سریع نگاهم رو ازش گرفتم، هنوز هم 

 .کنمزنه و بغض میهام حلقه میافتم اشک توی چشموقتی یاد کاری که باهام کرد می

 

دونم صدف های عمیق بغضم رو مهار کنم، هوف، خدا! نمیسرم رو زیر انداختم و سعی کردم با نفس

 :م گذاشت و گفتچه برداشتی از رفتارم کرد که با نگرانی دستش رو روی شونه

 

 کشی؟جوری نفس میهانیه! حالت خوبه؟ چرا این  -

 

دم و بهش خیره شدم که هینی کشید و دستش رو روی دهنش گذاشت. متعجب سرم رو بلند کر

 :گفتم

 

 چیه؟  -

 

 ...هاتچشم  -

 

 هام چی؟چشم  -

 

 هات مثل کاسه خون شده! مطمئنی حالت خوبه؟چشم  -

 

 :هام کشیدم و گفتمناخودآگاه دستی به چشم

 

 !خاطر اینه که دیشب دیر خوابیدمخوبم، حتماً به  -
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که دوباره با اشکان چشم توی چشم نشم اصالً به ش رو تکون داد و چیزی نگفت. از ترس اینسر

روم ایستاده روم نگاه نکردم. زیاد نگذشته بود که متوجه دو جفت کفش اسپرت شدم که روبهروبه

 میها خیره شدم، سریع سرم رو زیر انداختم، زیر چشبود، آروم سرم رو بلند کردم و به صاحب کفش

 :به صدف نگاه کردم، از جاش بلند شد و روبه اشکان با لبخند گفت

 

 سالم جناب تابان! خوب هستین؟  -

 

 :اشکان هم متقابالً لبخندی زد و گفت

 

 !سالم خانم ستایش  -

 

 :نگاهی بهم انداخت و روبه صدف گفتبعد نیم

 

 شه دوستتون رو چند لحظه قرض بگیرم؟می  -

 

 :صدف لبخندی زد و گفت

 

 !بفرمایید، در اختیار شما  -

 

 :خواست دور شه که مچ دستش رو چسبیدم و گفتم

 

 .ریجنابعالی جایی نمی  -

 

 :با تعجب نگاهم کرد و خواست اعتراض کنه که گفتم

 !ری من هم باهات میامحرف نباشه؛ من با این آقا حرفی ندارم، اگه جایی می  -

 

احت اشکان از جام بلند شدم و دست صدف رو کشیدم و از های متعجب صدف و نارو بعد جلوی چشم

 !ی پرواون مکان دور شدیم. پسره
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*** 

 

هاشون رو برداشتن و از کالس خارج شدن، صدف امروز نیومده بود با خسته نباشید استاد همه وسایل

م واسه حنابندون! رها میخاطر حنابندون داداشش مهران، بود. من هم غروب با مامان اینو اون هم به

زدم باهاش سر و سنگین بودم، زدم یا اگر حرف هم مینزدیک یک ماه بود که با اشکان حرف نمی

 !گاهش مشخص بودهای گاه و بیکالفه شده بود و این از عذرخواهی

 

شد، واسه همین دیگه داخل محوطه نموندم و به کالس بعدی نیم ساعت، چهل دقیقه دیگه شروع می

ی اون طرف خیابون رفتم، پشت یکی از میزهای دونفره نشستم و منتظر موندم تا گارسون ت کافهسم

ای روی میز افتاد، با فکر این که شاید کردم که متوجه شدم سایههام رو چک میبیاد. داشتم پیام

 ه بود، با تعجبگارسون باشه سر بلند کردم تا سفارشم رو بدم؛ اما رها که با اخم باالی سرم ایستاد

 :گفتم

 

 !سالم  -

 

روم نشست و با اخم بهم زل زد، سرم رو کیفش رو تقریباً کوبید روی میز و روی صندلی خالی روبه

 :سوالی تکون دادم و گفتم

 

 کنی؟ها نگاهم میچیه؟ چرا مثل قاتل  -

 

 :مقدمه و با عصبانیت گفتیهو بی

 

 مشکل تو با اشکان چیه؟  -

 

 :م رو روی دماغم گذاشتم و گفتمانگشت اشارهبا اضطراب 

 

 تر! چه خبرته؟هیس، یواش  -

 

 :صداش رو پایین آورد و با حرص گفت
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 !جواب سوال منو بده  -

 

 گی؟ مگه چیزی بینمون بوده که االن بخوام باهاش مشکل داشته باشم؟چرا چرند می  -

 

 ...رو برام تعریف کرد؛ یعنی واقعا یه چیکنی، اشکان همهوای هانیه! داری روانیم می  -

 

 :صداش رو پایین تر آورد و ادامه داد

 

 شوخی ارزش قهر و لجبازی رو داره؟  -

 

 .دفعه نوبت من بود که عصبی بشماین

 

برم، من برام مهمه م رو الکی به تاراج نمیآره داشت، ارزش من خیلی باالست! من ظرافت دخترونه  -

رو میشه حد خودش رو بدونه، حاال فهمیدی؟ فهمیدی که ارزش قهر رو ن روبهیه پسر وقتی با م

 داشت؟

 

 :کمی نگاهم کرد و بعد هم سرش رو از روی تاسف چندبار تکون داد و گفت

 

ره برات؛ ولی توئه دیوونه خاک توی سرت هانیه! اشکان احمق تو رو دوست داره، جونش در می  -

 از دستش شکاری؛ ولی بهش یه فرصت بده، خب؟ دونی! باشه درست؛ توقدر نمی

 

م کشیدم و به میز زل زدم، گارسون اومد کالفه پوفی کشیدم و دستی به موهای بیرون زده از مقنعه

باال سرمون، رها دوتا نسکافه و یه کیک شکالتی سفارش داد و گارسون رو رد کرد بره. دو دقیقه بعد 

 :ماره انداخت و جواب دادگوشی رها زنگ خورد، رها نگاهی به ش

 

 جونم؟  -

 

-  (...) 
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 .آره پاشو بیا  -

 

-  (...) 

 

 سریع بیا، خب؟  -

 

-  (...) 

 

 !آفرین  -

 

-  (...) 

 

 .نه نه، راضیش کردم  -

 

-  (...) 

 

 !آره. خداحافظ  -

 

 :با تعجب سر بلند کردم و گفتم

 

 رها! به اشکان گفتی بیاد اینجا؟  -

 

 :شد و کیفش رو برداشت و گفت خونسرد از جاش بلند

 

 !آره، باهم حرف بزنین مشکالتتون حل و فصل بشه  -

 

 :دستم رو محکم کوبیدم توی پیشونیم و گفتم

 

 !کارت نکنهوای رها خدا بگم چی  -
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 :لبخند کجی زد و گفت

 

 .خب من برم دیگه  -

 

 کجا؟ مگه سفارش ندادی؟  -

 

 

 !مواسه تو و اشکان سفارش دادم نه خود  -

 

 !خدا لعنتت نکنه  -

 

ج کردم، پنهام بازی میچیزی نگفت و با یه خداحافظی از کافه خارج شد. سرم پایین بود و با انگشت

روم ها رو آوردن هم اشکان رسید، سالمی کرد و جوابی هم دریافت کرد و روبهدقیقه بعد هم سفارش

فنجون حلقه کرده بودم و به بخار نسکافه هام رو دور نشست. هردومون سکوت کرده بودیم، دست

 .خیره بودم. با صدای اشکان از دنیای فکر و خیال بیرون اومدم

 

 !هانیه  -

 

 :عصبی و با حرص گفتم

 

 !یه خانوم پس و پیشش بذار  -

 

 :ی مصلحتی کرد و گفتسرفه

 

 !بله ببخشید، هانیه خانوم  -

 

 :جوابی ندادم که خودش ادامه داد

 

 !ن واقعا برای اون شب متاسفم! باور کن هانیه... خانوم من دوستت دارممن... م  -
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 :تیز بهش نگاه کردم که بقیه حرفش رو خورد و زیر لب گفت

 

 !لعنتی  -

 

 :من هم مثل خودش پوزخندی زدم و زیر لب گفتم

 

 !شینهخوره پای لرزش هم میهرکس خربزه می  -

 

 :کالفه سرش رو تکون داد و گفت

 

 !کنم؛ فقط یه مدت باهام باشیمونت نمیپش  -

 

 :با تعجب سر بلند کردم و گفتم

 

 چی؟  -

 

 :با هول گفت

 

 ...فقط یه مدت کوتاه باهم باشیم؛ یعنی دوست باشیم تا من بهت  -

 

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 

 تو منو چی فرض کردی؟  -

 

 :با اضطراب گفت

 

 !هم آشنا بشیم. همین خوام بیشتر باهیچی به خدا! من فقط می  -

 

 :ای رو به سمتم گرفت و گفتمشکوک نگاهش کردم که برگه
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 !ی منه؛ لطفاً فکرهات رو بکن و بهم جواب بده، امیدوارم جوابت مثبت باشهاین شماره  -

 

*** 

 

 :ای کشیدم و روبه مامان و بابا گفتمخمیازه

 

 !من رفتم بخوابم، شب بخیر  -

 

گفتن، سرم رو تکون دادم و به سمت اتاق رفتم و در رو پشت سرم بستم، کش و  با لبخند شب بخیری

شدن هام داشتن گرم میقوسی به بدنم دادم و خودم رو پرت کردم روی تخت زیر پتو خزیدم. چشم

هام رو کمی باز کردم، شد، آروم پلکهایی که بهم نزدیک میکه در اتاق باز شد و بعد هم صدای قدم

ای دخترونه رو تشخیص دادم که روی تخت هانا نشسته بود. قطعاً باید هانا باشه، گوشیش رو از سایه

 کنی هانا؟روی پاتختی برداشت و شروع کرد به چت کردن، نصف شبی با کی چت می

دفعه صدای زنگ گوشیش بلند شد هانا با هول شد، یکتر میهر لحظه لبخند روی لب هانا پر رنگ

هام رو بستم تا متوجه نشه ی رو خاموش کرد و نگاهش رو به من دوخت. سریع چشمصدای گوش

 .بیدارم، چند لحظه بعد صدای آروم هانا توی گوشم پیچید

 

 چرا زنگ زدی دیوونه؟  -

 

 .شنیدمش رو میصدای آروم خنده

 

 شیم بیا توی همون کوچه قبلیه، خب؟فردا زودتر تعطیل می  -

 

-  (...) 

 

 !ه لوس نشو دیگهع  -

 

-  (...) 
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 .باشه  -

 

-  

(...) 

 

 االن؟  -

 

-  (...) 

 

 باشه نکُش خودتو، دوستت دارم! خوبه؟  -

 

 .ی آرومش اومددوباره صدای خنده

 

 !عشقم دوستت دارم  -

 

-  (...) 

 

 !نه برو  -

 

-  (...) 

 

 !راستی رادمان  -

 

طور که معلوم شد فردا قرار گذاشتن؛ ولی توی اینی مکالمه گوش ندادم، رادمان کیه؟ دیگه به بقیه

کدوم کوچه؟ خب پلشت پاشو برو دم مدرسه هر وقت تعطیل شد دنبالش کن دیگه. آره راست 

 .هام رو بستم، به ثانیه نکشید خوابم بردگی! چشممی

 

*** 

 

سه بیرون هام زدم و پشت درخت پنهان شدم، دخترها یکی یکی از مدرعینک آفتابیم رو به چشم
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رفتن، توی جمعیت نه چندان زیاد مدرسه چشم چرخوندم که اومدن و هرکدوم به سمتی میمی

فرم تنش بود بیرون اومد. با باالخره هانا رو دیدم که با یکی از دخترهای دیگه که مثل خودش لباس

بعد از اون از هم جدا ی زیاد شروع کردم به تعقیب کردنشون، تا یه جایی با اون دختر بود و فاصله

تر کردم تا گمش نکنم، باالخره بعد از مسافتی نسبتاً طوالنی هانا وارد یه م رو با هانا کمفاصله .شدن

ها تکیه زد و کوچه شد، سر کوچه ایستادم و از پشت دیوار هانا رو دید زدم. به دیوار یکی از خونه

بیست ساله سمتش اومد و  -ند لحظه بعد یه پسر نوزدهش، چی مقنعهشروع کرد با ور رفتن با گوشه

کردن. پسره بور بود و یه تیپ ساده؛ زدن و بگو بخند میروش ایستاد، با لبخند با هم حرف میروبه

های تند به سمتشون رفتم، هانا تقریباً صدا از پشت دیوار بیرون اومدم و با قدمولی شیک زده بود. بی

تونست من رو ببینه؛ ولی اون پسر که فکر کنم همون رادمان بود نیم نگاهی و نمیپشتش به من بود 

ش، به من کرد و دوباره نگاهش رو به هانا داد. رفتم و کنار هانا ایستادم و دستم رو گذاشتم روی شونه

هانا  نگاهی به رادمان انداختم و رو بهسرش رو برگردوند و با دیدن من به وضوح رنگش پرید، نیم

 :گفتم

 

 کنی هاناجان؟آقا رو معرفی نمی  -

 

 :با تته پته گفت

 

 ...ا... ایش... ایشون... م... من  -

 

 :رادمان پرید وسط حرفش و رو به من گفت

 

 من رادمان هستم، دوست هانا، شما کی هستی؟  -

 

 :پوزخندی بهش زدم و گفتم

 

 !های من رو زدیبه! آقا رادمان شمایی پس! خوب مخ خواهر ساده  -

 

جا خورد و یکم نگاهش رو بین من و هانا رد و بدل کرد و خواست چیزی بگه که دستم رو به معنای 
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 :سکوت باال آوردم، روبه هانا گفتم

 

 ساعت چنده؟  -

 

 :نگاهی به ساعت مچیش کرد و گفت

 

 .دوازده و ربع  -

 

 شی؟چرا به مامان نگفتی زود تعطیل می  -

 

خطاکار سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت، دستم رو دور مچش حلقه کردم و بدون  هایمثل بچه

 :توجه به رادمان اون رو با خودم همراه کردم سمت خونه، زیر لب گفتم

 

 !یک پدری من از تو در بیارم  -

 

*** 

 

و در رو  در خونه رو با کلید باز کردم و هانا رو هول دادم توی خونه، خودم هم پشت سرش وارد شدم

 :پشت سرم بستم، زیر لب غریدم

 

کردم نذاره تا مدرسه برو خدا رو شکر کن حال خاله بد شد مامان رفته پیشش؛ وگرنه یه کاری می  -

 !هم بری

 

 :با گریه چند قدم عقب رفت و با مِن مِن گفت

 

 .ها... هانیه! بذار توضیح بدم  -

 

 :نفسی حرصی کشیدم و گفتم

 

ا این نگرد؟ مگه نگفتم بچسب به دَرسِت؟ مگه نگفتم زندگیت رو خراب نکن؟ مگه مگه من نگفتم ب  -
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 نگفتم؟

 

رفتم طور که به طرف اتاق میگریه امونش رو بریده بود، چند لحظه سکوت کردم و بعد هم همون

 :گفتم

 

 !ی کوفتی رو هنوز هم دارمامشب باید با بابا حرف بزنم! درضمن اون نامه  -

 

 شتاق رو ببندم که یهو دست هانا بند مانتوم شد، با تعجب نگاهش کردم که شدت گریهاومدم در ا

 .بیشتر شد

 

 !کشتمکنم... تو... رو... خدا... بابا... می... میها... ها... هانیه... خوا... خواهش می  -

 

انا رو در طور اشک هدلم سوخت و با ترحم نگاهش کردم، یه لحظه برای خودم تاسف خوردم که این

آوردم، روی زمین نشستم و تن لرزون خواهرم رو توی آ**غ**و**ش گرفتم، صدای هق هقش دلم 

 !رو بیشتر سوزوند

 

 *زمان حال*

 

هام رو تیز کردم، انتظار، انتظار، انتظار و باالخره صدای باز و بسته شدن در اومد، آروم الی در گوش

نبود و سالن نیمه تاریک بود، سریع سمت کمدم رفتم و رو باز کردم و به سالن سرکی کشیدم، کسی 

م رو از کمد بیرون کشیدم و تند پوشیدم. موهام رو باز کردم و ساده روی لباس مجلسی مشکی

ی آجری رو به صورتم مالیدم و سریع ی مشکی و رژ گونههام باز گذاشتم، یه رژ نارنجی و سایهشونه

تاکسی خبر کردم و از خونه خارج  .ف دستی کوچیکم رو هم برداشتمشال و مانتوم رو پوشیدم و کی

 .شدم، دو دقیقه نشد که تاکسی رسید، فوراً سوار شدم و آدرس تاالر رو دادم

 

جلوی تاالر کرایه رو  .کردم زنونه و مردونه قاطی نباشهخدایا! خودت به خیر بگذرون؛ فقط دعا می

داماد اومده بودن و توی اتاق عقد بودن. به سمت سالن زنونه حساب کردم و وارد تاالر شدم، عروس و 

نجا نشستم. جسمم توی سالن بود؛ اما روحم سمت ترین میز رو انتخاب کردم و هموایرفتم و گوشه
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ی توری سفید رو باالی سر ای که پارچهقدر منتظر این لحظه بودم! لحظهکرد. چهاتاق عقد پرواز می

جا نیستم تا کنارشون برای خوشبختیش دعا کنم؛ اما اون لحظه رسید و من اون فرزاد نگه دارم و

کشید؛ انگار هر لحظه دونم چرا قلبم تیر میکردم، نمیهام حس میباشم. جوشش اشک رو توی چشم

 .آوردنکردن و در میی داغی رو وارد قلبم میمیله

 

چ دست چپم برگشت. نگاهی بهش کردم، هنوز هم سیاه بود هام رو فشار دادم که درد مقدر دستان

وقت یادم نمیره که بابا و یکم هم ورم داشت، دستم شکسته بود و تا دو روز پیش توی گچ بود، هیچ

 !نذاشته بود کسی تا بیمارستان همراهیم کنه و خودم تنها به بیمارستان رفته بودم

 

هام رو چند لحظه بستم که صدای هلهله باال رفت، چشم هام روسرم رو به طرفین تکون دادم و چشم

ای که هم برادرم بود هم داییم خورد که توی باز کردم و به ورودی سالن خیره شدم، نگاهم به فرشته

دار عروس کنارش ایستاده بود و در العاده شده بود! زنی هم تو لباس پفاون کت و شلوار شیری فوق

آمد میگفتن. رفتن و به همه خوشی میزها میها بود، یکی یکی سر همهنحال خوش و بش با مهمو

ی توی گلوم رو قورت بدم؛ اما مگه زدهسرم رو زیر انداختم و تمام سعیم رو کردم تا بغض چنبره

 .شد؟ با صدای لطیف و ظریفی سر بلند کردممی

 

 !اومدی عزیزمخیلی خوش  -

 

 .الهام افتاد، لبخندی بهشون زدم و ایستادم نگاهم به فرزاد و عروس نازش

 

 !ممنون عزیزم، انشااهلل همیشه خوشبخت باشید  -

 

 :متقابالً لبخندی بهم زد و روبه فرزاد گفت

 

 فرزاد جان! ایشون چه نسبتی با شما دارن؟  -

 

 :فرزاد دهن باز کرد حرفی بزنه که پریدم وسط حرفش و گفتم

 

 !ی عموشون هستمنوه  -
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ی که هم اسمم بود؛ اما من نبود! سرش رو تکون داد و آهانی گفت، نگاه متعجب فرزاد رو دیدم، کس

های فرزاد نگاه کردم و زمانی که حواس بغضم رو مهار کردم و نشستم سر جام، با محبت توی چشم

 :صدا لب زدمالهام پرت شد بی

 

 !فدات شم، خیلی ناز شدی  -

ای خیس شد! عروس و داماد ازم دور شدن و من های فرزاد رو که لحظهاشتباه دیدم؛ ولی دیدم چشم

ی هواخوری دادم. دلیل موجهی برای گفتن دروغم هام اجازههام رو باز کردم و به اشکقفل چشم

دونستم گناهی خواستم بعداً که الهام متوجه اتهامم شد فرزاد سرافکنده بشه! من میداشتم، نمی

قدر توی خودم بودم که متوجه نشدم کل فامیل متوجه کردن! انبقیه که همچین فکری نمی ندارم

حضور من بعد از سه سال توی این مراسم شدن! اگه هانا نیومد سمتم حتماً کار مامان بود، طول مدت 

بینم د میای که عشق رو توی نگاه فرزاتونستم لحظهجشن سعی کردم سرم رو بلند نکنم؛ اما مگه می

کردم که صدای پچ پچ مانندی های دستم بازی میرو از دست بدم؟ سرم پایین بود و داشتم با انگشت

 .رو از پشت سرم شنیدم و این هم به لطف صدای کم اهنگ بود

 

 

 

 !ش آشناستقدر قیافهاین دختر چه  -

 

 دونی کیه؟عه مگه نمی  -

 

 !نه  -

 

 !و نرگس دیگههانیه، دختر بزرگ احمد   -

 

 واقعاً؟ چند سالشه؟  -

 

 .دونم واال؛ ولی فک کنم سی سال رو داشته باشهنمی  -
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جوری سی سال؟ نه بابا، نرگس و آقا احمد بیست و پنج شیش ساله که ازدواج کردن، چه  -

 دخترشون سی سالشه؟

 

 !خورهش بیشتر میآخه به قیافه  -

 

 !ردهمن شنیدم به خاطر کاریه که ک  -

 

 جوری روش شده بیاد؟ی چشم سفید چهآره فکر کنم، دختره  -

 

ی مکالمه گوش ندادم و از جام بلند و شدم و مانتو و شالم رو پوشیدم و از تاالر بیرون دیگه به بقیه

شد، با پای پیاده به خونه برگشتم و روی ها داشت خلوت میاومدم، ساعت ده و نیم بود و خیابون

 .راز کشیدمتخت د

 

*** 

 

صدای بلندی اومد! با ترس توی جام نشستم و به اطراف نگاه کردم، اتاق تاریکه تاریک بود! ساعت 

داد، ِکی خوابم برد؟ ساعت دوئه شب این صدای چی دیواری عدد یک و بیست دقیقه رو نشون می

 بود؟

 

با شتاب باز شد و دستگیره از رو تخت پایین اومدم و به سمت در رفتم خواستم بازش کنم که در 

محکم به پهلوم برخورد کرد، از درد نفسم رفت! به دیوار تکیه دادم و روی زمین نشستم، تا خواستم 

 .ی کمی به گوشم رسیدسرم رو بلند کنم صدای فریاد بابا از فاصله

 

 ...یببینمت دختره  -

 

کشیده شد، با درد نگاهم رو به بابا  دلم از فحش بدی که بهم داد گرفت. موهام به طرز وحشتناکی

 برد، پرتم کرد رویدوختم که موهام رو توی چنگش گرفته بود و منو کشون کشون به سمت سالن می

تونست کتکم زد! قبالً چند بار ضربه ولی تا میدونستم؛زمین و افتاد به جونم! به کدوم گناه رو نمی

شدت! درد امونم رو بریده بود، دهنم خونی شده بود و نفس  شست بابا رو چشیده بودم؛ اما نه به این
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کردم آخرین روزم باشه! و دعا میدیدمهای خودم میآور بود. مرگ رو با چشمکشیدنم هم برام عذاب

ی محکمی که بابا به کمرم زد شد، با ضربهی مامان و هانا توی گوشم اکو میصدای جیغ و گریه

 !وی هم افتاد و من هم به آ**غ**و**ش خواب رفتمهام رپلک

 

 

 

*** 

 

 

 

هام رو باز کردم، تار خوند. آروم الی پلکشنیدم، انگار یکی داشت دعا مییه صدای خوب می

میدیدم. چندبار پلک زدم تا دیدم بهتر شد. دهنم خشک شده بود و حس عجیبی داشتم، انگار یه 

های پشت سر هم م رو اطرافم چرخوندم. اتاق تمام سفید، صدای بوقروز کامل رو خوابیده بودم! نگاه

داد که توی بیمارستان هستم. چندبار دهنم رو باز بسته کردم؛ اما صدایی از گلوم دستگاه نشون می

 :شد، باالخره با کلی جون کندن گفتمخارج نمی

 

 !آب  -

 

صدای دعا قطع شد و بعد هم صدای لرزون و قدر آروم گفتم که صدام به گوش خودم هم نرسید! ان

 .آشنای زنی توی گوشم پیچید

 

 هانیه؟  -

 

که فقط سه سال گذشته ی خاله فاطمه رو دیدم. با اینآروم نگاهم رو به سمت صدا برگردوندم، چهره

 .تر شده بود، دوباره صداش توی گوشم پیچیدبود؛ اما پخته

 

 شناسی؟ منو یادته؟منو می  -

 

مگه نباید یادم باشه؟ خواستم فکرم رو به زبون بیارم؛ اما گلوم مثل بیابون خشک بود. دوباره لب 

 :زدم
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 !آب  -

 

با هول چادر سیاهش رو سرش کرد و از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه بعد با سه تا پرستار و یه دکتر 

دادم و های نصفه و نیمه میپرسید و من هم کالفه جواباومد داخل. دکتر هی ازم سوال می

کردم، باالخره بعد از نیم ساعت یه جرعه آب بهم دادن. خاله فاطمه کنارم نشسته درخواست آب می

 :داری گفتمکرد، با صدای خشبار توی صورتم فوت میخوند و هر چند وقت یکبود و قرآن می

 !خاله  -

 

 جانِ خاله؟  -

 

 مامانم کو؟  -

 

 :م رو برگردوندم و بهش خیره شدم، خودم گفتمسکوت کرد، سر

 

 بابا نذاشت؟  -

 

 :ناراحت بهم زل زد و گفت

 

 کار رو کردی؟جان! چرا اونخاله  -

 

 :هام حلقه زد، با بغض گفتماشک توی چشم

 

ی غریبه با هم دعواشون بشه، تو هم ندونی حق با کیه طرف کی رو خاله! اگه ستاره و یه بچه  -

 ؟گیریمی

 

 :سکوت کرد و بعد از مکثی گفت

 

 .پرسم چه اتفاقی افتاده بعد طرف اونی که راست بگهاول می  -
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 ذاری از خودش دفاع کنه؟ذاری حرف بزنه؟ میاگه ستاره گریه کنه بگه تقصیر اون نیست؟ می  -

 

 آره، چرا نذارم؟  -

 

 .های اشکم مسابقه گذاشتنقطره

 

 گم؟طرفه به قاضی رفت؟ چرا واینساد گوش بده ببینه من چی میپس چرا پدر من یه   -

 

 :م و گفتخاله هم بغض کرده بود، دستش رو گذاشت روی گونه

 

 !قدر تغییر کردیفدات شم، توی این سه سال چه  -

 

 :ای زدم و گفتمقدر بد موضوع رو عوض کرد، لبخند نصفه نیمهچه

 

 چه چیزی ازم عوض شده؟  -

 !تر شدی، ناز شدیشدی، پختهالغر   -

 !زد، ناز؟ من از قیافه افتادمخیلی خوب گول می

 

 :سکوت کردم و چیزی نگفتم، بعد از سکوتی طوالنی گفتم

 

 هوش بودم؟چند ساعت بی  -

 

 .چادرش رو در آورد و دوباره روی صندلی همراه نشست

 

 !تقریباً دو روز  -

 

 :دهام نشست، ادامه دااشک توی چشم

 

کار کردی که احمد آقا این بال هات ضرب دیده، تموم بدنت کبوده، هانیه! بگو باز چییکی از دنده  -

 رو سرت آورد؟
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 :صادقانه گفتم

 

 ...دونمنمی  -

 

 :با بغض ادامه دادم

 

 !به خدا نمیدونم  -

 

بشه! خاله دل هام بارونی دیگه نگه داشتن این بغض برام سخت بود، رهاش کردم، گذاشتم چشم

کار رو کس اینکرد آرومم کنه؛ اما هیچسوزانه سمتم اومد و من رو توی آغوشش گرفت، سعی می

 !تونست انجام بدهنمی

 

 

*** 

 

 

خاله یه دستش رو انداخت زیر بازوم و با اون یکی چند تقه به در زد، چند لحظه بعد در باز شد و 

 .هوا من رو توی آغوشش کشیدض کرد و بیقامت هانا نمایان شد. من رو که دید بغ

 

 !آجی الهی برات بمیرم  -

 :ی آرومی به کمرش زدم و گفتمضربه

 

 !زبونت رو گاز بگیر  -

 

 :خاله روبه هانا تشر زد

 

 !هانیه تازه مرخص شده زیاد نباید سر پا وایسه  -

 

 !گه، این فیلم هندی رو جمع کنت راست میخاله  -
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قدر بد شدی بابا؟ سرم رو زیر انداختم و با ابا بود که با عصبانیت به گوشم رسید! چرا اناین صدای ب

کمک خاله و هانا وارد خونه شدم، هرچی چشم چرخوندم مامان رو ندیدم. با صدای نازکی دست از 

 .کاوش توی خونه برداشتم

 !مامان  -

 

خرگوشی بسته بود دوختم، پیرهن خاله  ی کوچولویی که موهای مشکیش رونگاهم رو به دختر بچه

کرد. لبخندی زدم که تلخیش تا عمق وجودم سرایت کرد؛ پس ستاره کشید و مامان صداش میرو می

های مشکیش بهم کوچولو اینه! آخرین باری که دیدمش چهار ماهش بود. خیلی بزرگ شده! با چشم

 :زل زده بود، لبخند مهربونی به روش پاشیدم و گفتم

 

 !سالم خانوم کوچولو  -

 

 :هاش رو توی هم کشید و گفتاخم

 

 !من کوچولو نیستم  -

 

 :ابرو باال انداختم، خاله تشر زد

 

 !ترت درست حرف بزنستاره! با بزرگ  -

 

ستاره که انگار از دعوای مادرش ناراحت شده بود سرش رو زیر انداخت و زیر لب چشمی گفت، خاله 

 :ی توی اتاق بشینم، روبه خاله گفتمکمکم کرد رو کاناپه

 

 !دعواش نکن  -

 

 !شهپررو می  -

 

 :تمکرد، با لبخند گفدوباره نگاهم رو به ستاره دوختم، کنجکاو روی تختم نشسته بود و بهم نگاه می
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 چند سالته خانومی؟  -

 

 .هاش رو توی هم گره زدلبخند خجلی زد و دست

 

 !سه سالمه  -

 

 :گفت ته دلم قنج رفت. خندیدم و گفتمرو نوک زبونی می ”نسی“که از این

 خوبی ستاره خانوم؟  -

 

 :ی مثبت باال پایین کرد، صدای زنگ گوشیم اومد، روبه هانا گفتمسرش رو به نشونه

 

 شه گوشیم رو بدی؟می  -

 

به اسم مخاطب نگاهی  .سرش رو تکون داد و رفت، چند لحظه بعد با گوشیم اومد و اون رو داد دستم

 .انداختم که دیدم شیرین بود. تماس رو وصل کردم و گوشی رو کنار گوشم گذاشتم

 

 بله؟  -

 

 .صدای جیغ شیرین اومد

 

 کجایی بیمعرفت؟  -

 

 :گوشی رو یکم از گوشم فاصله دادم و با خنده گفتم

 

 .جان! به فکر گوش من هم باش عزیزمشیرین  -

 

 !زنهحرف میمرگِ عزیزم! چه لفظ قلم هم   -

 

 :م بلند شد، شیرین پرسیددوباره صدای خنده
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 راستی نگفتی کجا بودی این دو روزه؟  -

 

 :گفتم بابام راهی بیمارستانم کرد؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتمگفتم؟ میچی می

 

 .هیچی، یه کاری پیش اومد مجبور شدم برم شهرستان  -

 

 آها، فردا میای سر کار؟  -

 

 .تونستم برمرتم کبود بود و نمیقطعاً صو

 

 تونی به خانوم کَالنی بگی برام مرخصی رد کنه؟نه من تا آخر این هفته نمیام؛ فقط می  -

 

 .گمباشه بهش می  -

 

 !دستت درد نکنه  -

 

 !کنمخواهش می  -

 

 کاری نداری؟  -

 

 !نه برو، خداحافظ  -

 

 .خداحافظ  -

 

 *زمان حال*

 

کردم که دستی روی پیشونیم قرار گرفت، با تعجب سرم رو بلند تر چیزی تایپ میداشتم توی کامپیو

هاش رو ریز کرده بود و با دقت روی پیشونیم کردم و به صاحب دست که شیرین بود نگاه کردم. چشم

 :زوم بود، سوالی نگاهش کردم و گفتم
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 !شیرین  -

 

 :در همون حالت موند و گفت

 

 هوم؟  -

 

 کنی؟یکار مچی  -

 

 این چیه؟  -

 

 چی چیه؟  -

 

 !پیشونیت  -

 

 خب؟  -

 

 !کبوده  -

 

 :هول کردم و با تِته پِته گفتم

 

 !ی کابینت خوردخ... خب صبح به گوشه  -

 

 :و لبخند ژکوندی تحویلش دادم، مشکوک ازم کمی فاصله گرفت و گفت

 

 برداره؟ی کابیت نباید یه خراش کوچولو اگه خورده باشه به گوشه  -

 

 .هام رو توی هم گره زدمآب دهنم رو قورت دادم و دست

 

 .ش تیز نبودخب...خب گوشه  -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  119  رمـانـیـکــانجمن 

 

ای کشیدم و معلوم بود باور نکرده؛ اما آهانی گفت و به سمت میزش رفت، نامحسوس نفس آسوده

رفت! گرچه آبرویی فهمید کتک خوردم آبروم میدوباره به کارم ادامه دادم. خیلی تیز بود، اگه می

 .برام نمونده

 

دستم رو برای ماشینی بلند کردم؛ اما واینساد و رفت. کالفه شده بودم، ساعت از نه شب گذشته بود 

و من هنوز ماشینی گیر نیاورده بودم. در جست و جوی یه ماشین بودم که نوری چشمم رو زد، یه 

ی راننده زد. خم شدم و نگاهی به چهره ماشین وطنی مشکی به سمتم اومد و جلوی پام روی ترمز

طور متوجه آشنا بودن ماشینش نشدم؟ شیشه سمت شاگرد رو بازهم فرزاد! چه .انداختم، هول کردم

 :که نیم نگاهی بهم بندازه گفتپایین داد و بدون این

 

 !سوار شو  -

 

زدیم و هر دو م حرفی نمیکدوحرف در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم. ماشین راه افتاد. هیچبی

رفت، با کلی دل دل کردن رومون خیره بودیم. مسیر برام ناآشنا بود، سمت خونه نمیبه مسیر رو به

 :پرسیدم

 

 ریم؟کجا می  -

 

 :چرخوند گفتطور که فرمون رو میهمون

 

 !ی ماخونه  -

 .رخش خیره شدمبا تعجب برگشتم و به نیم

 

 چی؟  -

 

 :رو توی هم کشید و گفتهاش اخم

 

 قدر برات گنگ بود؟ان  -
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 :با تِته پِته گفتم

 

ام و فهمه من کیجوری زنت میی خودت؟ اینخوای من رو ببری خونهچ... چی داری می.گی؟ می  -

 ...چه نسبتی باهات دارم و

 

 !چی خبر داره اون از همه  -

 

 :دهنم بسته شد، چی گفت االن؟ با شک پرسیدم

 

 همه چی؟  -

 

 !همه چی  -

 

 های عمیقآبرو کردم، نفسبغض کردم و به روبه.رو خیره شدم. الهام هم فهمید، فهمید که پدرم رو بی

کشیدم بلکه بغضم از بین بره؛ اما اثرگذار نبود. کمی شیشه رو پایین دادم، باد سرد بهمن ماه می

تونم تو و کارهات رو فراموش کنم؟ دوستت تی چرا نمیصورتم رو نوازش کرد. بهمن ماه؟! اشکان لعن

 !کشم تقصیر توئه نامردهی این عذابی که من میشی! همهندارم؛ اما فراموش نمی

 

 !شیشه رو باال بده یخ کردم  -

 

حتی سرمای طاقت  .با تشر فرزاد به خودم اومدم و شیشه رو باال دادم، هنوز هم صورتم ملتهب بود

ا هم از التهابم کم نکرد! فرزاد جلوی در پارکینگی ایستاد و با ریموت در رو باز کرد و فرسای هو

رفتم، ماشین رو توی پارکینگ برد. از ماشین پیاده شدیم. پشت سر فرزاد با سری پایین افتاده راه می

و درگیر ی ششش رو فشار داد. سوالی که ذهنم ری طبقهباهم وارد آسانسور شدیم و فرزاد دکمه

 .کرده بود رو به زبون آوردم

 

 مامان و بابام نگران نمی.شن؟  -
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 :قاطع گفت

 

 !نه  -

 

 !ها شنرم خونه؟ نگران میشه بهشون زنگ بزنی بگی من دیرتر میمی  -

 

 !ها خونه نیستناون  -

 

 :با بُهت گفتم

 

 چی؟  -

 

 !رفتن شیراز  -

 

 :زمزمه کردم

 شیراز چرا؟  -

 

 .هاش تموم شده بود، رفتن به مادرجون و آقاجون سر بزننحانهانا امت  -

 

هم جوری بآهانی زیر لب گفتم و سرم رو کردم توی یقهم، بغضم بیشتر شد. حتی الیق ندونستن یه

م چکید، سریع قبل از این.که فرزاد ببینه پاکش کردم؛ اما فین فینم خبر بدن. یه قطره اشک رو گونه

باالخره آسانسور ایستاد، با هم ازش بیرون اومدیم، فرزاد به سمت یکی از  .دادحال درونم رو لو می

چند لحظه بعد  !واحدها رفت و در زد. مثل جوجه اردک پشت سرش رفتم و منتظر زن داییم موندم

رویی دعوتمون کرد داخل، وارد خونه شدم و در توسط الهام باز شد، با دیدن ما لبخندی زد و با خوش

های الهام روی یکی از مبلمان خونه جا گرفتم و توی الهام دست دادم و روبوسی کردم. با دعوت با

که الهام همه چی رو بدونه هم کردم، حتی فکر ایناز خجالت مدام رنگ عوض می .خودم مچاله شدم

کمرم و کرد! کسی کنارم نشست، سرم رو بلند کردم، الهام بود. دستش رو گذاشت روی اذیتم می

 :روبه فرزاد گفت

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  122  رمـانـیـکــانجمن 

 قدر خجالتیه؟ت انچرا خواهرزاده  -

 

 :فرزاد چیزی نگفت و الهام با همون لبخند زیباش گفت

 

 !جانهانا که خیلی شیطون و پر انرژیه، توقع داشتم تو هم مثل اون باشی هانیه  -

 

 :ای زدم و توژ دلم گفتملبخند نصفه نیمه

 

 !ین رفتشیطنت من سه سال پیش از ب  -

 

 

 

*** 

 

 

 

گشتم، رفتم سرکار و باهاش بر میی فرزاد بودم، هر روز با فرزاد میشد که توی خونهسه روزی می

 .کشیدم به کار هاش اعتراض کنم. اون بهم کمک کردخجالت می

 

ن م گذاشتم. از اتاق خارج شدم، داشتم به سمت سالکاغذهای ترجمه رو جمع کردم و توی کوله

رفتم، یه لحظه سرم رو پایین انداختم که محکم با جسمی برخورد کردم. سرم رو بلند کردم و می

 :روم دیدم با اخم تشر زدفرزاد رو روبه

 

 مگه کوری تو؟  -

 

 :سرم رو زیر انداختم و زیر لب گفتم

 !ببخشید  -

 

ری بود، آروم کنارش از کنارش رد شدم و به سمت الهام رفتم، مشغول تمیز کردن میز ناهارخو

 :ایستادم و گفتم
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 !جونالهام  -

 

 .سرش رو بلند کرد و لبخندی به روم پاشید

 

 جانم؟  -

 

 .اگه اشکال نداره من االن بخوابم  -

 

 :نگاهی به ساعت دیواری کرد و گفت

 

 االن؟ زود نیست؟  -

 

 !م خوابم میادآره زوده؛ ولی خسته  -

 

 :سرش رو تکون داد و گفت

 

 .شه عزیزم! برو بخواببا  -

 

راه رفته رو برگشتم و وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم و آروم روی تخت دراز کشیدم، به 

 .ثانیه نکشیده خوابم برد

 

با احساس تشنگی شدیدی از جام بلند شدم و نگاهی به پاتختی کردم، پارچ آب روش نبود، ناچار از 

شدم که با اتاق خارج شدم، داشتم از کنار اتاق فرزاد رد می روی تخت بلند شدم و بدون سر و صدا از

 .اومد که داشت فرزاد رو سرزنش می کردجا ایستادم، صدای الهام میشنیدن اسم خودم همون

 

 کنی؟قدر با این دختر بد رفتار میتو چرا ان  -

 

 من کِی باهاش بد رفتار کردم؟  -
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دم داشتی دعواش میکردی! مگه هانیه چه هیزم تَری به تو فکر نکن نمیفهمم، همین امروز شنی  -

 فروخته؟

 

 .ی فرزاد اومدصدای کالفه

 

 !کار کنم؟ دست خودم نیستچی  -

 

 فهمم، چرا همه این دختر رو طرد کردن؟فرزاد! من نمی  -

 

داره! چیز خبر دونست؟ خود فرزاد بهم گفت که الهام از همهچند لحظه سکوت شد. مگه الهام نمی

دونه فرزاد چیزی بهش نَگه که با حرفی که فرزاد زد فهمیدم اصالً خدا کردم که اگه نمیفقط دعا می

 .بهم گوش نداده

 بهت گفته بودم هانیه ازدواج کرده بوده؟ یعنی نامزد داشته؟  -

 

 .آره گفته بودی  -

 

 :دوباره مکث کرد و گفت

 

 .هانیه به شوهرش خ**ی**ا**ن**ت کرد  -

 

صدای هین الهام رو شنیدم و ناباور دستم رو روی دهنم گذاشتم. نه الهام، دروغه! تو باور نکن. 

 .هام مثل سیل رَوون بوداشک

 

 گوری فهمیدین؟چ... چه  -

 

 :این سوالی بود که الهام پرسید و فرزاد در جوابش گفت

 

های هانیه رو با یه مرد عقد، عکسجوری؛ ولی شوهرش درست یه روز قبل از مراسم دونم چهنمی  -

 .غریبه پیدا کرد
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تر روی دهنم فشار دادم تا صدای گریهم بلند نشه، خدایا! بگو بهم، بگو کدوم گناهم دستم رو محکم

وقت خ**ی**ا**ن**ت نکردم، من جونم قدر تاوان سختی داشت؟ خودت شاهدی که من هیچان

 .ید روی افکارمرفت. صدای الهام خط کشبراش در می

 

 مون؟پس... پس چرا آوردیش توی خونه  -

 

 چی؟  -

 

مون؟ اگه زندگیمون رو خراب کنه مگه نمی.گی دختر درستی نیست؟ پس چرا آوردیش توی خونه  -

 چی؟

 

نه تودرسته؛ ولی اون هرچی باشه به منی که داییش هستم و براش با برادرش فرقی ندارم که نمی  -

 !شهچشم داشته با

 

 :تری گفتالهام با صدای آروم

 

ها خونه خراب کنن! گفت اینجور زندونم فرزاد! خودت یه کاری کن. مامان من همیشه میمن نمی  -

 .لطفا یه جوری بیرونش کن

 

 .چند لحظه سکوت شد و بعد صدای فرزاد اومد

 

 !تونمنمی  -

 

 چرا؟  -

ترم هست، درسته واسه ه رو نداره. اون مثل خواهر کوچیکالهام! اون فقط برام حکم یه خواهرزاد  -

این کارش باید سنگسار میشد؛ اما من خودم افتادم به پای اشکان که از شکایتش دست برداره، بهش 

خیال شو، اشکان قبول کرد من هم سر حرفم موندم زدمش؛ اما مثل زنمش؛ ولی تو بیگفتم خودم می

 !ی من برو بیرونتونم بهش بگم از خونهیاالن هم نم .سگ پشیمون شدم
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هایی لرزون به سمت اتاق رفتم و تونستم روی پاهام وایستم، با قدمدیگه تحمل نداشتم، دیگه نمی

 .خودم رو پرت کردم روی تخت

 

الهام هم قضاوت کرد، نپرسید خود هانیه چی گفت؟ نپرسید اگر شوهرش دروغ گفته چی؟ نوزده 

دی؟ پس کو؟ دار نمیزندگی کردم و نتونستن بشناسنم. خدایا! مگه تو حق رو به حقسال باهاشون 

خوامش، اگر حقم زندگی کردن و نفس قدر سخت و تلخ؟ خدایا! اگر حقم اینه نمیحق من این بود؟ ان

خوام! خدایا! نفسم رو بگیر و راحتم کن، من خوامش، نفسی که به زور باشه رو نمیکشیدنه نمی

شد؟ چرا یهو زندگی خوب و آرومم به هم فهمه، اصالً چیکس این رو نمیی متحرکم و هیچمرده

شدم، ای کاش به اون وقت با اشکان آشنا نمیهام شروع شد؟ ای کاش هیچریخت؟ از کِی بدبختی

 .رفتممهمونی لعنتی نمی

 

یم از فکر خارج شدم و آالرم رو خاموش کردم. قدر توی فکر بودم که با صدای آالرم گوشدونم چهنمی

م جا دادم و های نه چندان زیادم رو توی کولهساعت سه و نیم صبح بود، از جام بلند شدم و وسایل

ممنون از پذیراییتون، دیگه مزاحمتون “هام رو پوشیدم. یه کاغذ برداشتم و توش نوشتم: لباس

کاغذ رو روی یخچال  ”لم نیومد بیدارتون کنم؛ خداحافظ. هانیهخبر میرم، دببخشید بی .شمنمی

ر قددونم چهبارید. نمیشد، نم نم بارون میچسبوندم و از خونه بیرون زدم، تک و توک ماشین رد می

ی بیست متریم بود راه رفتم؛ اما با صدای اذان به خودم اومدم، نگاهی به مسجدی که با فاصله

ش شدم، شدن، مردد به سمت مسجد رفتم و وارد محوطهت کمی وارد مسجد میانداختم، جمعی

 :نگاهی به گنبد سبز مسجد انداختم و توی دلم گفتم

 

 من اومدم! من رو یادت میاد خدا؟  -

 

 !زنونه از اون طرفه دخترم  -

مهربونی داشت،  ینگاهم رو از گنبد گرفتم و به پیرمردی که کنارم ایستاده بود دوختم. چهره

 :ناخودآگاه لبخندی زدم و گفتم

 

 کدوم طرف؟  -
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 :با دست دری رو نشون داد و گفت

 

 !طرف دخترماون  -

 

رفت سمت خورد و میترین قسمت پله میایسری تکون دادم و تشکر کردم و وارد زنونه شدم، گوشه

دم و قامت بستم، تمام نمازهایی سرویس بهداشتی. وضو گرفتم و رفتم و توی صف کوتاه نماز ایستا

م کردکه به عمرم خونده بودم کنار و این نماز به کنار، آرامشی که گرفتم قابل وصف نبود! حس می

کردم خدا محکم بغلم کرده و باالخره یکی رو پیدا کردم که باورم داره و من رو پذیرفته، حس می

 !کنهگه که کنارمه و کمکم میمی

 

 

 

*** 

 

 

 

پروندیم که در اتاق باز شد و کاری داشتیم مگس میاتاق با شیرین نشسته بودیم و از شدت بی توی

 :خانم فرهی اومد داخل، یکم به شیرین نگاه کرد و بعد روبه من گفت

 

 !خانم بیات  -

 

 .سوالی نگاهش کردم

 

 بله؟  -

 

 !خوان شما رو ببیننیه آقایی بیرون هستن می  -

 

 :مشکوک پرسیدم
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 اسمش رو نگفت؟  -

 

 ...فکر کنم گفت فرزاد محمدی  -

 

 :فرزاد؟ سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 !تونی بریممنون، شما می  -

 

 :ای گفت و از اتاق خارج شد، شیرین رو به من گفتکنمخواهش می

 

 شناسیش؟می  -

 

 کی رو؟ _

 

 .همین یارو محمدی رو  -

 

 .سرم رو تکون دادم

 

 !آره  -

 

های چرمی نشسته بود و به در و دیوار نگاه جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم، فرزاد روی مبلاز 

 :کرد. رفتم و کنارش ایستادم، با دیدنم از جاش بلند شد، آروم گفتممی

 

 .سالم  -

 

 :با اخم نگاهم کرد و گفت

 

 .باید باهات حرف بزنم  -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم
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 !جا.شه، یه کافی شاپ توی همین خیابونه، بریم اونجا نمیاین  -

 

حرفم رو تایید کرد، به منشی گفتم برام مرخصی ساعتی رد کنه و خودم هم همراه فرزاد از شرکت 

م حلقه کردم بیرون زدم. گارسون سفارشمون رو روی میز گذاشت و رفت، دستم رو دور فنجون قهوه

 :مقدمه گفتقی کشید و بیو منتظر به فرزاد نگاه کردم، نفس عمی

 

 خبر رفتی؟چرا امروز بی  -

 

 :مکث کردم و گفتم

 

 !توی اون یادداشت نوشته بودم دلم نیومده بیدارتون کنم  -

 

 :عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و گفت

 

 باور کنم؟  -

 

 :تفاوت گفتمبی

 

 !خوای باور کنی مشکل خودتهگم؛ اگه نمیمن دارم حقیقت رو می  -

 

 های دیشب الهام رو شنیدی؟حرف  -

 

 :جا خوردم؛ اما به روی خودم نیاوردم و گفتم

 

 چه حرفی؟  -

 

 :کالفه گفت

 

 !دونی منظورم چیهخودت رو نزن به اون راه، خوب می  -
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 :چیزی نگفتم که ادامه داد

 

 !شدبد میفهمید خیلی گفتم و خودش بعداً میاگه من دیشب به الهام همه چیز رو نمی  -

 

 االن خوب شد؟  -

 

 !هانیه  -

 

 ...چیز رو واسه الهام تعریف کردی ندارم؛ ولیکه تو همهببین فرزاد! من مشکلی با این  -

 

 :با حرص گفتم

 

گه جوری شد؟ اشکان راست میپرسیدین که چهکه قضاوتم کنین یه سوال ازم میکاش قبل از این  -

رو محاکمه کردین و طرفِ یه آدم هفت پشت غریبه رو گرفتین،  یا نه؟ شما بدون مدرک موثق من

قدر راحت پشتم رو خالی چرا؟ واقعاً چرا؟ توی اون نوزده سال مگه چیزی ازم دیده بودین که ان

 ...کردین؟ مگه

 

 !بسه  -

 :پوزخندی زدم و سکوت کردم، گفت

 

 ها؟تر؟ مدرک بهتر از اون عکسمدرک از اون موثق  -

 

جوری متوجه این .کشیدگم ای کاش کار به دادگاه میها با خودم میدونی، بعضی وقتمی  -

جوری پای خود اون نامردِ شدین عکس مدرک موثقی نیست برای محاکمه کردن و اتهام زدن! اینمی

 !اومد وسطع**و**ض**ی که من رو جلوی شما خراب کرد می

 

 .اخم کرد

 

 !کافی بود تا پِی به تمام کارهات ببریم هابرای ما همون عکس  -
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 :هام زل زد و بعد سرش رو زیر انداخت، با صدای آرومی گفتمفقط نگاهش کردم، یکم توی چشم

 

کل اعتماد بابام بهم در حد نیم ساعت پر کشید، کل اعتماد مادرم در حد یک ساعت و کل   -

 !اعتمادی که تو بهم داشتی شد یه کتک مفصل

 

 .هش قول داده بودممن ب  -

 

 :با بغض و حرص گفتم

 

 قول مرگ منو؟  -

 

 :سکوت کرد، همون.طور ادامه دادم

 

قدر بزنیش که زیر دستت جون گو قول دادی که خواهرت رو بکشی؟ قول دادی انبه یه شیادِ دروغ  -

 بده؟

 

 :ادامه دادم

 

 !دست مریزاد خیلی مردی، برادری رو در حقم تموم کردی  -

 

کشه، از درد ها سرم از درد تیر میز جام بلند شدم و از کافه بیرون اومدم، هنوز هم گاهی وقتا

ای که من رو تا سر حد مرگ رسوند. دستم از پشت کشیده شد، برگشتم به فرزاد که با اخم ضربه

 :کرد خیره شدم، داد زدمنگاهم می

 

 ولم کن، چی از جونم میخوای؟  -

 

 :گاهم کرد، دوباره داد زدمفقط با اخم ن

 

 !ولم کن روانی  -
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 :فرزاد جلدی دهنم رو گرفت و با حرص گفت

 

 !داد نزن  -

 

دستش رو پس زدم و حرص تمام این سه سال رو روی صورتش خالی کردم، صورتش به سمت چپ 

و  کردمهای بارونیم نگاهش برگشت، ناباور دستش رو روی جای سیلی گذاشت و نگاهم کرد. با چشم

 :با صدای لرزونی تو صورتش داد زدم

 

ولم کنین، دست از سرم بردارین، باشه اصالً من به اونی که اسم شوهر رو براش گذاشتین   -

ام، حاال ولم کنین بذارین به درد خودم بمیرم، دیگه چی از خ**ی**ا**ن**ت کردم، من دختر بدی

 خواین؟ هان؟ی متحرک میجون این مرده

 

 :کرد، انگشتم رو تهدیدوار توی هوا تکون دادم و گفتمبا بهت نگاهم می فقط

خاطر گذرم ازتون بهنمی !کدومتونگذرم، از هیچکدومتون نمیولی فرزاد اینو بدون که من از هیچ  -

 !گناه زجرم دادینهایی که بیتمام این سال

 

قدر خلوت ها انعجیب بود که این وقت روز خیابون های بلند ازش دور شدم،رو ازش گرفتم و با قدم

هاش نشستم. ی چندانی باهام نداشت رفتم و روی یکی از نیمکتبود، به سمت پارکی که فاصله

کار رو کردی؟ اشکان! اشکان! اشکان! تو چی داشتی لعنتی که همه بهت اعتماد کردن؟ اصالً چرا این

ها رو از دونم خ**ی**ا**ن**ت نکردم؛ پس اون عکسه میتو مگه من رو دوست نداشتی؟ من ک

 کجا آوردی نامرد؟ کدوم گوری در رفتی؟ کجا رفتی و من رو به حال خودم رها کردی؟

 

بختیمون کوتاه قدر خوششدن، چههام رد میتک تک خاطرات خوب و بدم با اشکان از جلوی چشم

را یهو بد شدی؟ من عاشقت شده بودم، چرا پسم زدی؟ چرا بود! در حد چند ماه خوشی دیدم ازت، چ

احساساتم رو به بازی گرفتی؟ با نشستن کسی کنارم سرم رو بلند کردم، با تعجب به شهاب که کنارم 

 :رو بود گفتطور که نگاهش به روبهی کمی نشسته بود نگاه کردم، همونبا فاصله
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 چرا تنها نشستی؟  -

 

 :با تعجب گفتم

 

 کنی؟کار میجا چیما اینش  -

 

سکوت کرد. سکوت کوتاهش باعث شد فکرم دوباره بره سمت فرزاد؛ محکم زدم تو صورتش، دست 

 :مونه! شهاب یکم نگاهم کرد و گفتهام روی صورتش میخودم درد گرفت حتماً رد انگشت

 

 اون مردی که توی خیابون زدی توی صورتش کی بود؟  -

 

 س چرا من ندیدمش؟جا بود؟ پشهاب اون

 

 دی؟جواب نمی  -

 

 :به اون چه ربطی داشت؟ با اخم زمزمه کردم

 

 !کنم به شما ارتباطی داشته باشهفکر نمی  -

 

تند شده بودم. حرص و دلخوریم از فرزاد رو سر شهاب خالی کردم. چیزی نگفت. پشیمون شده بودم 

 :از برخوردم. نفسم رو فوت کردم بیرون و گفتم

 

 .یم و البته برادرمدای  -

 

پرستیدم، خیلی دوسش خواست بگم برادر نامردم؛ اما نتونستم، فرزاد رو با تموم وجودم میدلم می

 !دونم چراداشتم، نمی

 

 برادرت؟  -

 

 !فاصله سنیمون چهار ساله  -
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 :سرش رو تکون داد و زیر لب گفت

 

 حاال چرا زدی توی صورتش؟  -

 

 .بغض کردم

 

 ...هم پشیمونمخودم   -

 

 :هام و گفتزل زد توی چشم

پونزده سالم بود، یه روز از مدرسه برگشتم خونه، شیرین پیچید به پر و پام که چرا برام پاستیل   -

نخریدی؟ خسته بودم، عصبانی شدم سرش داد زدم، بغض کرد و رفت توی حیاط یه گوشه نشست 

که از دلش در بیارم رفتم براش هم دمه برای اینموقع تازه نُه سالش شده بود، یاگریه کرد. اون

د اون کنی که شایها یه کاری میعروسک گرفتم هم پاستیل چند برابر بیشتر پیاده شدم. بعضی وقت

لحظه فکر کنی حق با تو بوده؛ اما بعد متوجه می.شی اشتباه کردی و مجبوری تاوان بدتری بدی! اگه 

 !شه، برو براش یه شاخه گل بگیر شاید بخشیدتنمی پشیمونی و با یه عذر خواهی حل

 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 

 !اون باید ازم عذرخواهی کنه نه من  -

 

 :نگاهش رو ازم گرفت و گفت

 

 مگه تو نزدی توی گوشش؟ اون چرا عذر خواهی کنه؟  -

 

 :نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم

 

 !هیچی؛ فراموش کن  -
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 :از جام بلند شدم که گفت

 کجا؟  -

 

 !گردم شرکتبر می  -

 

 !وایسا با هم بریم  -

 

سرم رو تکون دادم، از جاش بلند شد و به سمت ماشین تقریباً مدل باالش رفت من هم پشت سرش 

 .رفتم و سوار ماشین شدم

 

 

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

 :ی مامان رو بین دو انگشت کشیدم، مامان گفتکتونیم رو پوشیدم و گونه

 

 !مواظب خودت باش  -

 

 :یه دستم رو گذاشتم روی چشمم و گفتم

 

 !به روی چَشم  -

 

 .لبخندی زد و پیشونیم رو بوسید و تاکید کرد

 

 !قدر روی دیر اومدن حساسهدونی بابات چهقبل نُه خونه باش، خودت می  -

 

ون پایین رفتم. به سمت های ساختمای گفتم و با یه خداحافظی از پلهسرم رو تکون دادم و باشه

ور خیابون رفتم و منتظر موندم. آفتاب در حال غروب کردن بود، باالخره ماشین اشکان پارک اون

 :جلوی پام ایستاد، با ذوق در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم، اشکان با لبخندی کجی گفت
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 طور شد؟تونین بیاین؛ حاال چهها! گفته بودین نمیبه به خانم خانم  -

 

 :با لبخند گفتم

 

 !ذاره بیام، واسه هموناوالً که علیک سالم، دوماً که گفتم مامان نمی  -

 جوری راضیشون کردی؟خب حاال چه  -

 

 !جامی رها میرم، با رها هم هماهنگ کردم که اگه مامانم زنگ زد بگه اونگفتم خونه  -

 

 :لپم رو کشید و گفت

 

 !هازرنگی  -

 

 :ش رو پس زدم و نالیدمبا اخم دست

 

 !اشکان  -

 

 :کشیده گفت

 

 جونم؟  -

 

 !قدر به من دست نزن؛ ما به هم محرم نیستیمکنم انخواهش می  -

 

 :کمی نگاهم کرد و گفت

 

 یعنی بهم اعتماد نداری؟  -

 

 :هول گفتم
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 ...نه نه، من همچین حرفی نزدم منظورم این بود که  -

 

آورد و نذاشت ادامه بدم، با اخم ماشین رو راه انداخت، با ناراحتی رو دستش رو به معنی سکوت باال 

خانم! راحت شدی؟ شبِ به این خوبی رو خراب ازش گرفتم و از شیشه به بیرون خیره شدم. بیا هانیه

کردی! نفسم رو آه مانند بیرون دادم، وقتی حرکت کردیم ساعت حدوداً پنج و نیم بود و من باید قبل 

گردوندمون. طاقت اشم، االن هم تقریباً نیم ساعت بود که اشکان الکی توی خیابون مینُه خونه ب

 .نیاوردم و صداش کردم؛ اما جوابم رو نداد، برگشتم و به نیم رخ اخموش نگاه کردم

 

 !اشکان  -

 

 .چنان سکوت کرده بودهم

 

 !اشک  -

 

 !بازم سکوت

 

 !اَشی  -

 

 :، لبخند محوی زدم و با شیطنت گفتمی لبش یکم باال رفتحس کردم گوشه

 

 !اَشی مَشی  -

 

 :خندید و زیر لب گفت

 

 !کوچولو شیطونی نکن  -

 

 :هام رو برچیدم، به خودم اشاره کردم و گفتماخم کردم و لب

 من کوچولوام؟  -
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 :خندید و گفت

 

 !جور هماوف چه  -

 

 .م آویزون شدلب و لوچه

 

 !اِ اشکان  -

 

 جونم؟  -

 

 :رو خیره شدم و گفتمبهبه رو

 

 ریم؟کجا می  -

 

 !هرجا شما بگی خانوم  -

 

 :متفکر گفتم

 

 !آم، بریم شهربازی  -

 

 .رو دادبا تعجب برگشت و یه نگاه به من انداخت و دوباره حواسش رو به روبه

 

 شهربازی؟  -

 

 :سرم رو تکون دادم و با لبخند ژکوندی گفتم

 

 !ت دارمآره؛ من شهربازی رو خیلی دوس  -

 

 :لبخند کجی زد و گفت
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 !ای به چشم، شهربازی هم میبرمت  -

 

 ی هم واردبازی در آوردیم و خندیدیم. شونه به شونهتا رسیدن به شهربازی کلی توی ماشین مسخره

ط رسید. بلیش میش رو داشتم؛ قدم به زور تا سر شونهشهربازی شدیم، من در برابر اشکان حکم بچه

وسیله رو گرفتیم و دونه دونه سوارشون شدیم، دیگه از بس خندیده بودم دلم درد میکرد! چندتا 

 :اشکان با دست جایی رو نشونم داد و گفت

 

 جا بشینیم؟بریم اون  -

ها و داد کردم و با لبخند سر تکون دادم، با هم رفتیم سمت چمننگاهی به فضای سبزی که نشون می

هام رو گذاشتم روی زمین و بهشون تکیه کردم و به آسمون زل زدم، روشون نشستیم. کف دست

ای رو ها کامالً پیدا بودن، اشکان ستارهعجیب بود که هیچ ابری توی آسمون وجود نداشت و ستاره

 :نشون داد و گفت

 

 !اون منم  -

 

 :ترینشون رو پیدا کردم و گفتمها گشتم و بزرگبین ستاره

 

 !هم منمخب پس اون   -

 

 :رد انگشتم رو گرفت و کمی به ستاره نگاه کرد و گفت

 

 قدر دوری از من؟خب چرا ان  -

 

 :ی خودش رو نشون داد و گفتترین ستاره به ستارهبا دست نزدیک

 

 تو اون باش، خب؟  -

 

 :یکم به ستاره نگاه کردم و گفتم
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 !نوچ  -

 

 :با تعجب گفت

 

 چرا؟  -

 

 !کوچولوئه  -

 

 :گفت خندید و

 

 !االن مطمئن شدم اون تویی  -

 

 وا! چرا؟  -

 

 !آخه مثل خودت کوچولو و بانمکه  -

 

 :اخمی بین ابروهام نشست، معترض گفتم

 

 !من خیلی هم بزرگم  -

 

 :ای زد و گفتقهقهه

 

 !ستحتی رفتارت هم بچگونه  -

 

 .م آویزون شدلب و لوچه

 

 !کنیتر از سنت رفتار میکه هم زیادی درازی هم بزرگنخیر، هم قدم خوبه هم رفتارم، تو هستی   -

 

کنه! با خجالت موهام رو دادم زیر شالم و با خندید، با اخم از جام بلند شدم که دیدم داره بهم نگاه می

 :هول گفتم
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 ریم؟آم... دیرم شد، نمی  -

 

قدم شدم، با هم سوار هاش همکرد، بعد از مکث کوتاهی راه افتاد من هم بانگاهش روم سنگینی می

 .ماشین شدیم و راه افتادیم

*** 

 

کردم! کیک رو توی دستم ها رو خاموش کردیم. داشتم از ذوق زیاد سکته میی رها برقبا اشاره

 ی سیاه اشکان پدیدارگرفتم و با فاصله از در ایستادم، بعد از کلی انتظار باالخره در باز شد و سایه

دفعه همه شروع کردیم شلوغ کردن و به سمت کلید برق رفت و برق رو روشن کرد، یکشد. دستش 

نگاهش  .شعر خوندن، اشکان چند لحظه متعجب نگاهمون کرد بعد کم کم لبخندی کنج لبش نشست

گره خورد به من و کیک توی دستم که روش دوتا شمع دو و سه وجود داشت، امشب اشکان بیست و 

روی من ایستاد، خواست بغلم کنه که طبق ا خوشحالی به سمتمون اومد و روبهشد. بسه سالش می

ای که با رها از قبل برنامه ریزی کرده بودیم کیک رو باال آوردم و کوبوندم توی صورتش. چند نقشه

لحظه توی همون حالت موند و بعد عینکش رو از روی صورتش برداشت و سعی کرد صورتش رو پاک 

های صمیمی اشکان رفت تا به اشکان کمک کنه داری بود. فرهاد یکی از رفیقهکنه، وضع خند

 .صورتش رو بشوره و شیک و تر و تمیز بیاد

 

 هاشونروش بود، همه یکی یکی هدیهاشکان روی مبل یک نفره نشسته بود و کیک بزرگی هم روبه

ن کادو شده به سمتش رفتم و پیرهن رو رو بردن و به دست اشکان دادن، نوبت من که رسید با پیره

 .به سمتش گرفتم

 

 !تولدت مبارک آقا اَشی  -

 

 :آمیزی زد و گفتلبخند شیطنت

 

 !رسمبه حساب تو یکی بعداً می  -

 

ها رو فوت کرد و کیک رو برید، آهنگ گذاشتن خندیدم و ازش فاصله گرفتم، اشکان شمع
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کردم که کسی من رو به سمت افراد در حال قیه رو تماشا میای ایستاده بودم و برقصیدند. گوشهمی

 :رقص کشید. برگشتم و به صاحب دست نگاه کردم، اشکان بود. با تعجب گفتم

 

 کنی اشکان؟کار میچی  -

 

 .روم ایستاداما انگار صدام رو نشنید. رفتیم وسط، روبه

 

 کنی اشی؟کار میچی  -

 

 :لبخند جذابی زد و گفت

 

 !رقصن، ما هم باید برقصیممه دارن میه  -

 

 :هام رو توی هم کشیدم و گفتماخم

 

 !خوام برقصمیعنی چی باید؟ من نمی  -

 

 :خواستم ازش فاصله بگیرم که نگهم داشت و گفت

 

 چرا؟  -

 

 :معذب نگاهش کردم و گفتم

 

 !خب بلد نیستم  -

 

د زیر دفعه زبیخیالم بشه! مکث کرد و بعد یکدروغ محض بود! بلد بودم، خوب هم بلد بودم، گفتم که 

 :ای توش بود، گفتکنه! با صدایی که ته خندهم میدونستم مسخرهخنده. اه لعنتیش، می

 

 خواد که عزیزم، تو فقط با ریتم آهنگ خودت رو تکون بده، باشه؟بلدی نمی  -
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 ...اما  -

 

 !اما، اگر و ولی نداره، همین که گفتم  -

 

ای نداشتم، اشکان شروع کرد و من هم شروع کردم با ریتم آهنگ رقصیدن، نیم ساعت یه بند چاره

رقصیدیم، دیگه نفس نمونده بود برام، دستی به موهام کشیدم و با اشکان از بین اون جمعیت در حال 

 .رقص بیرون اومدیم و یه گوشه نشستیم

 

 .شمبودم و منکرش نمی های اشکان نگاه کردم، من عاشق این پسر شدهبه چشم

قدر به اشکان نزدیک شدم خوشحالم، گاهی اوقات که انطوری وا دادم؛ اما از ایندونم از کی ایننمی

کردم و فرداش به اشکان تردید ردش میگفت خواستگار داری که آدم حسابیه بیکه بابا بهم می

 :شد! بهم نگاه کرد و گفتن کیلو کیلو قند آب میشد و توی دل مگفتم و اون هم کلی غیرتی میمی

 

 کنی جوجه؟به چی فکر می  -

 

 :لبخندم عمق گرفت با محبت گفتم

 

 !به تو  -

 

چند ثانیه بهم نگاه کرد، چیزی توی نگاهش بود که با همیشه فرق داشت، محبت نبود، یه چیز 

 :برگردوند و با مکث پرسیدداد! سرش رو ناخوشایند بود. یه چیزی که حس بدی بهم می

 

 پرسم راستش رو بگو، خب؟یه سوال می  -

 

 .سرم رو از بازوش جدا کردم و صاف نشستم

 

 .باشه  -

 

 :نفس عمیقی کشید و گفت
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 تو قبل من با چندتا پسر بودی؟  -

 

 :از سوالش جا خوردم، یکم نگاهش کردم و در آخر گفتم

 

 !کس، تو اولین نفریبا هیچ  -

 

 

ای از کردم هالهدونم چرا حس مینگفت و به زمین خیره شد، کامالً از هم جدا شده بودیم، نمیچیزی 

 :خواست دلداریش بدم، به سمتش رفتم و گفتمغم روی صورتش سایه زده. دلم می

 

 چیزی شده اشکان؟  -

 

 جوریرفت! چرا اینها چیزی نگفت و فقط دستم رو پس زد و از جاش بلند شد و به سمت یکی از اتاق

 کرد؟

 

 

*** 

 

 !نه، نه، نه پدر من! نه. بهشون بگو جواب هانیه منفیه  -

 

 :بابا کالفه نگاهم کرد و گفت

 

ی گیری! مردِ آدم حسابیه، من رفتم تحقیق کردم خانوادهقدر سختای بابا، دختر تو چه  -

 .انباآبرویی

 

 :پوفی کشیدم و گفتم

 

 جوری ازدواج کنم؟ی نه دیگه!من االن توی این بلبشو چهگم نه یعنباباجان! می  -
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 !کدوم بلبشو دخترم؟ من به فکر خوشبختی تو هستم  -

 

تونم ادامه تحصیل گم نیستی؟ من درس دارم، دانشگاه دارم االن ازدواج کنم دیگه نمیمگه من می  -

 .بدم

 

 :مامان گفت

 

 !پسر اجازه داد تو درس بخونی جان؟ از کجا معلوم شاید اینکی گفته هانیه  -

 

 :ای بابا حاال بیا و جمعش کن! بابا گفت

 

 حاال تو بذار بیان خواستگاری ببینشون اگه خوشت نیومد جواب منفی بده، خب؟  -

 

 :معترض گفتم

 

 .خودی نیان که جواب منفی بشنونشی آخه؟ من میگم بیبابا! شما چرا متوجه نمی  -

 

 :گفت و ادامه داد مامان استغفراهلل زیر لب

 

که بدونی طرف کیه و جوری شدی؟ تا االن سه تا خواستگار رو رد کردی بدون ایندختر تو چرا این  -

 آخه؟ ست. دردت چیهکارهچی

 

 

 :کالفه گفتم

 

 !هیچی  -

 

دونم چرا بابا سوزنش سر این یکی گیر کرده بود. شاید و از جام پاشدم و به سمت اتاق رفتم. نمی

کنم؟ فکر الکی نکن اشکان، نمیاد تو آدم حسابی باشه. خب باشه به درک! یعنی دارم اشتباه می طرف

گیره؟ اصالً گیریم که فکر هم بکنم، چرا کنم اشکان من رو میرو بگیره ها! کی گفته من فکر می
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 کنه!مینگیره؟ خیلی هم دلش بخواد! مطمئن باش هیچ پسری با دختری که باهاش دوسته ازدواج ن

هات رو پیش شه لطفاً استداللمی !که اون پسر به نیت ازدواج به دختره نزدیک شده باشهمگر این

 جان؟خودت نگه داری واسه من چرند نگی وجدان

 

چند تقه به در خورد، بفرماییدی گفتم که در باز شد و مامان داخل اومد، روی تخت نشستم و بهش 

کنارم نشست، یکم توی سکوت گذشت و باالخره مامان سکوت رو نگاه کردم، به سمتم اومد و 

 .شکست

 

 .یه خواسته ازت دارم و توقع دارم قبول کنی  -

 

 !بفرمایید  -

 

 :مکث کرد و گفت

 

 .با پسره قرار بذار برو ببینش، حرف بزن باهاش اگه دوست نداشتی ردش کن  -

 

 :تا لب باز کردم که اعتراض کنم، گفت

 

 !ول کنیقرار شد قب  -

 

 :کمی فکر کردم و ناچار گفتم

 

 ...باشه  -

 

 .مامان لبخندی زد

 

 .زنم بهشون بهت خبر میدمالهی دورت بگردم! زنگ می  -

 

 !سرم رو تکون دادم، مامان بلند شد و رفت بیرون. ای خدا، خودت به خیر بگذرون

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  147  رمـانـیـکــانجمن 

*** 

 

 :مان گفتمطور روبه ماجلوی آینه ایستادم و شالم رو مرتب کردم و همون

 

 ی پسرش رو نداد؟شماره  -

 

 .کنهجا پسرم پیداش مینه، گفت دخترت بره همون  -

 

 :سرم رو تکون دادم و زیر لب غر زدم

 

 !ت چیهبریم ببینیم پسر تحفه  -

 

 :پوشیدم که مامان گفتهام رو میبه سمت ورودی رفتم، جلو در داشتم کفش

 

 مردم رو نپیچونی؟آدرس رو بلدی دیگه؟ پسر   -

 

 :زیرچشمی به مامان نگاه کردم و کمر صاف کردم و گفتم

 

 گی؟جوری میمگه چندبار پسر مردم رو پیچوندم که این  -

 

 :ی جلوی ورودی رو جفت کرد و گفتهای بهم ریختهخم شد و کفش

 

 !دیشناسمت، اگه کاری رو نخوای انجام بدی نمیمن بزرگت کردم مثل کف دستم می  -

 

 :یکم نگاهش کردم و گفتم

 ...خب من برم دیگه  -

 

 !برو خدا به همراهت  -

 

 :نگاهی به اسم کافی شاپ انداختم و زیر لب گفتم
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 .جاستکافه رویا! همین  -

 

جا آشناست! آها یه بار با قدر اینوارد کافه شدم، شلوغ بود، یه جای دنج پیدا کردم و نشستم، چه

با قرار گرفتن دوتا کفش مردونه  .! حس خ**ی**ا**ن**ت بهم دست داداشکان اومدیم. اشکان

 .کنارم از فکر خارج شدم، نگاهم رو از پاهاش باال کشیدم تا به پیرهنش رسیدم

 

ش رو برای اشکان گرفته بودم نگاه کردم، وایسا ببینم! های گرد به پیرهنی که یکی کپیبا چشم

کرد؟ ای وای اگه کار میجا چیاون این .ه نگاهم به اشکان افتادعطرش! سرم رو سریع بلند کردم ک

 :شه، هول هولکی و با تته پته گفتماون یارو بیاد و اشکان بفهمه خیلی بد می

 

 کنی؟کار میجا چیس... سالم تو این  -

 

 :روم نشست و گفتلبخندی زد و روبه

 

 !علیک سالم  -

 

 :که سعی در پنهان کردنش داشتم گفتمسعی کردم معمولی باشم. با استرسی 

 

 کنی؟جا چی کار میآم... نگفتی، تو این  -

 

 .لبخندش عمق گرفت

 

 .با کسی قرار داشتم  -

 

 :کنجکاو گفتم

 

 با کی؟  -

 

 !با یه خانوم زیبا  -
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 .هام رفت توی هماخم

 

 !چشمم روشن  -

 

 :خندید و گفت

 

 کنه؟میحسودی کردی؟ مگه آدم به خودش هم حسودی   -

 

 :کردم که باالخره دوهزاری کجم افتاد، با بهت و تته پته گفتمگنگ داشتم نگاهش می

 

  ...ت... تو... ه... هم... همون  -

 

 !آره من همون خواستگاری هستم که باهاش قرار گذاشتی  -

 

 دیدم؟ناباور دستم رو جلوی دهنم گرفتم و به اشکان نگاه کردم. خدایا! من خواب می

 

کردم، لبخند اشکان محو شد، با تعجب دستش دونستم چی بگم! فقط با بهت به اشکان نگاه مینمی

 :رو جلوی صورتم تکون داد و گفت

 

 هانی! خوبی؟  -

 

 :از بهت خارج شدم و گیج گفتم

 

 ها؟  -

 

 :اشکان یکم نگاهم کرد و گفت

 

 !کنیگفتم خواستگارتم، فکر کنم االن از ذوق سکته کاش نمی  -
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 :به خودم اومدم و اخم کردم و گفتم

 

 !نخیر من اصالً ذوق نکردم  -

 

 :اشکان لبخند کجی زد گفت

 

 !آره مشخصه  -

 

 :کردم که شروع کرد به خندیدن و گفتبا حرص نگاهش می

 

 .هازنیحرص نخور جوش می  -

 

 :ش شدت گرفت و بریده بریده گفتبا حرص نگاهش کردم. خنده

 

 !هاتممن عاشق این حرص خوردنیعنی   -

 

 !کنمشه! من هم باالخره دارم ازدواج میلبخند مصنوعی زدم و به میز زل زدم، خدایا باورم نمی

 

*** 

 

 :با صدای زنگ در از جام پریدم که هانا با تعجب گفت

 

 آروم دختر! چته؟  -

 

اون چادر سفید گل گلی واقعاً بدون توجه بهش با استرس از توی آینه نگاهی به خودم انداختم، با 

 :زیبا شده بودم. هانا کمی نگاهم کرد و گفت

 

 !بیا دیگه، خوشگلی به خدا  -

 

 :دهنم رو کج کردم و اداش رو درآوردم و گفتم
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 .برو من هم اومدم  -

 

سرش رو تکون داد و از اتاق خارج شد، چند تا نفس عمیق کشیدم و بعد از هانا از اتاق خارج شدم، 

 .هامون بودنن و بابا جلوی در منتظر مهمونماما

 

ها رفتم و کنارشون ایستادم و هانا هم بغلم ایستاد، باالخره مهگل رو دیدم که نفس نفس زنان از پله

اومد و پشت سر اون آقای تابان و بعد اون هم اشکان با یه دست گل بزرگ بود. هانا در گوشم باال می

 :سوت آرومی زد و پچ زد

 

 !واو! چه داماد جنتلمنی  -

 

 .با آرنج کوبیدم توی پهلوش که خفه شد

 

مهگل وارد شد و با مامان و بابا سالم و احوال پرسی کرد و پیشونی من و هانا رو بوسید، یه کت و 

ایش رو از روسری بیرون ریخته بود، آقای تابان هم با بابا دامن شکالتی پوشیده بود و موهای قهوه

لبخند به ما سالم کرد. نوبت اشکان رسید، با لبخند وارد شد و مردونه با بابا دست داد و دست داد و با 

مودبانه به مامان و هانا سالم کرد و به من که رسید دست گل رو سمتم گرفت و با لبخند و آهسته 

 :جوری که فقط من بشنوم گفت

 

 !قابل شما رو نداره عروس زیبا  -

 

 .تشکر کردملبخند خجلی زدم و زیر لبی 

 

های سالن جا گرفتن، با صورتی گل انداخته رفتم سمت ها روی مبلهای بابا مهمونبا تعارف

ها رو توی گلدون گذاشتم و شروع کردم به چای ریختن، منتظر نموندم مامان صدام آشپزخونه و گل

مبل به هانا نشستم.  ترینکنه و از آشپزخونه خارج شدم، چای رو بین همه بخش کردم و روی نزدیک

 :بعد از حدوداً یک ساعت بحث معمولی آقای تابان گفت
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جان رو تون ما اومدیم که دخترم هانیهخب بهتره بریم سر اصل مطلب، راستش آقا احمد! با اجازه  -

 .جان خواستگاری کنیمبرای پسرم اشکان

 

 :بابا چیزی نگفت و سر تکون داد و آقای تابان ادامه داد

 

مونه جواب هانیه خانوم که هاشون رو وا کندن، میجان قبالً با اشکان حرف زدن و سنگهانیه  -

خیلی مشتاقم همین امشب جوابش رو بشنوم، اگر نیازه باز هم با اشکان حرف بزنن من که مانعی 

 !ی شما آقا احمدمونه اجازهبینم مینمی

 

 :رفین تکون دادم، روبه آقای تابان گفتبابا کمی به من نگاه کرد که سرم رو به ط

 

راستش توی این دو سه روز دخترم فکرهاش رو کرده و نیازی به صحبت مجدد نیست، فقط   -

 .اطالع هستممونه جوابش که من هم ازش بیمی

 

 :مهگل روبه من گفت

 

 جان! بگو جوابت رو ببینیم دهنمون رو شیرین کنیم یا نه؟خب هانیه  -

 

 :گل نگاه کردم و سرم رو زیر انداختم و گفتمیکم به مه

 

 .ی مادر و پدرم جواب من مثبتهبا اجازه  -

 

 :هانا کل کشید و آقای تابان گفت

 

 !به مِیمَنَت و مبارکی ان شاء اهلل  -

 

سرخ شده بودم و جرئت نگاه کردن به اشکان رو نداشتم، بابا و مامان خوشحال راضی بودن و این رو 

 :شد فهمید، آقای تابان روبه بابا گفتهاشون میی لباز لبخند رو
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ر تی محرمیت سه ماهه بین این دوتا جوون بخونیم تا راحتاگر شما راضی باشین امشب یه صیغه  -

 .کنیمباشن و بعدش هم که مراسم نامزدی و عقد و عروسی رو برگزار می

 

 :بابا سرش رو تکون داد و گفت

 

 !صاحب اختیارید  -

 

 :آقای تابان نگاهی به من کرد و گفت

 

 .دخترم! برو بشین کنار اشکان تا من صیغه محرمیت رو بخونم  -

 

سرم رو تکون دادم و بلند شدم و با فاصله کنار اشکان نشستم، آقای تابان چیزی به عربی خوند و رو 

 :به من گفت

 

 .دخترم! بگو قَبِلتُ   -

 

 :وم و زیر لبی گفتمیکم به بابا و مامان نگاه کردم و آر

 

 !قَبِلتُ  -

 

ای گفت، بعد هام مثل لبو شده بود. مهگل خندید و با اجازههمه تبریک گفتن و من از خجالت گونه

ای به سمتم اومد و انگشتری به دستم انداخت و صورتم رو بوسید. اشکان آروم زیر بلند شد و با جعبه

 :گوشم گفت

 !باالخره مال خودم شدی  -

 

 !ای بود اون شبکردن. چه شب رویاییگزیدم، توی دلم کیلو کیلو قند آب میلب 

 

*** 
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دستش رو گذاشت پشت کمرم و کمی به جلو هلم داد، نگاهم رو دور تا دور عمارتی که اشکان من رو 

 :بهش دعوت کرده بود چرخوندم و رو بهش گفتم

 

 !اشکان  -

 

 :ود گفتی خدا کنج لبش ببا لبخند کجی که همیشه

 

 جونم؟  -

 

 :لبم رو با زبونم تر کردم و پرسیدم

 

 جا آوردی؟چرا من رو این  -

 

 :هام زل زد و گفتتوی چشم

 

 .ریم گردشدم بعد مییه کاری دارم سریع انجام می  -

 

ای شدیم. با ورودمون به اون سالن یکی اومد قدم شدم، وارد سالن دیگهآهانی گفتم و باهاش هم

ای زده ، با دیدن سر و وضعش جا خوردم، این پسره یا دختره؟ موهای قرمزی که مدل خامهسمتمون

های پروتز شده و آرایش غلیظ و زننده! یه سوییشرت گشاد پوشیده بود با بود و دماغ عملی و لب

س امهای بلندی هم به گوشش انداخته بود و با بدترین وضع ممکن آدشلوار گشاد ارتشی، گوشواره

 :ی غلیظ آلمانی روبه اشکان گفتجوید. با لهجهمی

 

 !جاست! جناب تابان کوچکواو! ببین کی این  -

 

 :هاش یه جوری بودن. اشکان اخم کرد و به آلمانی گفتدار بود و حالتصداش خش

 

 روی کردی مَگی؟باز زیاده  -
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 :وار خندید و گفتمَگی دیوانه

 

 !دلسوز رو برندار جناب تابان هایتریپ آدم  -

 

 :ای به من کرد و پرسیدکردم که دختره با دست اشارهبا تعجب بهشون نگاه می

 

 این دیگه کیه؟  -

 

 :آب دهنم رو قورت دادم و خواستم چیزی بگم که اشکان گفت

 

 !نامزدم  -

 

داد، و شکمش رو فشار می خندیددختره چند لحظه نگاهمون کرد و یهو زد زیر خنده، بلند بلند می

هایی از کرد با صدایی که رگههاش رو پاک میطور که اشکهاش تموم شد همونباالخره وقتی خنده

 :خنده توش بود به فارسی و دست و پا شکسته گفت

 

 !بد... بخت  -

 

 :کپ کردم، بدبخت؟ چرا این رو گفت؟ مَگی با خنده روبه اشکان و به آلمانی گفت

 

 جوری راضیش کردی با تو ازدواج کنه؟ هوم؟ نکنه آتویی ازش داری؟چه  -

 

 :ش غریدهای کلید شدهاشکان با حرص نگاهش کرد و از بین دندون

 

 !اون آلمانی بلده ع**و**ض**ی  -

 

 :مَگی با تعجب روبه من به آلمانی گفت

 

 گه؟راست می  -
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 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 !بله  -

 

 :با تعجب نگاهم کرد و بعد لبخند کجی زد و سر تکون داد و گفتمَگی یکم 

 

 !دختر خوشگلی رو برای خودت انتخاب کردی؛ فقط یه سوال دارم  -

 

 :اشکان کالفه گفت

 

 .بپرس  -

 

 :مَگی نیشخندی زد و گفت

 

 دونه؟چیزی از تو و کارت می  -

 

 :صورت اشکان سرخ شد و با عصبانیت گفت

 

 !نیستبه تو مربوط   -

 

 :و من رو به خودش نزدیک کرد و دوباره روبه مَگی گفت

 

 منصور کجاست؟  -

 

 :مَگی با دست اتاقی رو نشون داد و گفت

 

 .کنهاون تو داره خودش رو شارژ می  -

 

 :به اشکان نگاه کردم که صورتش رو جمع کرده بود، زیر لب گفت
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 ...مردکِ  -

 

 :صورتش کشید. روبه من گفت حرفش رو نصفه گذاشت و کالفه دستی به

 

 .جا بمون تا من بیامتو این  -

 

های بلند به سمت دری رفت و از دید من خارج شد، مگی کنارم سرم رو تکون دادم و اون با گام

 .ایستاد و شروع به حرف زدن کرد

 

 

 

هار ساله چ ببین من دوستت نیستم، فامیلت هم نیستم که بخوام نصیحتت کنم؛ ولی اگه از منی که  -

 !شناسم بخوای، باید بگم که ازش کم کم فاصله بگیراشکان رو می

 

 :با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد

 

 !تونم بشمشم و نمیرقیب عشقیت هم نیستم، بهتره بگم من اصالً عاشق نمی  -

 

 :کنجکاو پرسیدم

 

 چرا؟  -

 

 م یا پسر؟از ظاهرم مشخص نیست؟ تو اصالً فهمیدی من دختر هست  -

 

خورد؛ اما با این حال وقتی ش به کسایی که جنسیتشون مشخص نبود مییکم نگاهش کردم، قیافه

 :جوری خلق شده بود! گفتمکه گناهی نداشت، اینفهمیدم خیلی ناراحت شدم. اون

 

 خوای خودت رو معرفی کنی؟نمی  -

 

 .کمی نگاهم کرد
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 !بِریتیشمارگاریت هستم، دورگه آلمانی و   -

 

 :کمی سکوت شد و من پرسیدم

 

 چرا گفتی از اشکان فاصله بگیرم؟  -

 

 :یکم براندازم کرد و گفت

 

 ...دختر خوشگلی هستی و معلومه که ذات پاکی هم داری  -

 

 :منتظر گفتم

 

 خب؟  -

 

ریک خوره، از همه لحاظ باهاش متفاوتی. ممکنه وجود پاکت رو سیاه و تااشکان به درد تو نمی  -

 !کنه

 

هاش اعتماد کردم، سرم رو تکون دادم و خواستم چیزی بگم که صدای بم و دونم چرا به حرفنمی

 .ای اومدمردونه و غریبه

 

 !شدماه خیلی ضدحالی، تازه داشتم شارژ می  -

 

ابل بعد بلند خندید، نگاهم به مردی خورد که حدوداً سی سالش بود و چاق و کچل؛ اما خب قیافه ق

قدم با اشکان به سمت ما اومدن، اون مرد یا بست همجور که کمربندش رو میتحملی داشت، همون

 :همون منصور با دیدن من سوتی زد و رو به اشکان گفت

 

کنی آقا کنی، این خانوم زیبا رو معرفی نمیها رو واسه خودت جمع میی تیکهخوشم میاد همه  -

 اشکان؟
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 :اش غریدهای کلید شدههاش رو ماساژ داد و از بین دندونقیقهاشکان عصبی ش

 

 !ساکت شو منصور، فقط دهنت رو ببند  -

 

 :منصور خندید و گفت

 

 خوام باهاش آشنا بشم؟چرا؟ بَده می  -

 

 :اشکان نفسش رو با حرص بیرون داد و گفت

 

 !نامزدمه  -

 

 :خودش رو جمع جور کرد و گفتمنصور با تعجب یه تای ابروش رو باال انداخت و 

 

 ...آها خوشبختم خانومِ   -

 

 !بیات هستم  -

 

 :لبخندی زد و گفت

 

 !خانومِ بیات  -

 

 :اشکان روبه منصور گفت

 

 بقیه کجان؟  -

 

 :منصور یکم نگاهم کرد و گفت

 

 .رفتن واسه پخش کردن  -
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 :اشکان سرش رو تکون داد و گفت

 

 امروز چی بود؟  -

 

 .چیز به جز شیشه شکسته و ضددردتقریباً همه  -

 

 :اشکان دوباره سر تکون داد و به سمت من برگشت و گفت

 

 .خب عزیزم ما دیگه باید بریم  -

 

لبخندی زدم با مگی و منصور خداحافظی کردم و با اشکان از اون عمارت بیرون اومدم. توی ماشین 

 :مه پرسیدممقدکرد، بینشسته بودیم و اشکان توی سکوت رانندگی می

 

 منظور دوستت از شیشه شکسته و ضددرد چی بود؟  -

 

 .نگاهی بهم انداختمکث کرد و نیم

 

 پرسی؟چرا می  -

 

 ...جوریهمین  -

 

 :چیزی نگفت که دوباره پرسیدم

 

 گفت؟کنی؟ مگی چی میاصالً شغل تو چیه اشکان؟ هوم؟ مگه تو پرده فروشی بابات کار نمی  -

 

 :و بین موهاش کشید و گفتکالفه دستش ر

 

 !فهمیخودت بعداً می  -

 

 .از کوره در رفتم
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 !خوام االن بفهمممی  -

 

 !گمگفتم بعداً بهت می  -

 

 .صدام بلند شده بود

 

 !االن بگو  -

 

 :با صدای بلندی گفت

 

 .تونمهانیه! اعصاب من رو خرد نکن االن نمی  -

 

شکان! ما قراره با هم ازدواج کنیم اگه قرار باشه از االن پنهان خوای بهم بگی، هان؟ اپس کی می  -

 ...کاری کنی بعداً دچار

 

 !دهنت رو ببند  -

 

 .با دادی که اشکان زد حرفم توی دهنم ماسید، با تعجب و بغض نگاهش کردم

 

ه انرو خیره شد، سرم رو زیر انداختم که اشکان دلجویکالفه ماشین رو یه گوشه نگه داشت به روبه

 :گفت

 

 هانیه؟  -

 

 :جوابش رو ندادم که با ناراحتی گفت

 

 جان؟هانیه  -

 

 :باز هم سکوت کردم که کالفه نفس عمیقی کشید و ادامه داد
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 !کنم منو ببخشخوام، خب؟ یهو عصبی شدم خواهش میمن معذرت می  -

 

 :چیزی نگفتم که کشیده گفت

 

 !هانیه  -

 

 هوم؟  -

 

 !هانی  -

 

 بله؟  -

 

 !هانی  -

 

 :با کالفگی نگاهش کردم و گفتم

 

 !زهرمار! چته؟ مخم رفت  -

 

 :هاش رو غنچه کرد و مظلوم گفتلب

 

 ...سه بار صدات کردم نگفتی جانم  -

 

 .ناخودآگاه خندیدم و سری از روی تاسف تکون دادم

 

 !دیوونه  -

 

 :لبخند جذابی زد و گفت

 

 !میاد آفرین بخند، همیشه بخند، خنده خیلی بهت  -
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 *زمان حال*

 

 

 

هام نیاد؟ چرا ی واقعی به لبهام قشنگ بود چرا یه کاری کردی که سه سال تمام خندهاگر خنده

 !شون پیش توئهاشکان؟ هزارتا چرا توی ذهنمه که جواب همه

 

 !توی فکری  -

 

ه گی. چیزی نگفتم و بسرم رو بلند کردم و به شهاب نگاه کردم، معلوم نیست حواسش به منه یا رانند

 :بیرون خیره شدم، دوباره پرسید

 

 یه سوال بپرسم؟  -

 

 :تفاوت گفتمبی

 

 .بپرس  -

 

 جوری هستی؟چرا این  -

 

 :نگاهی بهش کردم و گفتمنیم

 

 ام؟چه جوری  -

 

 :لب پایینش رو یکم باال داد و گفت

 

 شه بدونم مشکلی داری یا نه؟باشه میکنم یه غم خاصی داری، اگر فضولی ندونم، حس مینمی  -
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 :رخش نگاه کردم و گفتمبه نیم

 

 .نه مشکلی ندارم، این چند وقت یکم بین من و فرزاد شکر آب شده  -

 

 :یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت

 

 فرزاد کیه؟  -

 

 .همین داییم  -

 

قدر راه رفته بودم، شهاب هآهانی گفت و مشکوک سرش رو تکون داد، باالخره به شرکت رسیدیم، چ

 :ماشین رو برد توی پارکینگ، از ماشین پیاده شدیم و سوار آسانسور شدیم، آروم گفتم

 

 !ممنون  -

 

 :لبخند کجی زد و گفت

 

 !کنمخواهش می  -

 

 !خورهدیگه حالم از هرچی لبخند کجه بهم می

 

کدوممون به سمت اتاق خودش رفتیم، ی مورد نظر ایستاد، با هم پیاده شدیم و هرآسانسور توی طبقه

 :هام سرش رو بلند کرد و وقتی فهمید منتم پرسیدوارد اتاق ترجمه شدم. شیرین با صدای قدم

 

 کجا رفتی تو؟  -

 

 :کیفم رو روی میز گذاشتم و گفتم

 

 .جاهیچ  -
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 :زیر لب گفت

 

 !تآره جون عمه  -

 

 :اخم کردم و گفتم

 

 !های منو قسم نخورجون عمه  -

 

پشت پلکی نازک کرد و به کارش ادامه داد، خودم رو مشغول کار کردم تا از دنیای خیال فارغ بشم. 

باالخره بعد از سه ساعت یکسره کار کردن یکم وقت استراحت گیر آوردم و سرم رو روی میز 

ده آتیش کشیای که با هر بار به یاد آوردنش قلبم به گذاشتم و سوار بر ابر خیالم رفتم به گذشته

 .شدمی

 

 

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

 :مامان پیشونیم رو بوسید و گفت

 

 مطمئنی نیازی نیست من بیام؟  -

 

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 .آره مامان! نگران نباش اشکان هست دیگه  -

 

 !باشه عزیزم؛ پس مراقب خودتون باشید  -

 

 !چشم  -

 

 !هاکه بعداً وقت نداریمیادت نره هرچی که نیاز داشتی بخر   -
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 :رفتم گفتمها میطور که به سمت پلههمون

 

 .باشه من رفتم، خداحافظ  -

 

 !به سالمت، خدا پشت و پناهت  -

 

ها پایین رفتم، اشکان جلو در خونه منتظرم بود، در سمت شاگرد رو باز کردم و تند تند از پله

 .نشستم

 

 !سالم اَشی مَشی  -

 

 :خندید و گفت

 

 !سالم بر بانوی زیبای من  -

 

 :که خودش رو مالک من خطاب کرد ته دلم قنج رفت. لبخند عمیقی زدم که گفتاز این

 

 خب کجا بریم؟  -

 

 :با ذوق گفتم

 

 .اول برو یه جایی که بتونیم یکم تونیک و لباس توی خونه بگیریم  -

 

ت پاساژ اون طرف خیابون رفتیم، با هم سرش رو تکون داد و راه افتاد. از ماشین پیاده شدیم و به سم

خریدش، دیگه از کَت و کول اومد اشکان سریع میگشتیم و هرچی که خوشم میها میتوی فروشگاه

 .افتاده بودیم و هر دومون خسته بودیم

 

با پیشنهاد اشکان به رستوران رفتیم تا ناهار بخوریم، پشت یه میز سه نفره نشستیم و خریدها رو 

 :ها گذاشتیم، اشکان مِنو رو سمتم گرفت و گفتیکی از صندلی روی
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 خوری؟خب تو چی می  -

 

 .یکم نگاهم رو بین اسم غذاها چرخوندم و نهایتاً کوبیده رو انتخاب کردم

 

 .خورممن کوبیده می  -

 

 :یه تای ابروش رو باال انداخت و با تعجب پرسید

 

 کوبیده؟  -

 

 :ردم، نگاهی به مِنو انداخت و گفتبا تکون دادن سرم تایید ک

 

 خوری؟وقت تو کوبیده میجاست، اوناین همه غذاهای خوب این  -

 

 .هام رو غنچه کردمسرم رو کج کردم و لب

 

 !آم... خب دوست دارم  -

 

طور خوره، اخم کردم و همونهاش رو جمع کرد و با تاسف سر تکون داد، معلوم بود خندش رو میلب

 :گفتم

 

 خندی؟چرا می  -

 

 :دستش رو چند بار کشید روی لبش و نفس عمیقی کشید و گفت

 

 ای تو دختر؟قدر بامزهآخه چرا ان  -

 

 :لبخند عمیقی زدم و گفتم
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 !دونم که خیلی تو دل بروامدونم؛ اما این رو میخب، چراش رو نمی  -

 

 :قورت داد و گفت بعد هم ابرویی باال انداختم و اروم نگاهش کردم. آب دهنش رو

 

 !شیطونی نکن دخترجون  -

 

 :با عشوه خندیدم و گفتم

 

 !نخیر، حواسم هست آقا  -

 

 :ش بگیره و بگهآقاش رو کشیده گفتم که باعث شد خنده

 

 لوس کی بودی؟  -

 

 :های غنچه شده گفتمیکم سمتش مایل شدم با لب

 

 !تو  -

 

 !ای دارم منچه لوس خوشمزه  -

 

با خجالت لبم رو به دندون گرفتم که دستش رو گذاشت روی قلبش و آخی گفت، با ترس گر گرفتم و 

 :گفتم

 

 شد اشکان؟ حالت خوبه؟چی  -

 

 :ش برداشت و با لبخند گفتدستش رو از روی سینه

 

 !شهتو دلبری نکن، من حالم خوب می  -

 

 :سرم رو با خجالت به زیر انداختم و معترض گفتم
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 !اِ قلبم ریخت  -

 

 !الهی قربون اون قلب مهربونت بشم  -

 

 :دوباره با خجالت گفتم

 

 !اِ خدا نکنه  -

 

 *زمان حال*

 

های دستی از فکر بیرون اومدم و به صاحب دست نگاه کردم، شیرین با نگرانی لیوان آبی رو با تکون

 :سمتم گرفت و گفت

 

 ...قنده. تو که رنگ به رو نداریبیا بخور، آب   -

 

 :حالی لب زدمو از دستش گرفتم و با بیلیوان ر

 

 !ممنون، من حالم خوبه  -

 

 :هاش رو به کمرش زد و گفتحق به جانب دست

 

 !بینمآره دارم می  -

 

 :قند رو خوردم که شیرین پرسیدکمی از آب 

 

 .کنمچت شد یک دفعه؟ دوساعته دارم صدات می  -

 

 :رو گرفت سمتم و گفتبا مظلومیت نگاهش کردم، جعبه دستمال کاغذی 
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 !ی شرک نکنت رو هم شبیه گربههات رو، قیافهپاک کن اشک  -

 

هام رو پاک کردم، من کی گریه کردم؟ با یادآوری ی بیرون کشیدم و اشکیه دستمال از توی جعبه

هام کی شیرین، به اشگرانهعشقم نسبت به اشکان، دوباره بغض کردم و بدون توجه به نگاه پرسش

 .اجازه ریختن دادم

 

زنم، نفسی آه مانند کشید و پشت میز خودش نشست، کنم و حرف نمیشیرین که دید فقط گریه می

دونست هام رو پس زدم و کارم رو ادامه دادم. در ظاهر حواسم به کارم بود؛ اما فقط خود خدا میاشک

خوب نبود. یهو زیر دلم تیر کشید، شدید و کرد و حالم زیاد کرد! سرم درد میفکرم کجاها سیر می

طاقت فرسا بود! دستم رو روی شکمم گذاشتم و فشار دادم. انگار شیرین متوجه حال خرابم شد که با 

 :نگرانی پرسید

 

 خوبی هانیه؟  -

 

 :درمونده نگاهش کردم، با بغض و صادقانه جواب دادم

 

 !نه  -

 

 :نگاهش پر از دلسوزی شد و با ناراحتی گفت

 

 چرا عزیزم؟ کمکی از من برمیاد؟  -

 

 .نفس عمیقی کشیدم و سرم رو زیر انداختم

 

 !تونه کمکم کنهکس نمینه، هیچ  -

 

 :مایوس نگاهم کرد و گفت

 

 ...هرجور مایلی  -
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 .واقعاً ممنونش بودم که سوال پیچم نکرد و گذاشت به درد خودم بسوزم

 

*** 

 

کرد و از مامان لبخند به لب داشت و هانا مدام رنگ عوض می مون غرق شادی بود،امروز عجیب خونه

تر این بود که بابا باهام بعد از سه سال حرف زد، بدون کتک و زور، گرچه ته همه همه عجیب

 :روم ایستاد و یکم نگاهم کرد و گفتهاش زور بود، صبح که آماده شدم برم سرکار روبهحرف

 

 !امروز نرو سرکار  -

 

خواست مخالفت کنم؛ اما به خاطر ذوق حرف زدن بابا با لبخند سرم رو تکون دادم، که دلم میبا این

سوزه یا هایی که دلش واسه کسی میی چشمش چین خورد درست مثل زمانحس کردم گوشه

 !خواد گریه کنهمی

 

 :با مهربونی کنار هانا نشستم و گفتم

 

 !هاناخانوم  -

 

 :سرش رو بلند کرد و لب زد

 

 بله؟  -

 

 :با حفظ لبخندم گفتم

 

 شده امروز همه خوشحالین؟چی  -

 

 :هانا سرخ شد با خجالت گفت

 

 .قراره شب برام خواستگار بیاد  -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  172  رمـانـیـکــانجمن 

 

 :لبخندم محو شد، حتما اشتباه شنیدم! با لکنت گفتم

 

 چ... چ... چی؟  -

 

 :لبخند اون هم یکم محو شد و گفت

 

 .گفتم امشب خواستگار واسم میاد  -

 

باز هم همون درد لعنتی زیر دلم پیچید، سعی کردم خودم رو کنترل کنم، چندتا نفس عمیق کشیدم. 

 .کردهانا نگران نگاهم می

 

 شدی آجی؟چی  -

 

 :سرم رو بلند کردم و گفتم

 

 !خوبم... خوبم  -

 

نم، دوبعد هم بدون هیچ حرفی به سمت اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم. چِت شده هانیه؟ نمی

 تونم؟مگه می !لرزه. قوی باش دختراسم خواستگار که میاد، تن و بدنم می

شدم. خدایا! تنها دیدم و شاهد عروس شدن خواهرم میای نبود باید میکالفه توی جام نشستم، چاره

گیری؟ چرا آخه؟ جلوی آینه قدی ایستادم و نگاهی به هیکلم انداختم، همدمم رو داری ازم می

آشنا بودم با این چهره و قد و قواره، آخرین باری که خودم رو وزن کردم چهل و هشت بودم قدر ناچه

های و این یعنی فاجعه! یادمه توی همون سال اول کلی وزن کم کردم و افسردگی گرفتم، اگه کمک

 !شدموندم و شاید حتی افسردگیم شدیدتر هم میچنان توی حالت اون افسردگی میهانا نبود هم

 

های من و فرزاد و مامان شه زیباییش رو انکار کرد! چشمهام برق سابق رو نداشت؛ اما نمیچشم

داد. ی من و هانا هم خیلی شبیه بود؛ ولی خب سن من رو بیشتر نشون میرنگ هم بود و قیافههم

صورتم تقریباً رنگ بود، های خاکستری رنگی داشتم و موهایی که از بدو تولدم روشن و خوشچشم
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 !گرد بود و رنگ پوستم چیزی بین سفید و گندمی

 

ی خواستگارها اومدن، جلوی در، کنار اعضای خانوادم باالخره ساعت مقرر فرا رسید و خانواده

های آمدگویی کردم، یه آقای مسن و یه خانوم توی همون حدود، چروکایستادم و شروع به خوش

ی کوچیک و یه مرد سی جارب زیاد زندگی بود. یه زن جوون و دوتا بچهروی پیشونیشون نشونه از ت

ساله و در آخر پسری بیست و پنج شیش ساله با دسته گلی بزرگ. بعد از تشریفات معمولی و پخش 

شدن چای توسط هانا مرد مسنی که فهمیدم پدر آقا داماد هستن رفتن سر اصل مطلب و از بابا 

 .مون داماد با هانا حرف بزننخواستن که آقا ماهان یا ه

 

ها زده شد و هانا جواب مثبتش رو اعالم کرد، اون زن جوون که بعداً فهمیدم نرگس خواهر حرف

ی هانا زدهماهان هست، کل کشید و انگشتر نشونی رو دست هانا کرد، با مهربونی به صورت خجالت

 !نگاه کردم و توی دلم برای خوشبختیش آرزو کردم

 

بار من، صورت هانا رو بوسیدن ها رفتن، بابا و مامان با خوشحالی و بدون توجه به نگاه حسرتمهمون

و گرم بغلش کردن، اولین شبی بود که حتی هانا هم متوجه اذیت شدن من نشد و با آب و تاب از 

روی  نفسم رو آه مانند بیرون دادم و به سمت اتاقم رفتم و .زدش حرف میخوب بودن مرد آینده

 !شهتر میتخت دراز کشیدم، از امروز زندگی برام سخت

 

*** 

 

 .ی گوشیش رو سمتم گرفتهانا با هیجان کنارم نشست و صفحه

 

 .جا دوربین رو دادیم یکی ازمون عکس بگیرهاین  -

 

ه ب ی کمی کنار ماهان نشسته بود و هر دوداد نگاه کردم، هانا با فاصلهبه عکسی که بهم نشون می

 :زدن، لبخند تلخی زدم و گفتمدوربین لبخند می

 

 !قشنگ شده، ایشاهلل خوشبخت شین  -
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 :هانا تشکر کرد و گفت

 

 !انشه اگه بگم چندتا بچهراستی هانی، باورت نمی  -

 

 :کنجکاو پرسیدم

 

 چندتان مگه؟  -

 

 :هاش رو درشت کرد و گفتچشم

 

 .سن مامانسن باباست و خواهر بزرگش همهم تا، ماهان بچه آخره، داداش بزرگشهشت  -

 

 :کردم که ادامه دادهای گرد نگاهش میبا چشم

 

 .چهارتا پسرن و چهارتا دختر، اون دوتا بچه کوچولو که شب خواستگاری اومده بودن  -

 

 خب؟  -

 

 !های ماهانبچه های نرگس و آقا پیمان بودن، نیکا و پندار خواهرزاده  -

 

 :پرسیدم آهانی گفتم و

 

 چند تا خواهرزاده و برادرزاده داره؟  -

 

هفده سالشه، دختر   - اوه، یه عالمه اصالً شمارش از دستم در رفته. یه خواهر زاده داره شونزده  -

 .کننخوبیه، با مامان و باباش تهران زندگی می

 

 شون تهران نیستن؟مگه بقیه  -

 

 .سرش رو به طرفین تکون داد
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گفتم؟ آها، این کنن. آم... چی داشتم میشون شمال زندگی میمین خواهرش تهرانه بقیهنه، فقط ه  -

گفتم بره این آرام رو گرمیه! اسمش آرامِ اگه داداشم داشتیم، میش خیلی دختر خونخواهرزاده

 .بگیره

 

 :وار گفتخندیدم و سکوت کردم که هانا زمزمه

 

 !شمرین زن دنیا میتبختکنم با ماهان خوشحس می  -

 

 :نگاهی بهش انداختم و توی دلم گفتمنیم

 

 ...کردمهم یه روزی همچین فکری رو میمن -

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

بار بود پام رو روی پام انداختم و منتظر موندم، باالخره اشکان، منصور و یه مرد جوونی که اولین

الم کرد و علیکی دریافت کرد. اشکان با دست به من دیدمش اومدن، از جام بلند شدم، منصور سمی

 :اشاره کرد و روبه اون مرد جوون گفت

 

 !جان هستنایشون نامزدم هانیه  -

 

 :و روبه من گفت

 

 !ایشون همکار و پسر شریک بنده، آقا سورن هستن  -

 

 :کرد، گفتسالم کردم، سورن با لبخندی که بهم حس خوبی رو القا نمی

 

 !نوی زیباسالم با  -

 

ها نشستیم، اشکان نگاهش رو های منصور هر چهار نفرمون روی مبللبخند تصنعی زدم و با دعوت
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 :توی سالن چرخوند و پرسید

 

 !بینمشمنصور مگی کجاست؟ نمی  -

 

 :منصور جواب داد

 

 .ها رو برد اهواز تحویل داداشمون بدهیه سری از جنس  -

 

زنن، دونستم اشکان و منصور درباره چی حرف میشده بودم و نمی اشکان سرتکون داد، واقعا گیج

سورن خواست چیزی بگه که صدای زنگ آیفون بلند شد. منصور نگاهش رو بینمون چرخوند و از 

 :جاش بلند شد، نگاهی به تصویر روی آیفون انداخت و گفت

 

 !ها هستنبچه  -

 

و رو ه منصور سر تکون داد، بعد از دقایقی در نگاهی به من کرد حس کردم رنگ اشکان پرید، نیم

دو نفرشون که اصالً  -سالن باز شد و چند پسر و دختر جوون و کم سن و سال داخل اومدن، یکی

ای که تنشون بود فهمیدم! منصور ازشون استقبال کرد، هفت جوجه بودن، این رو از لباس فرم مدرسه

 :ها نشستن، منصور گفتها بهمون سالم کردن و روی مبلهنفر بودن، سه تا پسر و چهار تا دختر. بچ

 

 قدر کاسبی کردین؟خب چه  -

 

یکی از اون دخترهایی که لباس فرم پوشیده بود دست توی کیفش کرد و چندتا تراول ده تومنی و 

 :پنج تومنی انداخت روی عسلی و گفت

 

 !صد و نود و پنج تومن  -

 

هاشون رو روی میز انداختن و یه مبلغی رو ها دونه دونه پولبچه منصور با رضایت سر تکون داد و

 :اعالم کردن، توی گوش اشکان گفتم
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 ها دیگه چیه؟این پول  -

 

 :تا خواست جواب بده منصور گفت

 

 .دمخب، االن سهمتون رو می  -

 

 سیاه بود داد ودست توی جیبش کرد و به هر نفر یه بسته کوچیک که توش پودری سفید یا گاهی 

 :گفت

 

 .برین توی اتاق ته راهرو، حق ندارید ببرید بیرون  -

 

 .شون سرتکون دادن به سمت اون اتاقی که منصور گفت رفتنهمه

 

 :سوالی به اشکان نگاه کردم و گفتم

 

 کجا رفتن؟  -

 

م و به رو خیره موند، مشکوک نگاهم رو ازش گرفتیکم نگاهم کرد و چیزی نگفت و فقط به روبه

دادم، اصالً از منصور و سورن که مشغول حرف زدن بودن نگاه کردم. داشتم از کنجکاوی جون می

 :آوردم، منصور روبه اشکان گفتهاشون سر در نمیحرف

 

 تونی بقیه بار رو ببری شیراز؟می  -

 

 :اشکان یکم به من نگاه کرد و گفت

 

 چه تاریخی؟  -

 

 :سورن به جای منصور گفت

 

 !هشتم همین ماه -هفتم  -
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 .اشکان یکم نگاهش کرد

 

 !زود نیست؟ بذار واسه بعد عید  -

 

 :سورن زل زد به من؛ ولی مخاطبش اشکان بود، گفت

 

 خوای بگیری؟مگه تو بعد عید مراسم عقد نمی  -

 

 :اشکان کمی فکر کرد و گفت

 

 .باشه  -

 

 :بعد رو به من گفت

 

 .ما کم کم بریم  -

 

م و ایستادم که سورن، اشکان رو صدا زد و ازش خواست و چند کالم تنهایی حرف سرم رو تکون داد

بزنن. کنار در سالن ایستاده بودم و سرم پایین بود که سنگینی نگاهی رو حس کردم. سرم رو بلند 

هم در جوابش فقط سرم رو زیر ای زد و من کردم که با منصور چشم توی چشم شدم، لبخند مسخره

هاش به شدت توی هم بود. به سمت در انتظار اشکان موندم. باالخره اشکان اومد، اخمانداختم و 

 .بیرون هدایتم کرد، سوار ماشین لوکسش شدیم و راه افتادیم، آروم اشکان رو صدا کردم

 

 !اشکان  -

 

 :رو خیره بود، بلندتر گفتمجوابی نداد و فقط با اخم به روبه

 

 !اشکان  -

 

 :جا نبود! که گنگ نگاهم کرد و گفتسش اینانگار اصالً حوا
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 هوم؟  -

 

 :رو اشاره کردم و گفتمبه روبه

 

 حواست کجاست؟  -

 

 :حواسش رو به رانندگیش داد و زیر لب زمزمه کرد

 

 ...جاهیچ  -

 

 :چیزی نگفتم که خودش ادامه داد

 

 موافقی بریم یه ناهار مشتی بزنیم؟  -

 

 :لبخندی زدم و گفتم

 

 !بریم  -

 

هم پیاده شدم و باهم به سمت ورودی رستوران رفتیم و  جلوی رستوران نگه داشت و پیاده شد، من

 :داخل شدیم. پشت یه میز دونفره نشستیم، اشکان با لبخند مِنو رو گرفت سمتم و گفت

 !تونی کوبیده انتخاب کنیاین دفعه نمی  -

 

سفارشم رو اعالم  .رگر خوشمزه کردمدونم چرا ه**و**س یه همبخندیدم و مِنو رو گرفتم، نمی

ها رو آوردن، اشکان با دیدن همبرگرم آب دهنش رو کردم، اشکان هم یه پیتزا سفارش داد. سفارش

 :قورت داد و با حسرت گفت

 

 یه گاز به منم میدی؟  -

 

 :دراری زدم و گفتملبخند حرص
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 !نوچ  -

 

 :اش آویزون شد، با عجز گفتلب و لوچه

 

 !ولویه کوچ  -

 

 :سرم رو به طرفین تکون دادم، انگشت اشاره و شستش رو به هم چسبوند و مظلوم گفت

 

 !یه کوچولو موچولو  -

 

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 

 !نوچ، من توی تقسیم غذا خسیسم  -

 

ای از همبرگر زدم و با لبخند نگاهش کردم که اشکان های حرصی اشکان، گاز گندهبعد هم جلو چشم

 :ا حرص گفتب

 

 !خفه نشی خانوم شکمو  -

 

 :ی توی دهنم رو قورت دادم و پرو گفتملقمه

 

 !شم، شما نگران نباشنمی  -

 

 :ناباور خندید و گفت

 

 .مونمسنگ پای قزوین رو گفتی زکی، برو من جات شیفت می  -

 

 

 

*** 
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یامش یکم به پ ”گفتی؟”زد.میها بهم چشمک صدای پیام گوشیم بلند شد، اسم اشکان تو لیست پیام

ران نگ”و فرستادم. چند ثانیه بعد فرستاد: ”ترسم قبول نکنن...می”نگاه کردم و در آخر تایپ کردم:

ه، گن نبرو بگو، فوقش می”یکم دلگرم شدم؛ اما باز هم استرس داشتم، دوباره نوشت: ”نباش عزیزم!

 . از جام بلند”باشه”یرون فرستادم و نوشتم:نفسم رو با شدت ب ”کنم.زنم راضیشون میمن زنگ می

شدم و به سمت بابا که مشغول روزنامه خوندن بود، رفتم و کنارش نشستم. یکم صبر کردم و در آخر 

 :گفتم

 

 !بابا  -

 

 :کردم گفتنگاهم کرد و با محبتی که با دنیا عوضش نمی

 

 جانِ بابا؟  -

 

 :دل گفتمی مهربونش زدم و با یکم دل لبخندی به چهره

 ...خواستم بگمخواستم... میبابا! می  -

 

 :مکث کردم که بابا گفت

 

 کنه؟قدر اذیت میشده که دختر نازم رو انچی  -

 

 :زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم

 

 !خواد یه دو روز بره شیراز واسه کارشگه... یعنی میبابا! اشکان می  -

 

 خب این چه مشکلی داره باباجان؟  -

 

 :هام رو به هم فشردم و گفتملب
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 .گه تو هم باهام بیاآخه می  -

 

 :لبخندش محو شد و یکم نگاهم کرد، باالخره بعد سکوت سنگینی گفت

 

 !من رو نگاه کن دخترم  -

 

 :ایش زل زدم، نفس عمیقی کشید و گفتهای قهوهسرم رو بلند کردم و توی چشم

 

قدر بچه تر. مطمئنم انو این یعنی از هر نزدیکی، نزدیکاشکان نامزدته و قرار همسرت بشه   -

 ...نیستی که منظورم رو نفهمی؛ ولی دخترم

 

ن گفت؛ ولی اشکاای که مطمئنم سرخ شده بود به بابا نگاه کردم و لب گزیدم، بابا راست میبا چهره

 .زده پریدم وسط حرفشقبل از این خیالم رو راحت کرده بود، خجالت

 

 .دونم؛ ولی... ولی اشکان در این مورد باهام حرف زد و مطمئنم کردمی  -

 

 :منتظر موندم بببینم جواب بابا چیه. نفس عمیقی کشید و گفت

 

دونم دخترم! با مادرت هم حرف بزن اگه اجازه داد، من هم حرفی ندارم؛ ولی قبلش باید با نمی  -

 .اشکان حرف بزنم

 

 .ایستادم و به سمت آشپزخونه رفتم با لبخند سر تکون دادم،

 

شست، رفتم و یهو از پشت بغلش کردم، ترسید و های ناهار رو میطبق معمول مامان داشت ظرف

 :تکون خفیفی خورد، با اخم نگاهم کرد و گفت

 

 !زَهرَم رو ترکوندی بچه  -

 

 :خندیدم و با لحن لوسی گفتم
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 !مامانی  -

 

 :کشید گفتمی ها رو آبطور که لیوانهمون

 

 خوای؟باز چی می  -

 :لبخند ژکوندی زدم و گفتم

 

من قربون اون و فهم و آی کیوِ باالت برم که تا یه کلمه از دهن آدم بیرون میاد، تا تهش رو   -

 !فهمیمی

 

 :با لبخند گفت

 

 !قدر هم بهم نچسبمزه نریز دختر، حرفت رو بگو ان  -

 

هام رو به هم فشار دادم و با یه نفس هاش باز کردم. لباز دور شونههام رو سرم رو تکون دادم و دست

 .عمیق شروع کردم

 

 .خواد بره شیرازراستش مامان! اشکان برای کارش دو روز می  -

 

 خب؟  -

 

 .از من هم خواست که این دو روز رو باهاش همراه بشم  -

 

 :ادامه دادممامان دست از کار کشید و نگاهم کرد، زیر نگاه سنگینش 

 

 .به بابا هم گفتم، باهام حرف زد گفت اگه مامانت اجازه داد برو  -

 

 :مظلوم نگاهش کردم و گفتم

 

 ذاری برم؟می  -
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هاش رو شست و روی صندلی میز ناهار خوری نشست، فقط نگاهش یکم نگاهم کرد و در آخر دست

 .کرد به حرف زدنروش نشستم و مامان شروع کردم که اشاره کرد بشینم. روبه

 

جان! راستش رو بخوای من حرفی ندارم، اشکان شوهرته و اختیارت رو داره؛ اما سرپرستی تو هانیه  -

ی پدرته؛ پس تا زمانی که زن شرعی و قانونی اشکان تابان نشدی، دختر احمد بیات هنوز به عهده

 ...خوام بگم باهات حرف زدههستی! مطمئنم پدرت درمورد چیزی که می

 

کنم، های بابا رو گوشزد کرد و وقتی دید من لب برچیدم و مظلومانه نگاهش میمامان هم همون حرف

 :نفس عمیقی کشید و بعد از سکوتی طوالنی گفت

 

 ...کنم؛ اماخیلی خب من بهت اعتماد می  -

 

 :با ذوق پریدم وسط حرفش و گفتم

 

 اما چی؟  -

 

 !ت باشهباید بهم قول بدی حواست به خود  -

 

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 !دمقول می  -

 

 :ش رو کشیدم و گفتملبخند زد، از جام بلند شدم و گونه

 

 !عاشقتم مامانی  -

 

ی اشکان رو به بابا دادم. باالخره بابا هم بعد و سریع دویدم سمت اتاقم و گوشیم رو برداشتم و شماره

هام رو برای دو روز دیگه جمع کنم و قرار شد و وسایل از نیم ساعت با اشکان اتمام حجت کرد و
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 .آماده بشم

*** 

 

اشکان آخرین چمدون رو هم توی صندوق ماشین گذاشت و درش رو بست. به مامان نگاه کردم که با 

کرد، لبخندی به روش پاشیدم و سفت بغلش کردم و هاش رو پاک میگوشه روسریش داشت اشک

 :توی گوشش گفتم

 

 !رم بمیرم کهفدات بشم گریه نکن، نمی الهی  -

 

 :ی آرومی به پشتم زد و گفتضربه

 

 !زبونت رو گاز بگیر  -

 

 :خندیدم و ازش جدا شدم، بابا با مهربونی گفت

 

 !مراقب خودت باش عزیزکم  -

 

 :لبخند زدم و سرم رو تکون دادم، هانا رو بغل کردم و کنار گوشش لب زدم

 

 حواست رو بده به دَرسِت، باشه؟شه، دلم برات تنگ می  -

 

 :با بغض سرش رو تکون داد و گفت

 

 !باشه  -

ی هاش از من مراقبت کنه. مامان گوشهاشکان هم از خانوادهم خداحافظی کرد و قول داد مثل چشم

 :چادر گل گلیش رو توی دستش فشار داد و گفت

 

 ؟دخترم! یادت نره یه سری هم به مادر بزرگت بزنی، باشه  -
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سرم رو تکون دادم و چشمی گفتم. با هم سوار ماشین شدیم، اشکان ماشین رو راه انداخت و هانا 

ی آبی رو پشت سرمون خالی کرد و این شد شروع اولین سفرم با همسر آیندم، همسری که کاسه

طراف ذاشتم! اشکان سیستم رو روشن کرد و صداش رو زیاد کرد، با لبخند به اجونم رو هم براش می

کردم، دست گرم اشکان، دستم رو لمس کرد و گذاشت روی دنده، آروم پشت دستم رو نگاه می

 :با یاد آوری چیزی گفتم .کردنوازش می

 

 !اشکان  -

 

 :نگاهی بهم انداخت و گفتنیم

 

 جان؟  -

 

 :لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم

 

د قرار مراسم عقدکنون بگیریم؟ ما که هنوز ی منصور، چرا سورن گفت بعد عیاون روز توی خونه  -

 گفت؟تاریخ عقد و عروسی رو مشخص نکردیم. پس اون چی می

 

 :اشکان مکث کرد و گفت

 

ی دیگه مراسم نامزدی بگیریم و بعد از تعطیالت عید هم مراسم این پیشنهاد من بود که دو هفته  -

ی تو ا هم موافقت کردن و قرار شد به خانوادههعقد و عروسی رو؛ یعنی به مامان و بابا هم گفتم اون

 !هم بگن که دیگه این سفر پیش اومد

 

 دونست؟خب سورن از کجا می  -

 

 .دنده رو عوض کرد

 .مسلماً من باید بهش گفته باشم دیگه  -

 :کشدار گفتم
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 دونم، منظورم اینه که چه لزومی داشت اون هم بدونه؟می  -

 

 :گفت یکم سکوتش طوالنی شد و بعد

 

 ...کنمراستش من یه جورایی برای بابای سورن کار می  -

 

 .پریدم وسط حرفش

 

 !ولی تو که گفتی باباش شریکته  -

 

 .سر تکون داد

 

 .شه گفت من یه درصد کمی از شراکت رو دارمدرسته؛ ولی سهم اون خیلی بیشتر از منه و می  -

 

 :مکثی کرد و ادامه داد

 

زیم یه سفر کاری برام چون ممکن بود مثل این سفری که االن داریم میتصمیمم رو بهش گفتم؛   -

 !پیش بیاد و خالصه بخوره وسط مراسم، گفتم بهش که نذاره این اتفاق بیوفته

 

ی من هم حسابی سر سرم رو تکون دادم و آهانی گفتم. چند ساعت بود که توی جاده بودیم و حوصله

 :رفته بود، روبه اشکان گفتم

 

 .گم جلوتر یه جا نگه دار یکم استراحت کنیم، ناهار هم بخوریمیم  -

 

ها رفت و پارک کرد. از ماشین گاهسرش رو تکون داد و چند دقیقه بعد به سمت یکی از این استراحت

پیاده شدم و کش و قوسی به بدنم دادم. اشکان هم پیاده شد و ماشین رو قفل کرد و به سمتم اومد و 

 :با دست به رستوران اشاره کرد و گفت دستم رو گرفت،

 

 خب، اول بریم رستوران یا بریم یه دور توی مجموعه بزنیم؟  -
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 :یکم فکر کردم و گفتم

 

 .بریم دور بزنیم  -

 

 .قدم شدیمبا لبخند سر تکون داد و با هم، هم

 

وی ویترین شدیم. چشمم قفل شد رزدیم و گه گاهی وارد فروشگاهی میبا هم توی مجموعه قدم می

هام کند شد، اشکان رد نگاهم رو گرفت و به ویترین رسید، یکم نگاهم کرد و یه فروشگاه و قدم

 :گفت

 

 چیزی میخوای؟  -

 

فروشی چرخوندم و رو یه عروسک ثابت نگه داشتم، لبخند نگاهم رو دور تا دور ویترین عروسک

ای با این تفاوت که کنارش یه خرس همون اندازه ای کهرنگی به لبم اومد. یه خرس کوچیک و قهوهکم

ای یه کت تنش بود و خرس سفید یه تور روی سرش بود و لباس سفید بود قرار داشت. خرس قهوه

 :عروسی به تن داشت، خیلی بامزه بودن، با ذوق به اشکان نشونشون دادم و گفتم

 

 !ها رو برام بخراون  -

 :گفت ها نگاه کرد وبا تعجب به خرس

 

 ها رو؟ مگه تو بچه کوچولویی؟اون  -

 

 :هام رو غنچه کردم و با اخم چندبار پام رو روی زمین کوبیدم و گفتملب

 

 !بخر دیگه  -

 

 .یه تای ابروش رو باال انداخت و خندید

 

 !گیرم، تو یقیناً بچهایحرفم رو پس می  -
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 :نیشم رو باز کردم و گفتم

 

 خری؟می  -

 

خوایم اسف تکون داد و دستم رو کشید و برد داخل فروشگاه، اشکان گفت که چی میسری از روی ت

 .و فروشنده هم یه جفت از اون خرس رو برام آورد

 

 اشکان: همین؟ دیگه چیزی نمیخوای؟

 

ها رو توی پالستیک گذاشت و داد دستم، اشکان سرم رو به طرفین تکون دادم، فروشنده عروسک

فروشگاه بیرون اومدیم. باالخره من رضایت دادم تا بریم ناهار بخوریم، توی حساب کرد و هردو از 

هامون رو بیارن. ناهار توی شوخی و خنده خورده شد و رستوران نشستیم و منتظر موندیم تا سفارش

ما دوباره راهی شهر زیبای شیراز شدیم. باالخره بعد از یک ساعت و نیم رسیدیم، اشکان توی 

 :روند، پرسیدمزیبای شیراز میهای خیابون

 

 ریم؟کجا می  -

 

 :چرخوند گفتطور که فرمون رو میهمون

 

 !جاریم اونیه اتاق رزرو کردم توی هتل، می  -

 

 :سرم رو تکون دادم وگفتم

 

 ریم پیش مامان جون؟فردا می  -

 

 :سرش رو تکون داد و گفت

 

 !فردا من در اختیار شما هستم خانوم  -
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ها زل زدم. بعد از چند دقیقه اشکان ماشین رو جلوی هتلی رتکون دادم و به خیابونبا رضایت س

پارک کرد و بهم اشاره کرد پیاده شم، باهم وارد البی شدیم و اشکان به سمت پذیرش رفت و به 

مسئول پذیرش توی کامپیوتر چیزی تایپ کرد و کارتی بهمون  .مسئولش گفت که قبال جا رزرو کرده

ی چهارم رفتیم و اتاقمون رو پیدا کردیم، اشکان در رو ماره اتاقی رو گفت. با اشکان به طبقهداد و ش

 .با کارت کلید باز کرد کنار کشید

 

 !اول تو برو  -

 

با لبخند رفتم داخل و پشت سرم اشکان اومد و در رو بست، یه اتاق بیست متری با یه تخت دونفره و 

و یه در که فهمیدم باید حموم و دستشویی باشه، یه کمد دیواری هم یه یخچال و تلویزیون، کاناپه 

ها رو یه گوشه گذاشت و داشت که توش جا کفشی بود و طبقه باالش بالشت و پتو. اشکان ساک

 :ها رو جمع جور کردم و گفتمخودش رو با خستگی روی تخت پرت کرد. چمدون

 

 ری حموم؟اشکان! نمی  -

 

 :تتوی جاش نشست و گف

 

 !خوام برمچرا، اتفاقاً می  -

 

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 .برو سریع بیا، من هم برم  -

 

هاش رو برداشت و رفت حموم، تا از حموم بیاد ای گفت، از توی ساکش لباساز جاش بلند شد و باشه

برداشتم و رفتم یه  م روهم سریع حولهخودم رو مشغول کردم. کارش که تموم شد اومد بیرون و من 

 :هام! محکم کوبیدم توی پیشونیم و زیر لب گفتمشور گرفتم. آخ، لباسدوش گربه

 

 !هات رو نیاوردیخاک توی سرت هانیه، لباس  -
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تونم با یک متر حوله برم شه بگم، خودم هم که نمیهوف، حاال چیکار کنم؟ به اشکان که روم نمی

شد استفاده کنم. باالخره دل رو زدم به توی حموم بود؛ اما چندشم میبیرون، چیکار کنم؟ حوله بلند 

پشوند تا یکم پایین زانوم، از ام رو میم رو دورم پیچیدم، خیلی کوتاه نبود و از روی شونهدریا و حوله

کردم، یکم الی در رو باز کردم و به بیرون سرک کشیدم. همین االن سرخی صورتم رو حس می

صدا از حموم بیرون هاش بسته بود، خواب بود دیگه نه؟ بیخت دراز کشیده بود و چشماشکان روی ت

سر و صدا زیپش رو باز کنم. اومدم و پاورچین پاورچین به سمت چمدونم رفتم و سعی کردم خیلی بی

کان شهام رو برداشتم و بلند شدم، برگشتم به اشکان نگاه کنم که با دیدن جای خالی اسریع لباس

 .حس کردم روح از تنم جدا شد

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و به پشت سرم نگاه کردم. اشکان با صورتی که از خنده سرخ 

کرد، لب گزیدم و دویدم سمت حموم و خودم رو پرت کردم توش و در رو بستم. شده بود بهم نگاه می

رو پوشیدم و موهای کوتاهم رو با حوله  هامخاک توی سرت، آبروی نداشتت رفت! با حرص لباس

قدر فکر کردم خیال روی تخت دراز کشیدم. اینپوشوندم و اومدم بیرون، اشکان توی اتاق نبود. بی

 !که نفهمیدم کی خوابم برد

 

های بازم رو که دید هام رو باز کردم، اشکان کنارم دراز کشیده بود، چشمبا نوازش دستی چشم

 :د و گفتلبخند مهربونی ز

 

 خوب خوابیدی؟  -

 

 :متقابالً لبخند زدم و گفتم

 

 !خیلی  -

 

 :آروم پرسیدم

 

 کجا بودی؟  -

 

 :مکث کرد و گفت
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 .رفتم تا یه جایی و برگشتم  -

 

شد که هام داشت گرم میخواد جواب بده واسه همین دیگه چیزی نگفتم. دوباره چشمفهمیدم نمی

 :اشکان خندید و گفت

 

 خوابی تو دختر! پاشو ببینم، امشب جایی دعوتیم، لباس مجلسی آوردی دیگه؟قدر میچه  -

 

 .سرم رو تکون دادم و توی جام نشستم

 

 ریم؟کجا می  -

 

 :اون هم توی جاش نشست و گفت

 

 !هامویالی یکی از دوست  -

 

 .آهانی گفتم و از جام بلند شدم

 

 ریم؟االن می  -

 

 :نگاهی به ساعتش کرد و گفت

 

 !شهوداً یک ساعت دیگه. تا تو آماده شی یک ساعت میحد  -

 

 :گفتم

 

 آرایش هم کنم؟  -

 

 :شونه باال انداخت و گفت
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 !هرجور راحتی  -

 

ش به سمت چمدونم رفتم و لباس مجلسی قرمزم رو درآوردم، یه لباس بلند تا مچ پام، مدل پارچه

و موهام رو با بابلیس فر کردم و یه آرایش  اکلیلی بود و توی نور برق زیبایی داشت. لباس رو پوشیدم

دخترونه هم روی صورتم نشوندم، اشکان هم آماده شد. شال قرمزم رو گذاشتم و موهام رو زیرش 

مخفی کردم، یه مانتو جلو باز مشکی هم تنم کردم و کیف دستی کوچیکم رو برداشتم. روبه اشکان 

 :گفتم

 

 !ممن آماده  -

 

 :و گفت با لبخند براندازم کرد

 

 !خیلی ناز شدی  -

 

 :شیرین خندیدم و گفتم

 

 !بینههات ناز میچشم  -

 

با لبخند سمتم اومد و هردو از اتاق بیرون رفتیم. در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم، اشکان هم 

 .توی جایگاه راننده نشست و ماشین رو راه انداخت

 

هیکل باز شد. چند تا بوق زد، در توسط دوتا آدم قویای نگه داشت و بعد از نیم ساعت جلوی دروازه

های زیادی توی محوطه بودن همشون هم مدل اشکان ماشین رو برد داخل باغ و پارک کرد، ماشین

رسیدن! پیاده شدم و همراه اشکان به سمت ویال رفتیم و داخل شدیم. نور باال گرون قیمت به نظر می

ر روشن بود، دخترها و پسرهای زیادی توی پیست رقص مشغول سالن کم بود و فقط چندتا رقص نو

با اشکان به سمت پسر جوونی رفتیم که با خنده مشغول حرف زدن با چند نفر بود، نزدیکش  .بودن

 :شدیم و اشکان با صدای رسایی گفت

 

 !سالم عرض شد جناب مشفق  -
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یه تای ابروش رو باال انداخت و به اون پسر با شنیدن صدای اشکان سرش رو بلند کرد و با دیدن ما 

 :سمتمون اومد، با اشکان مردونه دست داد و گفت

 

 !جا ببینمتکردم اینبه به، فکر نمی  -

 

 :نگاهش رو به من دوخت و گفت

 

 ...ها گفته بودن نامزد کردی؛ ولی من باور نکردم، پس واقعیت داشتبچه  -

 

 :که باهاش دست بدم گفتمو بدون این دستش رو سمتم دراز کرد که لبخند خجل زدم

 

 !خوشبختم  -

 

 :ش کردم روبه اشکان گفتکه ضایعهبدون توجه به این

 

 ...کردم بعد از سمانهفکر نمی  -

 

 

 :اشکان پرید وسط حرفش و گفت

 

 گم؟جا اومدیم، درست میتری اینفکر کنم ما برای مسائل مهم  -

 

 :اال انداخت و گفتمشفق یکم من رو نگاه کرد و ابرو ب

 

 !گی، بهتره بریم سر اصل مطلببله درست می  -

 

 :بلند اسم یه نفر رو صدا کرد، یه دختر با لباس خدمه اومد و گفت

 

 بله آقا؟  -
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 :مشفق به من اشاره کرد و گفت

 

 .هاشون رو دربیارنها تا لباسخانوم رو راهنمایی کن یکی از این اتاق  -

 

 :داد و رو به من گفتاون دختر سر تکون 

 

 !لطفاً دنبالم بیاین  -

 

 :مردد به اشکان نگاه کردم که سرش رو تکون داد ولب زد

 

 !برو  -

 

ها رو باز کرد و کنار ی باال رفتم، دختره در یکی از اتاقازش جدا شدم و دنبال اون دختر به طبقه

 .ایستاد

 

 !هاتون رو عوض کنیدجا لباسبفرمایید، این  -

 

تشکر کردم و وارد شدم، اون دختر هم رفت. در رو بستم و نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم، یه 

رنگ ی بزرگ اتاق رو پوشونده بود با یه کمد همهای ارغوانی که پنجرهتخت دونفره یاسی با پرده

عا مناسب یه مانتوم رو درآوردم و نگاهی به لباسم کردم، واق .تخت و یه آینه قدی و میز آرایش

افتاد! یکم فکر کردم و شالم رو جوری هام میش باز بود و روی سرشونهمهمونی مختلط نبود؛ یقه

ی بازم پیدا نباشه و موفق هم بودم، یکم از جلوی موهام رو بیرون ریختم و بقیه رو گذاشتم که یقه

 .شتزیر شالم مخفی کردم، آستین و دامن لباس هم بلند بود و مشکلی ندا

 

جا ایستاده بودن و جدی در حال ها پایین رفتم، اشکان و مشفق هموناز اتاق خارج شدم و از پله

 :حرف زدن بودن. رفتم و کنار اشکان ایستادم، برگشت و نگاهم کرد، یکم براندازم و کرد و گفت

 

 چرا شالت رو برنداشتی؟  -
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 :جا خوردم، با مکث کوتاهی جواب دادم

 

 !ترمراحتجوری این  -

 

خیال سرش رو تکون داد و به حرفش با مشفق ادامه داد. توقع داشتم از حجابم استقبال کنه؛ اما بی

ای بزرگ شده که از لحاظ مذهبی زیاد سفت و سخت خب چیز عجیبی نیست، اشکان توی خانواده

باالخره همه رو به صرف م حسابی سر رفته بود، حوصله !جوننیستن و آزادن! آره، حق با توئه وجدان

ی سالن رفتیم. همه چیز سلف سرویس شام دعوت کردن، همراه اشکان به سمت میز بزرگ گوشه

بود، یه ظرف برداشتم و کمی برنج توش ریختم و کنارش یه تیکه مرغ و زرشک و گذاشتم و یکم ژله 

کنارم نشست، نگاهی به  ها نشستم، اشکان هم برای خودش غذا کشید وبرداشتم و روی یکی از مبل

 :ظرفم انداخت و گفت

 

 قدر کم؟چرا ان  -

 

 :نگاهش کردم و گفتم

 

 !اتفاقاً زیاد هم هست  -

 

 :لبخندی زد و گفت

 

 !خوری الغر موندی دیگهجوری اندازه گنجشک غذا میهمین  -

 

ای و دیگه لبخندی زدم و غذام رو خوردم، شام رو که تموم کردیم اشکان و مشفق رفتن داخل سالن

کرد، لبخند تصنعی کردم که دختری رو دیدم که نگاهم میمن رو تنها گذاشتن. به اطراف نگاه می

 :زدم که گفت

 

 نامزد اشکان تو هستی؟  -
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 :یه لحظه از لحن تندش جا خوردم، به خودم اومدم و گفتم

 

 .بله خودم هستم  -

 

 .یکم براندازم کرد و پوزخند زد

 

 !خیلی شبیهشی  -

 

 .ناخودآگاه اخم ظریفی بین ابروهام نشست

 

 شم، من شبیه کی هستم؟متوجه نمی  -

 

 :با حفظ پوزخندش گفت

 

 !نگو که خبر نداری  -

 

 :کردم که کمی سمتم مایل شد و با لحن مرموزی گفتبا تعجب نگاهش می

 

 !خوادبدبخت، اشکان تورو برای انتقام می  -

 

 :تمهام چهارتا شد، با تعجب گفچشم

 

 گی؟ انتقامِ چی؟ مگه من چیکارش کردم؟ اصالً تو کی هستی؟چی داری می  -

 

 :مغرورانه نگاهم کرد و گفت

 

 !انتقام سمانه  -

 

 :سمانه؟ مشفق هم همین رو گفت، سمانه! مشکوک پرسیدم
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 س... سمانه کیه؟  -

 

 :دوباره پوزخند زد و گفت

 

 ...گفتهفهمیدم اشکان چیزی ازش بهت نهه، باید می  -

 

 :هزارتا سوال تو ذهنم بود، دوباره پرسیدم

 

 دونی؟ها رو از کجا میسمانه کیه؟ تو کی هستی؟ این چیز  -

 

 :از جاش بلند شد و گفت

 

که من کی این .هاش فرق داشتسمانه نامزده سابق اشکان بود و کپی تو بود، فقط رنگ چشم  -

ط این رو بدون که نسبت دوری با سمانه ندارم. بهتره تونی از اشکان جونت بپرسی! فقهستم رو می

 !کنیبیشتر مراقب خودت باشی، اشکان بدتر از اون چیزی هست که فکر می

 

 های بلند ازم دور شد، خدایا این دیگه کی بود؟ سمانه؟ اشکان نامزد داشته؟و بعد با قدم

 

مطمئنی؟ تو که یه سال هم نشده اون رو  یعنی چی؟ من... من مطمئنم که اشکان نامزد نداشته! از کجا

کنه. اصالً هر وقت اشکان اومد ازش دونم، یه حسی بهم میگه. حست اشتباه میشناسی! نمیمی

 !پرسممی

 

کرد و مرزی تا انفجار نداشت! کالفه از جام بلند شدم و توی سالن بزرگ خونه سرم خیلی درد می

 :رو بهم نشون داد رفتم و گفتم چشم چرخوندم، به سمت همون دختری که اتاق

 

 کنه؟شه هروقت آقایی سراغم رو گرفت بهش بگی توی اتاق داره استراحت میمی  -

 

 :سرش رو تکون داد و گفت
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 !چشم  -

 

ها باال رفتم، در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل و درو پشت سرم بستم. جونی زدم و از پلهلبخند کم

هام و سعی ت کردم و دراز کشیدم، مچ دستم رو گذاشتم روی چشمخسته خودم رو روی تخت پر

کردم بدنم یکم داغه و عرق کردم، هوا نه سرد کردم به سردردم غلبه کنم؛ اما فایده نداشت. حس می

بود نه گرم؛ اما من گرمم بود و پیشونیم عرق کرده بود، موهام به پیشونیم چسبیده بود و حس بدی 

قدر گذشت که در باز شد و عطر تن اشکان توی اتاق پیچید، با دونم چه! نمیکردرو بهم منتقل می

روم تمام وجود عطرش رو استشمام کردم. توی جام نشستم و بهش نگاه کردم، به سمتم اومد و روبه

ایستاد. از روی تخت بلند شدم و من هم ایستادم، دستش رو باال آورد و موهای روی پیشونیم رو کنار 

 :های سیاهش بودم که لب زدچشمزد، محو 

 

 !هانیه  -

 

 :اختیار گفتمبی

 

 جان هانیه؟  -

 

 :لبخند زد، آروم ادامه داد

 

 قدر دوسِت دارم، مگه نه؟دونی من چهخودت می  -

 

 :سرم رو تکون دادم که گفت

 

 هوقت بپس به حرف بقیه اهمیت نده، گذشته خیلی وقت پیش تموم شد. مطمئن باش من هیچ  -

 !وقتگردم، هیچگذشته برنمی

 

 :های قرمزش نگاه کردم و گفتمسرش رو بلند کرد، به چشم

 

 سمانه کیه اشکان؟  -
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 :حس کردم بغض داره، بغض من هم تشدید شد، ادامه دادم

 

 !کنم اشکانکنم، خواهش میبه من بگو، من کمکت می  -

 

که چیزی بگه شالم رو کوتاهی بدون این تک اعضاء صورتم چرخوند، بعد از مکثنگاهش رو روی تک

 .روی سرم تنظیم کرد و مانتوم رو دستم داد

 

 !بپوش، دیر وقته باید برگردیم  -

 

 :رفت، گفتطور که از اتاق بیرون میکردم، کالفه دستی بین موهاش کشید و همونفقط نگاهش می

 !توی ماشین منتظرتم  -

 

خودم اومدم و مانتوم رو پوشیدم. دمغ بودم و این از  خشک شده به در بسته اتاق خیره شدم. به

ها پایین رفتم و از ویال خارج شدم. اشکان پشت فرمون نشسته بود و سرش م معلوم بود! از پلهچهره

رو روی فرمون گذاشته بود. در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم، اشکان سرش رو بلند کرد و بدون 

 .ین رو راه انداختنگاهی به من ماشحتی نیم

 

دونستم چرا ریختم؛ حتی نمیکرد و من آروم آروم اشک میتموم مدت اشکان با اخم رانندگی می

خواست بغضم رو آزاد کنم. اشکان ماشین رو داخل پارکینگ هتل پارک کنم! فقط دلم میگریه می

اومد. دکمه آسانسور رو اون هم پیاده شد و پشت سرم  .حرف پیاده شدمکرد، در رو باز کردم و بی

 .روم ایستاد و مثل من به دیوار تکیه کردزدم و منتظر موندم، اشکان روبه

 

ی آسانسور شدم و اشکان هم بعد از من وارد شد. در آسانسور باز شد، آروم وارد اتاقک خفه کننده

ز خدا خواسته زودتر ی مورد نظر ایستاد و هردو پیاده شدیم. در رو باز کرد و من هم اآسانسور طبقه

هام رو عوض از اون وارد شدم، اولین کاری که کردم خوردن یه دونه قرص سردرد بود، بعد اون لباس

ی هام سنگین شد و توی خلسهی زیادی کنار اشکان خوابیدم، طولی نکشید که پلککردم و با فاصله

 .شیرینی فرو رفتم
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*** 

 

 .جون به گوشم رسیدلحظه بعد صدای لرزون و پیر مامان دستم رو روی زنگ فشار دادم، چند

 

 کیه؟  -

 

 :لبخندی روی لبم نشست، به اشکان نگاه کردم و بلند گفتم

 

 خوای مامان جون؟مهمون نمی  -

 

هاش حلقه زد و با ی مهربون مامان جون پدیدار شد، با دیدن من اشک توی چشمدر باز شد و چهره

 :بهت گفت

 

 دخترم اومده دیدنم؟باور کنم   -

تر بود و خیلی الغر شده بود، دم خم شدم و محکم بغلش کردم. مامان جون چند سانتی ازم کوتاه

 :گوشش گفتم

 

 قدر الغر شدی؟الهی پیش مرگت بشم، چرا ان  -

 

 :آروم ازم جدا شد و گفت

 

 .خدا نکنه دخترم! بیا تو دم در بده  -

 

 :ای دست اشکان رو گرفت و گفتخند مادرانهتازه نگاهش به اشکان افتاد، با لب

 

 گن شما هستی؟آقا اشکان که می  -

 

 :اشکان با لبخند سر تکون داد و گفت

 

 !سالم مامان جون  -
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 :مامان جون لبخند زد و گفت

 

 !سالم به روی ماهت پسرم! بفرما، بفرما تو پسرم  -

 

و پشت سر من اشکان اومد پشت سر اشکان هم  ای وارد حیاط شدماشکان به من اشاره زد، با اجازه

 :رفت گفتطور که عصا زنان به سمت ورودی میمامان جون اومد. همون

 

 !پدر جونت رفته تا یه جایی، تا شما یه چای بخورین برگشته  -

 

. مامان جون تعارف زد توی سالن آهانی گفتم، مامان جون رفت توی خونه و ماهم پشت سرش رفتیم

 :ا اون چای بیاره، دست مامان جون رو گرفتم و گفتمبشینیم ت

 

 !م؟ برو بشین خودم چای میارمشما چرا قربونت برم؟ مگه من مرده  -

 

 :لبخند لرزونی زد و گفت

 

 ...خیر از جوونیت ببینی مادر! کمر نمونده برام  -

 

رنگ خوش رفتم توی آشپزخونه و سه تا چای اشکان کنارش نشست و شروع کرد به حرف زدن

زد و اشکان هم با تکون دادن سرش تایید ریختم و رفتم توی سالن. مامان جون با اشکان حرف می

 :کرد. چای رو پخش کردم و کنار مامان جون نشستم، مامان جون روبه اشکان کرد وگفتمی

 

 !پسرم! یه خواسته ازت دارم، روم رو زمین ننداز  -

 

 :گفت جا شد بعداشکان کمی توی جاش جابه

 

 !بفرمایید  -

 

 :مامان جون آهی کشید و گفت

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  203  رمـانـیـکــانجمن 

 

ست، اذیتش نکن مادر، ی من رو بدون، خیلی دختر ماهیه! به خدا خیلی صاف و سادهقدر این هانیه  -

 !نازکهشکنه، دلدلش می

 

 :هام زل زد و دوباره به مامان جون نگاه کرد و گفتاشکان توی چشم

 

 !هام مراقبش هستممثل چشم  -

 

 :مامان جون لبخند زد و گفت

 

 !پیر شی پسرم  -

 

 :صدای زنگ در اومد، مامان جون خواست پاشه که من زودتر بلند شدم و گفتم

 

 .کنممن باز می  -

 

وارد حیاط شدم و به سمت در رفتم، در رو باز کردم و نگاهم قفل شد توی صورت مهربون پدر جون، 

برعکس مامان جون، پدر جون قدش از  .ودش اومد و وارد شدبا دیدن من تعجب کرد؛ اما سریع به خ

 .من بلندتر بود

 

 !خوش اومدی دخترم  -

ازش جدا شدم، دستم رو گرفت و با هم وارد سالن شدیم، نگاه پدر جون روی اشکان ثابت موند، 

الً لبخند گرمی زد. اشکان از جاش بلند شد و به سمت پدرجون اومد و سالم کرد، پدرجون هم متقاب

 .لبخندی زد و با دست تعارف کرد

 

 .سالم پسرم! بشین  -

 

اشکان و پدرجون نشستن و من دوباره به آشپزخونه برگشتم، دوتا چای دیگه هم ریختم؛ پدرجون 

 :ای بهم زد و گفتهمیشه عادت داشت دوتا چای بخوره! چای رو جلوش گذاشتم و اون لبخند پدرانه
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 !خانومی شدی برای خودت  -

 

 :بخند خجلی زدم که ادامه دادل

 

ببخشید که نتونستیم بیایم تهران بهتون تبریک بگیم؛ ولی با تاخیر و از ته دل براتون آرزوی   -

 !کنمخوشبختی می

 

اشکان زیر لب تشکر کرد و من فقط لبخند زدم. دو ساعتی گذشت و ما خواستیم بریم که با 

شد که فردا صبح هم راهی تهران بشیم، بماند که  اصرارهای مامان جون ناهار رو موندیم و قرار

 .قدر مامان اصرار کرد مادر و پدرش رو ببریم تهران؛ اما خود مامان جون و پدر جون راضی نبودنچه

 

 

 

 *زمان حال*

 

 :زد پالستیکی رو سمتم گرفت و بریده بریده گفتطور که نفس نفس میهمون

 

 !ش رو... برداری... یه دونه  -

 

 :اهی توی پالستیک انداختم و گفتمنگ

 

 ان شیرین؟ها دیگه چیاین  -

 

 :چندتا نفس عمیق کشید و گفت

 

ساندویچ، گفتم کار کردیم، خسته و گرسنه هم که هستیم، رفتم یه دونه واسه تو گرفتم یه دونه   -

 !تره هم برای منواسه شهاب و اون کوچیک
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 :لبخند زدم و گفتم

 

 !به زحمت افتادیمرسی عزیزم،   -

 

 :بیخیال دستش رو توی هوا تکون داد و گفت

 

 چه زحمتی؟  -

 

 :دستش رو سمتم دراز کرد و گفت

 

 .یکیش رو بده ببرم واسه شهاب  -

 

 :از جام بلند شدم و گفتم

 

 .برمخودم می  -

 

 :دستی به موهاش کشید و گفت

 

 تو چرا؟  -

 

 :های روی میز اشاره کردم و گفتمبه برگه

 

 !خواستم ببرم براش که تو یه بهونه دستم دادیقراردادی که گفته بود رو ترجمه کردم، می  -

 

 .لبخندی زد

 

 !دستت درد نکنه؛ پس مال خودم رو بده  -

 

ساندویچش رو دادم و برای شهاب رو با قردادها برداشتم و به سمت اتاقش پا تند کردم. چند تقه به 

 :در زدم که با صدای بلندی گفت
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 !بفرمایید  -

 

های در اتاق رو باز کردم و وارد شدم، پشت میزش نشسته بود و کالفه مشغول جمع جور کردن برگه

 :روی میزش بود. سرش رو بلند کرد، با دیدن من از جاش بلند شد و لبخند زد

 

 ورا؟به به هانیه خانوم! چه عجب، از این  -

 

 :ها رو توی دستم تکون دادم و گفتمبرگه

 

 !ها باعث شدناین  -

 

 :سرش رو تکون داد و با نگاهش به ساندویچ اشاره کرد و گفت

 

 حاال اون چی هست؟  -

 

 :ها رو سمتش گرفتم و گفتمتر رفتم و جلوی میزش ایستادم، برگهنزدیک

 

 !این هم از قراردادی که سفارشش رو کرده بودین  -

 

 :اخت و تشکر کرد. ساندویچ رو گذاشتم روی میزش و گفتمها رو ازم گرفت و نگاه کلی بهش اندبرگه

 

 .شیرین گرفت، گفت به شما هم بدم  -

 

 :هاش برق زد و گفتچشم

 

 دست شیرین درد نکنه! خودت داری؟  -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 !دوتا دیگه هم گرفت  -
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افته. سریع لیوان رو بود که بیخواستم برگه رو روی میز بزارم که دستم به لیوان اب خورد و نزدیک 

 :م کشیدم و گفتمهول کرده دستی به مقنعه .گرفتم و لیوان رو گذاشتم روی میز و دستم رو کشیدم

 

 ای ندارین؟خ... خب دیگه من برم، امر دیگه  -

 

 :سکوت کرد و بعد از مکث کوتاهی گفت

 

 !نه، بابت ساندویچ هم از شیرین به جای من تشکر کن  -

 

های آبیش بهم زل زده بود. خداحافظی نگاهی بهش انداختم، با اون چشمرو تکون دادم و نیم سرم

طور که کردم و از اتاق بیرون اومدم، به سمت اتاق خودم رفتم و پشت میز نشستم. شیرین همون

 و با کلیجوید مشغول کامپیوتر هم بود. سوالی که توی ذهنم بود ری توی دهنش رو میی گندهلقمه

 :دل دل کردن پرسیدم

 

 !شیرین  -

 

 :توی همون حالت و با اون اخم ظریف بین پیشونیش گفت

 

 هوم؟  -

 

 تو چند سالته؟  -

 

 .ش رو به سختی قورت دادیکم نگاهم کرد و لقمه

 

 چطور؟  -

 

 !جوریهیچی همین  -

 

 :گلوش رو صاف کرد و گفت
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 !گفته باشم من قصد ازدواج ندارم  -

 :نسردی گفتمبا خو

 

 آخه کی تورو مییره؟  -

 

 !گیرههمونی که تورو می  -

 

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 

 !دیوونه  -

 

 .خندید

 

 !بیست و چهار  -

 

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 !دیبهت نمیاد، کمتر نشون می  -

 

 :لبخند ژکوندی زد و گفت

 

 واقعاً؟  -

 

 :، زیر لب پرسیدمخندیدم و سری از روی تاسف تکون دادم

 

 وقت داداشت چند سالشه؟اون  -

 

 :یکم نگاهم کرد و کشیده گفت
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خوای ببینی شهاب چند سالشه الکی سن من رو پرسیدی، گفته باشم اون هم آهان پس بگو، می  -

 !قصد ازدواج نداره

 

 :ای کشیدم و معترض گفتمپوف کالفه

 

 !عه مسخره نشو دیگه  -

 

 .حالت تسلیم باال بردهاش رو به دست

 

 !باشه بابا ما رو نخور  -

 

 :خندیدم که گفت

 

 !شه سی سالتره؛ یعنی میشهاب شیش سال از من بزرگ  -

 

 :سرم رو تکون دادم توی دلم گفتم

 

 !تر بود نه هشت سالاشکان چهار سال از من بزرگ  -

 

 چه ربطی به هم دارن؟ شد؟ چرا من شهاب رو با اشکان مقایسه کردم؟ مگه این دوتاچی 

 !شی هانیهداری توهمی می

*** 

 

دادم، هانا هم نبود و رفته بود پیش نامزدش، به مامان هم خسته بودم؛ داشتم از کمردرد جون می

ای هم رو از توی آینه به خودم دوختم. از شانس بدم امروز از پلهتونستم چیزی بگم. نگاه خستهنمی

خوردن و دونه سُر می ی چشمم دونههام از گوشهجور ضرب دید! اشکشرکت سر خوردم و کمرم بد

دادن. اومدم توی جام بشینم که هام خیس شده بودن و قلقلکم میریختن، شقیقهروی بالشت می

کمرم تق صدا خورد و درد بدی مهمون جونم شد، ناخواسته جیغی از ته دل کشیدم و هق هق گریه 

شه؛ از همه بدتر های کمرم داره پودر میدونه مهره کردم دونهی بود، حس میسر دادم. واقعاً درد بد
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شدم! این وسط زیر تونستم نفس بکشم و با هر دم و بازدمم درد زیادی رو متحمل میاین بود که نمی

دونم دلم هم درد گرفته بود. در اتاق با شتاب باز شد و قامت مامان توی چهارچوب در نمایان شد. نمی

 :چی توی صورتم دید که رنگش پرید و با هول و وال اومد سمتم و با نگرانی گفت

 

 خدا مرگم بده، چت شده؟  -

 

ای که سه سال ازم دریغ شده میون اون همه درد، دلم خوش شد؛ دلم خوش شد به نگرانی مادرانه

 :بود، آروم و با درد زمزمه کردم

 

 !خ... خدا... نکنه  -

 

م بهش خیره شدم، دستم رو گرفت و خواست کمکم کنه بشینم. درد داشتم و این دههای نم زبا چشم

 :غیر ممکن بود! مامان با نگرانی گفت

 

 کنه؟کجات درد می  -

 

 :صورتم از درد جمع شد، لب زدم

 

 !کمرم و... و... زیر... زیر دلم  -

 

دونم چی دید که هینی کشید و آروم به پهلو خوابوندم و پشت سرم نشست، لباسم رو باال داد. نمی

 :ترسیده گفت

 

 کار کردی با کمرت؟چی  -

 

 :بریده بریده گفتم

 

 !ها... سر خوردم... ک... کمرم خورد به پلهت... توی... شرکت... از پله  -
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 :از جاش بلند شد و مضطرب گفت

 

 کار کنم خدا؟چی  -

 

رو آروم رو کمرم گذاشت حس کردم  تو، یخ از اتاق خارج شد و چند دقیقه بعد با یه قالب یخ اومد

نفسم رفت، هم از سرما هم از درد! دردم بهتر که نشد هیچ بدتر هم شده بود. بلند بلند گریه 

قدر گریه کردم و مامان باال سرم ایستاده بود و دونم چهپیچیدم، نمیکردم و مثل مار به خودم میمی

 .زنگ به اورژانس نزد کرد، از ترس بابا حتی یهنگران نگاهم می

 

ای نداشته باشم هم کسی حق کمک بهم رو آخه بابا حکم صادر کرده بود حتی اگه با مرگ فاصله

افته! بارها خودم شنیدم که آرزوی تر گذرش به قبرستون بیداره سریعنداره.؛ به قول خودش دوست 

 یدن؟ دوست داشتن؟کرد؛ ولی چرا؟ به کدوم گناه؟ عاشق شدن؟ عشق ورزمرگم رو می

 

قدر زدم! انای به درد کمر و زیر دلم اضافه شده بود و برای غربت خودم هم زار میحاال درد دیگه

کردم که مامانی که سه سال دلش مثل سنگ شده بود هم نگرانم شد و همراهم سوزناک گریه می

زده از اتاق خارج شد، چند های دلخراشم قاطی شد، مامان شتاب اشک ریخت! صدای زنگ در با جیغ

م صدای باز و بسته شدن در رو شنیدم و بعد از اون هم صدای عصبی بابا لحظه بعد میون آه و ناله

 .اومد

 

 ست؟این صدای عر زدن اون دختره  -

 

 :چند لحظه سکوت شد بعد اون بابا غرید

 

 این دختره اشک تو رو در آورده؟  -

 

 .ی بابا دیوارها رو لرزوندیزی نگذشت که صدای نعرهصدایی از مامان نشنیدم؛ اما چ

 

 !کن نیستمهای خودم خاکش نکنم ولدفعه تا خودم با دستکشمش، اینمی  -
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ی سرخ شده از خشم پدر عزیزتر از جونم ترس و دلهره به قلبم چنگ زد، در به ضرب باز شد و چهره

هایی که در حقم کرده؛ ولی دوستش ام ناعدالتیپرستیدمش، با تمنمایان شد، هنوز هم عاشقانه می

دارم، با تموم وجودم! به سمتم اومد و کنار تخت ایستاد، توی یه حرکت ناگهانی بازوم رو گرفت و به 

 .زور بلندم کرد

 

چنان جیغی زدم که حس کردم گلوم سوخت. دردم صد نه، هزار برابر شد! نای ایستادن رو نداشتم و 

ی پا شد. هولم داد، افتادم رو زمین و کمرم محکم به گوشهزیاد داشت بسته میهام از درد چشم

قدر محکم که باعث شد صدای چیزی رو بشنوم، صدایی که باعث شد ته دلم رو خالی تختی خورد، ان

 .کنه، صدا مثل شکستن چیزی بود

 

یرم؟ سرفه کردم و مکردم راه تنفسم بسته شده، یعنی تموم شد؟ به همین زودی دارم میحس می

ناک بُهتم دو برابر شد؛ نگاهم مات خونی بود که از دهنم بیرون ریخته بود، تازه مزه شور و چندش

العملی کرد و عکسرحمی نگاهم میرمق و تارم رو به بابا دوختم، با بیخون رو حس کردم! نگاه بی

هام رو نداشتم. آخرین نگه داشتن چشم رو دیدم، زور باز شهای مشت شدهدست !دادنشون نمی

هام رو برای یه استراحت طوالنی یا شاید ابدی آماده هام رو خالی کردم و پلکی هوای ریهباقی مونده

 ...کردم

*** 

 

 !خوشبختانه سطح هوشیاریش باال اومده  -

 

 .گوشم پیچیدای توی صدای نفس آسوده اومد و بعد از اون صدای نگران و آشنای دخترونه

 

 هوش میاد؟دونید دقیقاً کی بهنمی  -

 

 .صدای آروم مرد اومد

 

هوش میاد، حتی ممکن امروز هم بهوش فردا بهبینی کنم حداکثر تا پستونم پیشدقیق نه؛ اما می  -

 !بیاد
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ی دم که باالدیی تار دو نفر رو میهام رو باز کردم، نفس کشیدنم برام مشکل بود! سایهآروم الی پلک

هام رو باز و زدن. اون صدای آشنا زیر لب تشکر کرد، چند بار پلکسرم ایستاده بودن و حرف می

تازه فهمیدم اون صدای آشنا کی بود، هانا خواهر عزیزم! کم کم  !بسته کردم تا کمی دیدم واضح بشه

ده بود و روپوش سفیدی تنش روش ایستایادم اومد چه اتفاق تلخی افتاده بود، یه مرد میانسال روبه

 :های بازم که شد ابرو باال انداخت و گفتبود، اون مرد برگشت و نگاهم کرد، متوجه چشم

 

 هوش اومدین؟به  -

 

هاش های بازم اشک توی چشمرمقم رو بهش دوختم، هانا سر بلند کرد و با دیدن چشمفقط نگاه بی

 .شد روی صورتم و آروم و پر بغض صورتم رو نوازش کردحلقه زد و سریع کنارم قرار گرفت، خم 

 

 هوش اومدی؟الهی فدات بشم خواهری! به  -

 

 :باز هم چیزی نگفتم، مردی که فهمیدم دکتر بود گفت

 

 !لطفاً از بیمار فاصله بگیرین  -

 

ا تهانا کمی ازم فاصله گرفت و دکتر با دست جایی باالی تختم رو لمس کرد، چند دقیقه بعد سه 

. دکتر شروع پرستار اومدن داخل، دکتر چیزی بهشون گفت و اونا هم هرکدوم مشغول کاری شدن

هاش که تموم شد، چیزی توی دادم، سوالکرد به سوال پرسیدن و من هم با مکث جوابش رو می

 :ش نوشت و نگاهش رو به من دوخت. نفس عمیقی کشید و گفتپرونده

 

ث ی شدیدی باعی شما ضربه دیده بود و ترک برداشته بود، ظاهراً ضربهببینین خانوم بیات! دنده  -

نید کتون شده بود، اگه هنگام نفس کشیدن دردی حس میتون و در نتیجه پارگی ریهشکستن دنده

ه هوشیِ کامل به سر بردین و تازخاطر دیر منتقل کردنتون به بیمارستان دو روز رو توی بیطبیعیه! به

هبود پیدا کردین! اگه حالتون تا فردا بهتر بشه مرخص هستین؛ وگرنه چند روز دیگه هم مهمون یکم ب

 !مایید
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 :حسی نگاهش کردم، لبخندش رو جمع کرد و روبه هانا گفتو لبخند زد، با بی

 

 نشون پاره بشه! براتوشه دوباره ریهشون باعث میی آرومی به دندهمراقبشون باشین، حتی ضربه  -

کنم حتماً حتماً تهیه کنین براشون! برای بهبود کنم حتماً، تاکید مییه سری دارو و لوازم تجویز می

تونه باشه، مراقب باشید مریض نشن؛ حتی سرما خوردگی ساده هم براشون حالشون خیلی موثر می

 !خطرناکه

 

و من و هانا تنها موندیم.  هانا سرش رو تکون داد و تشکر کرد، دکتر با پرستارهاش از اتاق خارج شد

زدم، بعد از هانا روی صندلی همراه نشست و دستم رو گرفت، به سقف زل زده بودم و حرفی نمی

 :مکثی طوالنی هانا پرسید

 

 خوبی؟  -

 

 :بغض کردم، پوزخندی زدم و گفتم

 

 !شمکنی دیگه؟ من عالیم بهتر از این نمیخوب؟ شوخی می  -

 

 :درمونده گفت

 

 ...منهانیه!   -

 

 :عصبی پریدم وسط حرفش و گفتم

 خوره؟ هان؟تو چی؟ متاسفی؟ تاسفِ تو بع چه درد من می  -

 

 :به سختی جلوی اشکم رو گرفته بودم، چندتا نفس عمیق کشیدم و لب زدم

 

 ی پدر دختریِ من و بابا؟ کجا رفت؟همه عشق و عالقهکجا رفت اون   -

 

 :هانا زمزمه کرد
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 ...تقصیر خودت بود  -

 

 :بغضم با صدا شکست، با گریه به هانا نگاه کردم و گفتم

 

 کنی من به اشکان خ**ی**ا**ن**ت کردم، آره؟ تو هم؟تو هم باور کردی، آره؟ تو هم فک می  -

 

 ...هاآخه اون عکس  -

 

 :صدام رو باال بردم و گفتم

 

زاد زندگیم رو به فنا داد! من جای بابا و فرها زندگیم رو خراب کرد، همین تعصب بیهمین عکس  -

 جوری بودم؟ هان؟کجای زندگیم این

 

 :هانا دلجویانه دستم رو فشار داد و گفت

 

 !خیلی خب، خیلی خب، آروم باش  -

 

کرد، یکم گذشت و من هم آروم شدم! با صدایی که کشیدم و این اذیتم میاز خشم تند تند نفس می

 :شد گفتمبه زور شندیده می

 

 جا آورد؟و به اینکی من  -

 

 :آروم گفت

 

 !فرزاد  -

 

 :متعجب گفتم

 

 !فرزاد؟  -
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 :کمی مکث کرد و گفت

 

 دونستی مامان فرزاد رو برای شام دعوت کرده بود؟مگه نمی  -

 

 .پوزخند زدم

 

 ی دومم باشه؟من کِی از این چیزها باخبر بودم که دفعه  -

 

 :ناراحت ادامه داد

گرفت فرزاد و الهام هم رسیدن، گفت زمانی که بابا داشت با تو دعوا میجوری که مامان میاون  -

کنه. خواست تورو هوشی بابا هم باال سرت وایستاده نگاهت میوقتی فرزاد اومد توی اتاق دید تو بی

میره! باالخره بابا کشه، االن میگفت نفس نمیفرزاد هم هی می .برسونه بیمارستان که بابا نذاشت

 ...بینید بیارنت و االن هم که داری میرضایت دا

 

 شد؟ کجاست؟فرزاد چی  -

 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 

ت پاره شده بود، عملت کردن، تا زمانی که منتقلت کنن بخش پیشت بود! بعد به من زنگ زد، ریه  -

 .من هم تا امروز باال سرت بودم

 

 :دل کردن پرسیدم فقط نگاهش کردم و چیزی نگفتم. بعد از یه عالمه دل

 

 ب... بابا نگرانم نشد؟  -

 

های هانا حلقه زد و من برای بار ده هزارم شکستم. هانا از جاش بلند شد و خواست اشک توی چشم

 :از اتاق خارج بشه که من با صدای لرزونی گفتم

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  217  رمـانـیـکــانجمن 

 نشد؟  -

 

 :ناباور زمزمه کردم های سست از اتاق خارج شد و در رو بست.هاش رو حس کردم! با قدملرزش شونه

 

 !نگرانم نشد  -

 

 

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

زد. بدون هیچ حرفی فقط روی نیمکت کنار صدف نشسته بودم و صدف با آب و تاب برام حرف می

 :ش انداختم که صدف گفتدادم. صدای پیام گوشیم بلند شد، نگاهی به صفحهسرم رو تکون می

 

 !بندم نامزدتهشرط می  -

 

 :ی به اسم فرستنده کردم و گفتمنگاه

 

 !آره اشکانه  -

 

 :صدف کنجکاو سرکی توی گوشیم کشید و گفت

 

 گه؟حاال چی می  -

 

 :رو برگردوندم و گفتم با اخم صفحه

 

 به تو چه؟  -

 

 :مثل دخترهای تخس اخم کرد و دست به سینه نشست و زیر لب گفت

 

 !شه دل آزارنو که اومد به بازار کهنه می  -
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 .سری از روی تاسف تکون دادم و پیام اشکان رو باز کردم

 

 ای؟کارهامروز چی  -

 .کمی فکر کردم و تایپ کردم

 

 !کاربی  -

 

 :ارسال زدم، چند لحظه بعد پیام اومد

 

 ری؟تونی زنگ بزنی به مامانت بگی دیرتر میمی  -

 

 .یکم مکث کردم و نوشتم

 

 چرا؟  -

 

 .بالفاصله نوشت

 

 !رون دور دوربریم بی  -

 

 .چند لحظه بعد فرستادم

 

 !زنمباشه االن زنگ می  -

 

 .ی مامان رو گرفتم، بعد از چند بوق صدای مهربونش اومدشماره

 

 جونم دخترم؟  -

 

 :لبخندی زدم و گفتم
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 !سالم خوشگلم  -

 

 :خندید و گفت

 

 !علیک سالم  -

 

 :هام رو جمع کردم و با تردید گفتملب

 

 !مامان  -

 

 بله عزیزم؟  -

 

 شه امروز دیرتر بیام خونه؟می  -

 

 چرا دخترم؟  -

 

 ...اشکان گفت یکم بریم بیرون  -

 

 :چند لحظه مکث کرد و گفت

 

 !برو؛ ولی قبل اژ هشت خونه باش  -

 

 :با خوشحالی گفتم

 

 !باشه عشقم  -

 

 :خندید و گفت

 

 !هات رو واسه اشکان بذاردلبری  -
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 :معترض گفتم

 

 !مامان  -

 

 گم مگه؟چیه؟ دروغ می _

 

 :هام رو برچیدم و گفتملب

 

 !گیجوری میکشم اینعه، خب خجالت می  -

 !قربون دختر خجالتیم برم من  -

 

 !عه خدا نکنه  -

 

 خب عزیزم! دیگه کاری نداری؟  -

 

 .نه خداحافظ  -

 

 !خدا پشت و پناهت  -

 

 :تماس رو قطع کردم، صدف زیر لب گفت

 

 خوام برم نامزدبازی؟گفتی میمی مردیخب می  -

 

 :با پر رویی گفتم

 

 !که چشت دراد آره اصال عشقم کشید نگمواسه این  -

 

 :پشت پلکی نازک کرد و گفت

 

 !خانومدارم برات هانیه  -
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 .خندیدم و سری از روی تاسف تکون دادم

 

 :برای اشکان نوشتم

 

 ریم؟ساعت چند می  -

 

 :جواب دادارسال کردم، چند ثانیه بعد 

 

 .شه، جلوی ورودی منتظرتمیه ربع دیگه کالسم تموم می  -

 

کل کردیم و من با یه خداحافظی به سمت ورودی  ای نوشتم و فرستادم، یه ربع با صدف کلباشه

رفتم. چند دقیقه بعد اشکان هم رسید، با هم به سمت ماشینش رفتیم و سوار شدیم. اشکان صدای 

 :خونی با خواننده، اشکان نگاهم کرد و گفتردو شروع کردیم به همضبط رو زیاد کرد و ه

 

 طوری؟با یه عصرونه چه  -

 

 :خندیدم، متعجب گفت

 

 خندی؟چرا می  -

 

 :هام گفتمی روی لببا همون خنده

 

 شه؟دقت کردی تمام دوران نامزدیمون داره به رستوران و کافه ختم می  -

 

 :هم خندید و گفتاون

 

 !گیت میراس  -

 

 :مکث کرد و ادامه داد
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 خب، اصالً هرجا تو بگی، کجا بریم؟  -

 

 :کمی فکر کردم و گفتم

 .بریم بام تهران  -

 

 :سرش رو تکون داد و گفت

 

 !ای به چشم  -

 

لبخند مهربونی زدم و چیزی نگفتم. بعد از نیم ساعت رسیدیم، اشکان ماشین رو یه گوشه پارک کرد 

ها باال رفتیم و روی یه نیمکت نشستیم. تمام تهران زیر پامون بود! هردو از پلهو ماهم پیاده شدیم، 

توی سکوت به شهر زیبای تهران خیره بودیم، خورشید درحال غروب بود و لحظه زیبایی پیش 

 :افتاد، زمزمه کردمرومون اتفاق می

 

 !زیباست  -

 

 :اشکان با لحن مالیمی پرسید

 

 چی زیباست؟  -

 

 .ی کشیدمنفس عمیق

 

 !خوشبختی  -

 

 :رخم خیره شد و گفتمتعجب به نیم

 

 خوشبختی؟  -

 

 .رو تکون دادم سرم
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 .آره  -

 

 :نگاهش رو ازم گرفت و گفت

 

 ...رومون زیباستی روبهگی صحنهفکر کردم االن می  -

 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 

 !ین چیز دنیا هم به چشمت نمیادچرا اون هم قشنگه؛ اما اگه خوشبختی رو حس نکنی زیباتر  -

 

 :آروم زمزمه کرد

 

 !جوری بهش فکر نکرده بودمگی، تاحاال ایندرست می  -

 

 :مقدمه پرسیدمالعاده طوالنی بیسکوت کردیم، بعد از سکوتی فوق

 

 قدر پولدارید؟اشکان! شما چرا ان  -

 

 :متعجب گفت

 

 چی؟  -

 

 :برگشتم و نگاهش کردم، ادامه دادم

 

 !رو از کجا آوردی دونی همیشه برام جای سوال بود که این همه مال و اموالمی  -

 

 :عادی گفت

 

 پرسی؟چرا می  -
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 :شونه باال انداختم و گفتم

 

 .دونم چرا؛ ولی کالً دوست دارم بدونمراستشو بخوای خودم هم دقیق نمی  -

 

 :رو خیره شد و گفتبه روبه

 

جا رسیدیم، همه چیز که مفتی مفتی به درم کار کرد تا به اینخب مثل همه من هم کار کردم، پ  -

 !دست نمیاد

 

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 ارث خوب هم بهتون رسیده؟  -

 

 :مکث کرد و پرسید

 

 پول برات مهمه؟  -

 

 :کمی فکر کردم و صادقانه گفتم

 

آره برام مهمه، خیلی هم  که از چه راهی به دست میادکم و زیادش نه؛ اما حالل و حرومش و این  -

 !مهمه

 

کمی نگاهم کرد و سرش رو زیر انداخت، اون روز معنی این سکوتش رو نفهمیدم؛ اما االن پشیمونم از 

 !آشناییمون

 

 *زمان حال*

 

 

 

 :چند تقه به در خورد، با درد گفتم
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 !بفرمایید  -

 

ومد و روی تخت نشست، خواستم در اتاق باز شد و هانا داخل اومد، یه لیوان آب دستش بود. سمتم ا

بشینم که دوباره درد کمرم و زیر دلم نذاشت. هانا لیوان رو روی پاتختی گذاشت و کمکم کرد بشینم. 

خوردم، لیوان خالی رو ازم گرفت. ها رو میای آب اونداد و من با جرعههام و دونه دونه بهم میقرص

کرد. بعد از سکوتی طوالنی کوت بهم نگاه میزیر لب تشکر کردم و سکوت کردم! هانا هم توب س

 :گفت

 

 !دوستت دارم  -

 

 :بغض به گلوم چنگ زد، لبخند لرزون و مهربونی بهش زدم و گفتم

 

 !من هم دوستت دارم فدات شم  -

 

 :ش چکید و گفتقطره اشکی روی گونه

 

 ...این روزها حقت نبود  -

 

 :مکث کرد و سوزناک ادامه داد

 

 !ی خسته مال خواهر شاد من نیستحقت نبود، این عذاب حقت نبود! این چهره این سه سال  -

 

مکث خودش رو توی بغلم جا داد، ریخت. آغوشم رو براش باز کردم، بیبه پهنای صورت اشک می

های هانا خیس شده بود، ش حلقه کردم و سرش رو بوسیدم. لباسم از اشکهام رو دور شونهدست

م گذاشته بود و شد. سرش رو روی سینهریخت و پنهان میالی موهای هانا میالبههای من هم اشک

 .شنیدقطعاً صدای تند و نامنظم قلبم رو می

اراده آخی گفتم؛ هول هولکی ای درد کمرم برگشت و بیداد که لحظهجوری توی آغوشش فشارم می

نصیب کرد. با نگرانی نگاهم کرد و ر، بینظیازم جدا شد و من رو از اون آ**غ**و**ش ناب و بی
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 :گفت

 

 شده؟خوبی؟ چی  -

 

 :لبخند زدم و گفتم

 

 !هیچی خوبم  -

 

کرد، خواستم از اون حال و هوا بیرون بیارمش، واسه همین با های بارونیش نگاهم میچنان با چشمهم

 :کردم کمی شیطون باشه پرسیدملحنی که سعی می

 

 از نامزدت چه خبر؟  -

 

 :بخند خجلی زد و گفتل

 

 !رسونهخوبه، سالم می  -

 

 :هام گرفتم، با صدای آرومی پرسیدممکث کردم و دستش رو توی دست

 

 ...باهاش خوشبختی؟ پسر مهربونیه؟ کارش چیه؟ خدایی نکرده دست بزن نداره که  -

 

 :پرید وسط حرفم و با لبخند گفت

 

کس تاحاال ش شنیدم هیچجور که از خونوادهنیه. ایننگران نباش عزیزم! ماهان پسر آروم و مهربو  -

 !که دست بزن داشته باشهصدای بلندش رو نشنیده چه برسه به این

 

 .لبخندم عمق گرفت

 

 خدارو شکر! نگفتی، کارش چیه؟  -
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 .کنهتوی فروشگاه فروش لوازم آرایشی بهداشتی کار می  -

 

 :که چیزی یادش اومده باشه گفت آهانی زمزمه کردم و دیگه حرفی نزدیم، انگاری

 

 ...راستی  -

 

 :سوالی نگاهش کردم که ادامه داد

 

 .هوش بودی یکی به گوشیت زنگ زده بودتوی اون دوروزی که بی  -

 

 کی بود؟  -

 

 :لب پایینیش رو کمی باال داد و گفت

 ...فکر کنم شیرین سیو کرده بودیش  -

 

 :مکث کرد و ادامه داد

 

هوشی، بنده خدا کلی نگرانت شد. قرار شد هر وقت حالت بهتر شد ف کردی بیبهش گفتم تصاد  -

 !بهت بگم بهش زنگ بزنی

 

 :یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم

 

 .خب برو گوشیم رو بیار یه زنگ بهش بزنم  -

 

 رو داد دستم، سرش رو تکون داد و از اتاق خارج شد، چند لحظه بعد با گوشیم اومد تو و گوشی

ش ی شیرین رو گرفتم و منتظر موندم. بوق اول نخورده گوشی رو برداشت و صدای فریاد گونهشماره

 .توی گوشم پیچید

 

قدر حواس پرتی تو دختر؟ دِ یه چیزی بگو خدا بگم چیکارت نکنه هانیه! مردم از نگرانی، چرا ان  -
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 !بفهمم الل نشدی

 

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 

 .عزیزم! یه نفس بگیرشیرین جان،   -

 

 :دفعه با بغض گفتیک

 

 خودتی؟  -

 

 :با تعجب گفتم

 

 خواستی کی باشه؟پس می  -

 

 :طوری ادامه دادهمون

 

 !هیچی فقط ذوق کردم  -

 

 :رنگی زدم و گفتملبخند کم

 

 ذوق کردی یا بغض؟  -

 

 :با خنده گفت

 

 !دوتاش  -

 

 :سکوت کردم که گفت

 

 راستی حالت خوبه؟  -
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 :عمیقی کشیدم، اگه حال روحیم رو فاکتور بگیرم، آره، بهتر بودم پس گفتمنفس 

 

 !جون، بهترمآره شیرین  -

 

 :خداروشکری زیر لب گفت و ادامه داد

 

 شد تصادف کردی؟چی  -

 

 .هام رو بستمخدایا! از دروغ بدم میاد، از دروغ متنفرم؛ مکث کردم و با درد چشم

 .دم حواسم پرت شد و به این روز افتادمشداشتم از خیابون رد می  -

 

 :دفعه بلند و با عصبانیت گفتآهانی گفت، یک

 !حواستخاک توی سر بی  -

 

 :متعجب گفتم

 

 چی؟  -

 

 .با تو نبودم هانیه جان! با این شهاب دست و پا چلفتی بودم  -

 

 :آهانی زمزمه کردم، شیرین با هیجان گفت

 

 !توی این پنج روزی که تو نبودیشده اوف هانیه! اگه بدونی چی  -

 

 :خیال پرسیدمبی

 

 شده مگه؟چی  -

 

 :هیجان زده گفت
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رو خرید، االن ریاست شرکت افتاده دست شریکش تقریباً،  شریک آقای نعیمی بیشتر سهمش  -

 !کارمندهای جدید اومدن. کلی اتفاق افتاد

 

 :هام رو کج کردم و زمزمه کردملب

 

 !چه سریع  -

 

 :فتشیرین گ

 

راستی رئیس جدیدمون خارجه، فعالً  آره واقعاً، چند نفر دیگه هم به بخش ترجمه اضافه شدن  -

 !وکیلش باال سر شرکته

 

 :دونم چرا حس خوبی نسبت به این تغییرات یهویی نداشتم، شیرین ادامه دادنمی

 

 !باید بیای ببینی فقط  -

 

 .خودم هم خیلی کنجکاوم بیام ببینم  -

 

 :و گفت مکث کرد

 

 شی؟کی مرخص می  -

 

 .مرخص شدم؛ ولی دکتر برام استراحت رد کرده  -

 

 !شیخب به سالمتی، انشااهلل بهتر می  -

 

 :لبخند تصنعی زدم و گفتم

 

 !مرسی  -
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 :ای کرد و گفتشیرین تک خنده

 

 !قدر جیگره که... آختر مرخص بشی بیای شرکت، یه مترجم اومده اننامیدوارم سریع  -

 :متعجب گفتم

 

 شد؟چی  -

 

 :زد، گفتبا صدایی که درد توش موج می

 

 !هیچی شهاب غیرتی شد، زد پامو له کرد  -

 

 :با تعجب گفتم

 

 ...خوره دست بزن داشته باشهبهش نمی  -

 

 :کشیده گفت

 

 !ی تنم کبودهزنه که همهقدر منو میاوه کجاش رو دیدی، ان  -

 

 .شدهام از این گردتر نمیچشم

 

 چی؟  -

 

 :خندید و گفت

 

 !به خدا یکی دوبار تا دم مرگ رفتم  -

 

 :ی شهاب اومد که تشر زدصدای کالفه

 

 گی شیرین؟چرا چرند می  -
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 :بست، با تاسف سر تکون دادم و گفتماین یعنی شیرین داشت خالی می

 

 ذاری؟ر داداشت میوقت تو سر به سکه یه داداش داشته باشم؛ اوندم برای اینمن جون می  -

 

 :خندید و گفت

 

 سر به سر این نذارم پس پاشم برم سر به سر پسر مردم بذارم؟  -

 

 :به ثانیه نکشید دوباره صدای آخش اومد، خندیدم و اون با درد گفت

 

 !خورهداداشی که راه به راه غیرتی بشه به درد نمی  -

 

 چرا؟  -

 

 :با حرص گفت

 

 .ی کتک کنمن باید خودم رو آمادهچون هر دفعه غیرتی بشه م  -

 

 :ای کردم و شهاب از پشت تلفن داد زدتک خنده

 

 !گه تو باور نکن هانیه خانومشیرین تب کرده هذیون می  -

 

 :ای هول هولکی روبه شیرین گفتمیه لحظه ضربان قلبم رفت روی هزار، با یه نفس عمیق و خنده

 

 .خوام استراحت کنمم، میستهت من یکم خشیرین جان! با اجازه  -

 

 :شیرین هم متواضع گفت

 !برو عزیزم، ببخشید مزاحمت شدم  -
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 !اتفاقاً خیلی خوشحال شدم صدات رو شنیدم  -

 

 .خداحافظ  -

 

 .فعالً _

 

تماس رو قطع کردم و نگاهم رو به هانا دوختم، کنارم دراز کشیده بود و بهم خیره شده بود. سوالی 

م و هومی گفتم. دوباره بغض کرد و صورتش رو توی بالشتم فرو برد. با ناراحتی سرم رو تکون داد

رو کر  ش گوش فلکرو توی آغوشم کشیدم، به ثانیه نکشید صدای ضجهکنارش دراز کشیدم و سرش

 :رو دور کمرم حلقه کرد و با بغض و گریه گفت هاشکرد! دست

 

 !الهی برات بمیرم خواهری  -

 

 .ای گفتم و موهاش رو نوازش کردمی خدانکنهبا صدای لرزون

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

 

 

کرد و من و کردیم، منصور با اشکان شوخی میبا منصور و اشکان و مگی نشسته بودیم و بازی می

 گفتیم، بازی تموم شد و منصور آخر شد و اشکان اول! منصور با قیافهمگی هم گه گاهی چیزی می

 :آویزون گفت

 

 !آقا قبول نیست، من خودم به چشم دیدم اشکان تقلب کرد  -

 

 :اشکان عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و گفت

 

 جوری تقلب کردم؟جوری تقلب کردم؟ نه، تو بگو چهچه  -

 

 :منصور شونه باال انداخت و گفت
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 !من از کجا بدونم تو تقلب کردی  -

 

 :مگی دست و پا شکسته گفت

 

 !دیوونه  -

 

ی هم زدن منصور قبول کرد که باخته و هممون رو برای شام نگه داشت، با کلی توی سر و کله باالخره

کنار اشکان نشسته بودم و گرم بحث بودیم که منصور سیگاری گرفت سمت اشکان، اشکان یکم به 

ی لبش گذاشت و روشنش کرد. با تعجب به سیگار رو گوشه .سیگار نگاه کرد و در نهایت ازش گرفت

طور که از رکاتش خیره بودم، سنگینی نگاهم رو حس کرد و سرش رو برگردوند طرفم، همونح

 :گرفت سوالی سر تکون داد. با بهت گفتمسیگارش کام می

 

 کشی؟چی می  -

 

 :لبخندی زد و گفت

 

 !هیچی  -

 :رو گرفت سمتم و گفتیه تای ابروم رو باال انداختم، سیگارش

 

 خوای امتحان کنی؟می  -

 

 :رم رو به طرفین تکون دادم که گفتس

 

 !رو حال کن، ضررش از سیگار کمتره خیال! یه امشببی  -

 

 :دستش رو پس زدم و با ناراحتی گفتم

 

 !از دود و دم بدم میاد  -
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 :ای کرد و گفتمتعجب تک خنده

 

 !من از زن لوس خوشم نمیادها  -

 

 :با دلخوری نگاهش کردم که دوباره گفت

 

 !ش اعتیاد نمیارهیه پُک  -

 

نگاهم رو کمی بین سیگار و اشکان رد و بدل کردم و نهایتاً با تردید سیگار رو از دستش گرفتم. 

هام فرستادم. گلوم سوخت و به سرفه هام گذاشتم و هوا رو به داخل ریهقسمت زرد سیگار رو بین لب

 :افتادم، سیگار رو به اشکان پس دادم و گفتم

 

 کشی؟ه تو میاین چه مزخرفی  -

 

 :خندید و گفت

 

 .سوزهجوری شدی! بیا یه دونه دیگه هم پک بزن دیگه گلوت نمیچون بار اولت بود این  -

 

دفعه کمتر گلوم سوخت! دود رو از مردد سیگار رو ازش گرفتم با تردید بیشتری ازش کام گرفتم، این

تر منتقل شد، پک بعدی رو عمیق بخش بهمهام بیرون فرستادم، حس جدید و یه جورایی لذتریه

کشیدم، یهو اشکان با بخش بود که بدون توجه به اطرافم تند تند سیگار میقدر برام لذتزدم، ان

 :خنده سیگار رو ازم گرفت و گفت

 

 !بسه بابا، خودکشی نکن دختر  -

 

بودم! آروم و با لبخند تر بودم، اصالً انگار توی یه دنیای دیگه انرژی زیادی گرفته بودم و سرحال

 :زمزمه کردم

 

 !خیلی خوب بود  -
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زد، اشکان باهام حرف مگی یه چیزی گفت، آلمانی گفت، فهمیدم؛ اما نفهمیدم! منصور قهقهه می

 .جوری بود، بیش از اندازه بم بود و دیگه چیزی نفهمیدمزد؛ ولی صداش... صداش یهمی

 

*** 

 

. کردهای حریر، اتاق رو روشن میکردم. نور آفتاب از بین پرده هام رو بازبا حس سنگینیِ سرم، چشم

گنگ کمی به اطراف نگاه کردم، روی یه تخت دو نفره بودم. اشکان کنارم دمر خوابیده بود و یه 

کرد، دستش زیر سرش بود. من با همون مانتو و شلوار دیشبی بودم؛ اما سوالی ذهنم رو در گیر می

ز دیشب یادم نمیاد؟ فقط یادمه سیگار کشیدم و بعدش... بعدش رو یادم نمیاد! اصالً چرا من چیزی ا

هاش رو باز کرد، یکم نگاهم کرد و با آروم توی جام نشستم و دست اشکان رو تکون دادم، الی چشم

 :صدای خشداری گفت

 

 !چه زود بیدار شدی  -

 

 :متقال کردم که دستم رو آزاد کنم؛ اما فایده نداشت، معترض گفت

 

 شد؟جا اتاق کیه؟ دیشب چیها، اصالً ایندستم رو شکوندی  -

 

 :مکث کرد و با همون تن صدا گفت

 

 !ی منصوریمخونه  -

 

 .هاش زل زدممتعجب سرم رو برگردوندم و به چشم

 

 جدی؟  -

 

 .آره  -

 

 :های گرد شده پرسیدمبا چشم
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 شد؟چرا؟ دیشب چی  -

 

 :یکم نگاهم کرد و گفت

 

برمت هوش شدی، به مامانت زنگ زدم گفتم یکم ناخوشی شب رو میشب حالت بد شد، بیدی  -

 .پیش مامانم

 

 :مات گفتم

 

 دروغ گفتی؟  -

 

 .هاش رو برچیدلب

 

 ...آره  -

 

مانتوی دیشبی  .تعجبم جاش رو به دلخوری داد، آروم ازش فاصله گرفتم و از تخت پایین اومدم

ستی بهش کشیدم و شالم رو از روی پاتختی برداشتم و سرم حسابی توی تنم چروک شده بود. د

کردم، اشکان توژ جاش نشست و به حرکات من زل زد. جلوی آینه ایستادم و شالم رو میزون کردم، 

 .هام، یکم کبود شده بود. متعجب از توی آینه به اشکان نگاه کردمنگاهم افتاد به لب

 

 هام چرا این رنگی شدن؟لب  -

 

 :کرد و گفت یکم نگاهم

 

 !به خاطر سیگار دیشبه  -

 

 :با حرص نفسم رو فوت کردم بیرون و گفتم

 

جوری برم خونه؟ هزارتا فکر ببین چه وضعیتی درست کردی اشکان! االن من با این وضعیتم چه  -
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 ...کنننامربوط می

 

 :با خنده از جاش بلند شد و گفت

 

 !یه رژ بمال حله -

 

 .رو ازش گرفتمبا اخم براندازش کردم و 

 

 !برو تیشرتت رو بپوش  -

 

 :لبخند کجی زد و گفت

 !جا جز من و تو کسی نیست، تو هم که بهم محرمیاین  -

 

هام ای بهش رفتم و سمت آینه برگشتم. از توی کیفم رژ صورتیم رو برداشتم و یکم به لبچشم غره

م کردم و تمام موهام رو پوشوندم. رنگ دادم تا کبودیشون معلوم نباشه! شالم رو روی سرم تنظی

اشکان هم لباسش رو پوشیده بود و حاضر و آماده ایستاده بود، روتختی رو مرتب کردم و کیفم رو از 

روی میز برداشتم. با هم از اتاق خارج شدیم. ساعت نه و نیم بود و منصور و مگی توس آشپزخونه 

منصور با لبخندی معناداری به اشکان نگاه خوردن، سالمی کردیم و کنارشون نشستیم. صبحونه می

ی منصور آویزون شد و زیر لب نفهمیدم چرا قیافه .کرد و اشکان با اخم سرش رو به طرفین تکون داد

 :گفت

 

 !شهاز تو که آبی گرم نمی  -

 

 

 

خیال نشون دادم و چندتا لقمه خوردم و کنار کشیدم. منصور بازهم تعارف کرد؛ اما من خودم رو بی

ش رو تموم کرد و از پشت میز بلند شد. سرسری خداحافظی دیگه نخوردم. اشکان هم صبحونه

کرد، دونم چرا تمام بدنم درد میی ماشین تکیه داده بودم. نمیکردیم و رفتیم. سرم رو به شیشه

خواست فقط چند دقیقه بخوابم، سوالی که توی احساس خستگی و کسالت شدیدی داشتم و دلم می
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 :نم بود رو بدون مقدمه پرسیدمذه

 

 هوش شدم نبردیم دکتر؟چرا وقتی بی  -

 

 :نگاهی بهم کرد و با مکث جواب دادنیم

 

 !خاطر سیگاری بود که دیشب کشیدی، نیاز به دکتر نبودبه  -

 

 :مشکوک گفتم

 

 هوش بشم؟خاطر یه سیگار بیاصالً چرا باید به  -

 

 :شونه باال انداخت و گفت

 

 !ساختدونم، البد بهت نمینمی  -

 

 :سکوت کردم و چیزی نگفتم، با یادآوری چیزی دوباره گفتم

 

 ...تو که دیشب گفتی اون سیگار نیست  -

 

 :متعجب گفت

 

 !من؟ نه  -

 

 :جدی گفتم

 

 یعنی من دارم دروغ می.گم؟  -

 

 !گم شاید اشتباه متوجه شدیگی، میگم دروغ میمن نمی  -
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های بلند و عمیقش نشونه از عصبانیتش بود، پوزخند صداداری رگردوندم. نفساخم کردم و روم ر. ب

 :زدم که با عصبانیت و صدای بلند گفت

 

 زنی؟هان؟ چرا پوزخند می  -

 

 :من هم عصبی گفتم

 

ش پرسی چرا؟ از وقتی باهم نامزد کردیم فهمیدم باهام رو راست نیستی! همهچرا؟! واقعا می  -

کاری! دِ لعنتی بهم حق بده بهت اعتماد نداشته باشم. من خواستم با کسی نهانش پدروغ، همه

ازدواج کنم که کنارش احساس امنیت کنم، کنار تو احساس امنیت ندارم هیچ، تازه احساس خطر هم 

 !کنممی

 

 :ش غریدهای کلید شدهبا عصبانیت از بین دندون

 به من اعتماد نداری؟  -

 

 :بلند داد زدممثل خودش با صدای 

 

 !افتهکنم هر لحظه یه اتفاقی برام میآره! به تو اعتماد ندارم، حس می  -

 

 :ی خیابون پارک کرد و برگشت سمتم و عربده کشیدبا عصبانیت ماشین رو گوشه

 

 حرف حسابت چیه؟ هان؟  -

 

 :با عصبانیت جیغ زدم

 

 !هاسر من داد نزن  -

 

 !یکنزنم ببینم چه غلطی میمی  -
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 :با حرص و عصبانیت گفتم

 

 !ای هستیواقعاً آدم ع**و**ض**ی  -

 

دستش رو با تمام قدرت روی صورتم فرود آورد، سرم به سمت راست برگشت و محکم به داشبورد 

م سر خورد، قطره اشکی رو گونه !برخورد کرد. ناباور و دردمند سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم

ی لبم کشیدم و نگاهش کردم، به خون کردم، انگشت اشارم رو گوشهو حس میی لبم رپارگی گوشه

 :پوزخندی زدم و زمزمه کردم !سرخی آغشته شده بود

 

 .زننها توی عصبانیت حرف دلشون رو میگن آدمراست می  -

 

 :انگشت خونیم رو نشونش دادم و گفتم

 

 حرف دلت این بود، نه؟  -

 

غضم کشیدم بلکه بزد فقط نگاهم کرد. تند تند نفس میی توش موج میبا نگاهی که ندامت و پشیمون

 :نشکنه، چندبار سرم رو تکون دادم و گفتم

 

که باهم یکی بشیم این روت رو هم دیدم؛ فهمیدم ممکنه دست خوب شد، خوب شد که قبل از این  -

 !بزن هم داشته باشی

 

های تند از ماشین فاصله گرفتم. صدای باز و قدم معطلی در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم، بابی

ی اشکان رو شنیدم. بازوم رو کشید، زدههای شتاببسته شدن در ماشین و بعد از اون هم صدای قدم

 :به ضرب ازش جدا شدم که با التماس گفت

 

 ...ری عزیز من؟ بیا برسونمت خونهکنم، کجا داری میهانیه! خواهش می  -

 

 :یت به راهم ادامه دادم و در همون حین گفتمبا عصبان
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 !خوام تنها باشمبرو به کارت برس، می  -

 

 :دنبالم اومد و گفت

 

 !خطرناکه عزیزم! بذار حداقل تا یه جایی برسونمت  -

 :بلند و عصبی گفتم

 

 !برو اشکان، نذار یه چیزی بگم که هم تو ناراحت بشی هم من، برو  -

 

ها قدم هدف توی خیابونتوجهی کردم که سوار ماشینش شد و رفت، بیش بیهاقدر به التماساین

هاش ریختم. به یه پارک بزرگ رسیدم، از خدا خواسته روی یکی از نیمکتزدم و گاهی اشک میمی

خواست یه مدت طوالنی تنها باشم و فقط راه برم و فکر کنم، از نشستم و به فکر فرو رفتم. دلم می

 .خورداومد، حالم از این دوگانگی بهم میهم به شدت کسل بودم و خوابم میاون طرف 

 

 

 

*** 

 

 .با صدای بلند و عصبی بابا بغضم ترکید

 

 !کشمش! ببین چه بالیی سر دختر دسته گل من آوردهپریش، میی روانپسره  -

 

 .مامان سعی در آروم کردن بابا داشت

 

 باشه احمد! تو آروم باش، خب؟  -

 

 :با فریاد زدبا

 

 جوری آروم باشم؟ هان؟ ندیدی چه بالیی سر هانیه آورده؟چه  -
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 :مامان با بغض گفت

 

 ...م از وقتی اومده یه چشمش اشکه یه چشمش خونچرا ندیدم؟ الهی بمیرم براش، بچه  -

 

 .دوباره صدای بابا بلند شد

 

 .شون آبروشون رو ببرمشیطونه میگه برم در خونه  -

 

 :ترسیده گفتمامان 

 

شه عروس اون خونواده، تو دوست داری فردا هانیه میجوری؛ پسخاک توی سرم! احمد نگو این  -

 اون خونواده باهاش بد بشن؟

 

 :بابا گفت

 

هام مونه پیشم و روی تخم چشمها نشه، به جهنم! دخترم میخوام صد سال سیاه عروس اونمی  -

 !دارمنگهش می

 

زانوهام رو توی بغلم گرفتم  !قلبم پیچید. نه، من دوست ندارم از اشکان جدا بشم یهو یه ترس بد توی

روم خیره شدم. دیگه هیچ م رو روی زانوهام گذاشتم و به دیوار روبهو به تاج تخت تکیه زدم، چونه

 .ممیرشک میکردم اگه از اشکان جدا بشم بیتوجهی به صدای بلند بابا نکردم و فقط به این فکر می

قدر گذشت که در اتاق باز شد و قامت مامان پدیدار شد، اومد نزدیکم و کنارم رو تخت دونم چهنمی

های بارونیم. دستش رو دراز کرد و آروم روی زخم لبم دست کشید، صورتم نشست. زل زد توی چشم

 :از درد توهم رفت، با نگرانی گفت

 

 کنه؟درد می  -

 

هاش لبریز از اشک شد. م داد. مامان هم چشمیدی رو به چونهبغض گلوم باالتر اومد و لرز شد

کردم و مامان هم سعی آغوشش رو برام باز کرد و من هم خودم رو توی آغوشش پرت کردم. گریه می
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 :داشت من رو آروم کنه، آروم بغل گوشم زمزمه کرد

 خوای نامزدیت رو بهم بزنی؟می  -

 

 :ترسیده ازش جدا شدم و گفتم

 

 .ه نه مامان! من اشکان رو دوست دارمن  -

 

 :هام رو گرفت و گفتمامان دست

 

 ی چیه؟ت واسهپس گریه  -

 

 :سرم رو زیر انداختم و با ناراحتی لب زدم

 

 ...اشکان دلم رو شکوند  -

 

 :مامان مهربون گفت

 

 !قربون دل مهربونت برم  -

 

 .لب زدم

 

 !خدا نکنه  -

 

 :گفت مامان لبخند مهربونی بهم زد و

 

 ها، باشه؟گریه نکنی   -

 

 :هام رو پاک کرد و گفتی اشکمظلوم سر تکون دادم، پیشونیم رو بوسید و ته مونده

 

 !ت میرسهپاشو دخترکم! پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن، االن خاله فاطمه  -
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 :متعجب گفتم

 

 خاله؟  -

 

 :ش ادامه دادبا همون لبخند مادرانه

 

 !مونهی آینده فارغ میشه این مدت رو پیش ما می! احتماالً تا دو هفتهآره عزیرم  -

 

 :کنجکاو گفتم

 

 چرا؟  -

 

 :از روی تخت بلند شد و گفت

 

کار کنه؟ این مدت پیش ش سر کاره، اگه یه وقت فاطمه درد زایمانش بگیره چیآقا سامان که همه  -

 .مونه، من حواسم بهش هستما می

 

 

*** 

 

داد. بابا، با عصبانیت داشت از رفتار ی بابا و آقاعلی گوش میسری پایین افتاده به مکالمهاشکان با 

های بابا کرد و آقاعلی توی سکوت و گاهی شرمندگی به حرفاشکان با من پیش آقاعلی گالیه می

ای هداد. زیر چشمی به اشکان نگاه کردم، اخم داشت و به پاهاش خیره بود. باالخره حرفگوش می

ای بابا تموم شد، چند لحظه سکوت شد و بعد صدای نفس عمیق آقاعلی اومد، آقاعلی با لحن شرمنده

 :گفت

 

واال چی بگم احمدجان؟ روم سیاه ست، اشکان همون روز بهم گفت چه اتفاقی بین اون و دخترم   -

 !هانیه افتاده، من هم سرزنشش کردم؛ اما خود اشکان هم پشیمونه
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 :بابا گفت

 

 خوره؟االن؟ االن پشیمونیش به چه دردم می  -

 

 :مکث کرد و ادامه داد

 

ت ت باشی، بعد از یه عالمه انتظار بچهشما خودت رو جای من بذار، یه روز کامل چشم انتظار بچه  -

 ی داغون ببینی، چه حسی بهت دست میده؟رو با صورت خونی و روحیه

 

 :ا هم سکوت کرد. آقاعلی روبه من گفتآقاعلی شرمنده فقط سرتکون داد، باب

 

 !جانهانیه  -

 

 :سرم رو بلند کردم و با صدای ضعیفی گفتم

 

 بله؟  -

 

 :ای زد و گفتلبخند پدرانه

 

 تونی پسر خطاکار منو ببخشی؟خواستم ببینم میمی  -

 

 .مردد نگاهم رو به اشکان دوختم بعد دوباره به آقاعلی خیره شدم

 

 ...واال چی بگم  -

 

 :آقا علی نفس عمیقی کشید و گفت

 

بهت حق میدم نتونی تصمیم بگیری؛ اما دخترم! اشکان هم پشیمونه و برای عذرخواهی اومده،   -

و ریم، تخوام کار پسرم رو ماست مالی کنم، فقط گفتم که بهش فکر کنی. من و اشکان امروز مینمی

یا نه. یادت باشه دخترم! بخشش یکی از تونی اشکان رو ببخشی هم خوب فکرهات رو بکن ببین می
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 !دیگه بگذرناصول مهم زندگیه، زن و شوهر باید از خطای هم

 

سکوت کردم و سرم رو زیر انداختم، آقاعلی عزم رفتن کرد، هر چهار نفرمون بلند شدیم و من و بابا، 

روی مبل نشستم، بابا اشکان و پدرش رو بدرقه کردیم، مامان و هانا، خاله رو برده بودن دکتر. کالفه 

 :کردم. باالخره لب باز کرد و گفتهم کنارم نشست. نگاه سنگینش رو حس می

 

 !جانهانیه  -

 

 .ایش نگاه کردمهای قهوهسرم رو بلند کردم و به چشم

 

 !نبینم غصه بخوری ها! تو هر تصمیمی بگیری من مثل کوه پشتتم  -

 

 *زمان حال*

 

ردم و از آسانسور پیاده شدم. به سمت اتاق ترجمه رفتم و خواستم وارد جا ککیفم رو روی دوشم جابه

هترین کردم ببشم که یه لحظه ماتم برد، با بهت نگاهم رو دوختم به کسی که تا سه سال پیش فکر می

های روی میزش بود. کرد؟ سرش پایین بود و مشغول برگهکار میجا چیدوستمه. اون... اون این

 :ه حضورم شده بود با ذوق گفتشیرین که متوج

 

 وای هانیه! اومدی؟  -

 

همین حرفش کافی بود تا رها سرش رو بلند کنه، یه لحظه نگاهمون توی هم گره خورد. بهت رو توی 

 :هاش دیدم، نفس لرزونی کشیدم و نگاهم رو به شیرین دادم و با لبخند تصنعی گفتمچشم

 

 سالم خوبی؟  -

 

 :ل خرابم شده بود که لبخندش محو شد و با صدای آرومی گفتانگار شیرین هم متوجه حا

 

 آره ممنون، تو خوبی؟  -
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با همون لبخند مسخره سر تکون دادم و پشت میزم نشستم، سنگینی نگاه رها رو روی خودم حس 

کردم، تازه متوجه یه پسر دیگه هم توی اتاق شدم که سخت مشغول بود. بدون هیچ حرف می

 .دونست حوصله ندارم و امروز پرحرفی نکردو شروع کردم. انگار شیرین میای کارم راضافه

 

ی یه لحظه اشکان تونستم حتی واسهبا وجود رها، اون هم توی شرکت و توی اتاق ترجمه، دیگه نمی

هایی که تا حاال برام افتاده بود رو فراموش کنم. تمام مدت حواسم پرت گذشته بود و چندبار و اتفاق

شد؛ ولی ی چند دقیقه حواسم جمع میگاه شیرین واسهرو قاطی کردم و با تذکرهای گاه و بیکارها 

 !بعدش دوباره همون آش و همون کاسه

 

 کرد، کالفه پوفی کشید وشیرین باالی سرم ایستاده بود و متنی که ترجمه کرده بودم رو بررسی می

 :و بهم نشون داد و گفتخم شد و برگه رو جلوم گرفت، با خودکار چند تا کلمه ر

 

 !جاها رو اشتباه ترجمه کرداه هانیه! بازهم این  -

 

 :گیج گفتم

 

 هان؟  -

 

 :با کالفگی کمر راست کرد و گفت

 

 زنی؟ اصالً معلوم هست تو امروز چته؟ مطمئنی توی تصادف به سرت ضربه نخورده؟چرا گیج می  -

 :با خستگی نگاهش کردم، اخم کرد و گفت

 

 !ها باید آماده باشهودت رو مظلوم نکن! تا تایم استراحت اینالکی خ  -

 

 :ها رو روی میز گذاشت و گفتبرگه

 

 !بیشتر دقت کن  -
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به سمت میزش رفت و پشتش نشست، نفسم رو با حرص بیرون فوت کردم و سعی کردم تمرکزم رو 

شدم. شهاب وارد اتاق خودم می های کنجکاو رها رویهای ترجمه بدم. تمام مدت متوجه نگاهبه برگه

 :شد، با دیدن من متعجب گفت

 

 اِ هانیه خانوم! شما کی اومدین؟  -

 

 :هام کردم و با صدای ضعیفی گفتمبازهم لبخند تصنعی مهمون لب

 

 .سالم  -

 

 :هاش رو ریز کرد و گفتتر اومد و سالم کرد، چشمنزدیک

 

 حالت خوبه؟  -

 

 :سرم رو تکون دادم که گفت

 

 ...دونم، رنگت پریدهبعید می  -

 

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 

 !نه، خوبم  -

 

 ...خوای یکم استراحت کنمی  -

 

 !نه، گفتم که حالم خوبه  -

 

 :شونه باال انداخت و زمزمه کرد

 

 !خود دانی  -
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 :شهاب یه پوشه رو روی میز گذاشت و گفت

 

 .ه باشهزحمت تا تایم استراحت آمادبی  -

 

 !نفسم رو به شدت به بیرون فوت کردم، این خواهر و برادر امروز قصد کشتم رو کرده بودن

 

 :کالفه سر تکون دادم و ناچار گفتم

 

 !چشم  -

 

هام گرفتم. خدایا! ای گفت و از اتاق خارج شد، آرنجم رو روی میز گذاشتم و سرم رو بین دستخوبه

بره، االن برداشتی خاطراتم رو گذاشتی کنارم؟ صدای رها روی  اومدم توی این شرکت تا گذشته یادم

 .افکارم خط کشید

 

 ...تونی یه مقدارش رو بده من انجام بدم، کار خودم داره تموم میشهاگه نمی  -

 

 :با شنیدن صداش ناخودآگاه عصبی شدم و با صدای بلندی گفتم

 

 !الزم نکرده  -

 

 :شیرین متعجب گفت

 

 ت خوبه؟وا، هانیه! حال  -

 

چندتا نفس عمیق کشیدم و با یه ببخشید زیر نگاه سنگینشون از اتاق خارج شدم و به سمت 

کرد؛ با دیدن من اول کمی تعجب کرد؛ ولی بعد با آبدارخونه رفتم. آقاهاشم داشت چایی دم می

 :مهربونی گفت

 

 خوای دخترم؟چیزی می  -
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 :ناخودآگاه لبخندی زدم و گفتم

 هاشم؟بابا نسکافه داریم  -

 

 :گفت بابا صدام کنین! سرش رو تکون داد و گفتخودش همیشه می

 

 .آره دخترم! بشین برات بیارم  -

 

 .نه شما زحمت نکشین، بگین کجاست خودم بردارم  -

 

 :اخم شیرینی کرد و گفت

 

 .خوای ازم بگیری؟ بشین دخترم! خودم برات میارمدیگه چی؟ همین یه کار هم می  -

 

لبخندم روی صندلی نشستم. آقاهاشم یه لیوان شیر داغ با یه بسته نسکافه بهم داد، نسکافه با حفظ 

م به چرخش قاشق زدم. نگاه خیرهرو باز کردم و توی شیر خالی کردم و با قاشق آروم شیر رو هم می

 .صدای مهربون آقاهاشم رو شنیدم .توی شیر دوخته شده بود

 

 !درمونده نباشی دخترم  -

 

 :های پیرش دوختم، لبخند تلخی زدم و گفتمرم رو بلند کردم و نگاهم رو به چین دور چشمس

 

 ...مم باباهاشم، درموندهدرمونده  -

 

 :ش گفتبا همون لبخند پدرانه

 

 !خدا نکنه دخترم! تو که سنی نداری درمونده باشی  -

 

 :با همون لحن ادامه دادم
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 !خدا کرده که حال و روزم اینه  -

 

 !انشااهلل خیره دخترم  -

 

 :نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم

 

 چه خیری؟  -

 

 :با لحن آرومی گفت

 

 !حکمت نیست باباجانکاری بیدونه چی خوبه و چی بد! هیچخدا خودش می  -

 

 :سرم رو زیر انداختم و گفتم

 

 ...چی بگم واال  -

 

 .چند لحظه سکوت بود و من سکوت رو شکستم

 

 ...کار کنمدونم چیاآرومم باباهاشم! سردرگم هستم، نمیخیلی ن  -

 

 :لبخند اطمینان بخشی زد و گفت

 

 !حاجت بخواه  -

 

 :سوالی نگاهش کردم و گفتم

 از کی؟  -

 

زاده صالح خودمون، انشااهلل که تونی برو همین امامبرو مشهد پابوس آقا امام رضا، یا اگه نمی  -

 !روا میشی دخترمحاجت
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لحظه بدون حرکت فقط نگاهش کردم. مشهد؟ چند سالی میشه بوی خوش گالب حرم به مشامم چند 

 !نرسیده. دلم خیلی تنگته امام رضا! من رو بطلب

 

 :تونم تنها به مشهد برم. مغموم به لیوان توی دستم خیره بودم که آقاهاشم گفتولی من که نمی

 

 چرا پکر شدی؟  -

 

 :و زمزمه کردم نفسم رو آه مانند بیرون دادم

 

 ...تونم برم مشهدنمی  -

 

 :سوالی نگاهم کرد و گفت

 

 چرا دخترم؟  -

 

 .ذارن تنها برمم نمیخانواده  -

 

 

 

 !خب، با خانوادت برو  -

 

 :با بغض گفتم

 

 !تونن بیانها باهام نمیان؛ یعنی نمیاون  -

 

 :م نشون دادم و گفتمآهانی گفت و سکوت کرد، از جام بلند شدم و لیوان رو به آقاهاش

 

 !بابت نسکافه ممنون  -

 

 :با مهربونی لبخند زد و گفت
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 !کنم دخترمخواهش می  -

 

با یه خداحافظی کوچولو از آبدارخونه بیرون اومدم و به سمت اتاق رفتم. به شدت احساس خستگی 

که کارم رو  کردمتمام سعیم رو می .کرد؛ پشت میزم نشستم و مشغول شدمکردم و سرم درد میمی

 .درست انجام بدم و موفق هم بودم

 

 *فلش بک... سه سال قبل*

 

ی منصور اومده بودیم، مگی رفته بود آلمان و من و اشکان و مثل همیشه آخر این هفته هم به خونه

منصور تنها بودیم. ساعت نزدیک پنج عصر بود که زنگ خونه زده شد، منصور در رو باز کرد و رو به 

 :اشکان گفت

 

 .بچه های پخشن  -

 

شش تا پسر و دختر پونزده ساله تا بیست ساله داخل   -اشکان سر تکون داد. چند لحظه بعد پنج 

دفعه به ذهنم کلی سوال یک .اومدن، بدون هیچ سالم و احوال پرسی اومدن و نزدیک ما نشستن

 :ی کلفتی روبه منصور گفتخورد، با صداهجوم آورد. یکی از اون پسرها که سنش بیشتر از بقیه می

 

 !مون رو بدهسهم این هفته  -

 

 :منصور لبخند کجی زد و گفت

 .امروز یه سوپرایز براتون دارم  -

 

 :یکی از دخترها مشتاقانه گفت

 

 !امیدوارم مربوط به سهممون باشه  -

 

 :منصور سر تکون داد و گفت
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 ...ون سهمتونتی این هفتهالعادهخاطر فروش فوقصد البته! به  -

 

 :مکث کرد، یکیشون با هیجان گفت

 

 دو برابر میشه؟  -

 

 :منصور خندید و گفت

 

 !سه برابر میشه  -

 

 :صدای جیغ خوشحالیشون سالن رو پر کرد. منصور با صدای بلندی گفت

 

 .خیله خب ساکت! برید توی همون اتاق قبلی تا سهمتون رو بیارم  -

 

ی سالن رفتن. هنوز هم کنجکاو بودم؛ اما روهای گوشهت یکی از راهشون سر تکون دادن و به سمهمه

خواست اشکان رو مجبور به توضیح کنم. تازه متوجه اشکان شدم، خیره به اشکان نگاه دلم نمی

 .کردم که انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد و سمتم برگشتمی

 

 :اومد کنار من نشست. یکم به هم نگاه کردیم که رو بهش گفتم

 

 دوستم داری؟  -

 

 !لبخند کجی زد و با اون نگاه گیراش زل زد توی خاکستریِ نگاهم

 

 کنی جوجه؟خودت چی فکر می  -

 

هایی از خنده هم توش بود بلند تا لب از هم باز کردم جواب بدم، صدای معترض منصور رو که رگه

 .شد
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 !جا نشستهجمع کنین بساطتون رو، مجرد این  -

 

 *زمان حال*

 

 

 

کردم که شیرین با هیجان وارد اتاق شد و بازوم رو چسبید. با تعجب ها رو بررسی میداشتم پرونده

 :نگاهش کردم و گفتم

 

 چیه؟  -

 

 :آب دهنش رو قورت داد و گفت

 

 !شهوای باورت نمی  -

 

 شه؟چی رو باورم نمی  -

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

ی جورجا، ببین کارمندها چهلمان برگشته؛ فردا قراره بیاد اینسهام دار کثیر و رئیس شرکت از آ  -

 !کننکار می

 

 .شونه باال انداختم و به کارم ادامه دادم

 

 کار کنم؟میگی چی  -

 

 :ایشی گفت و بازوم رو ول کرد. کنارم نشست و گفت

 

 !تونی چشم ازش برداریقدر جذابه که نمیهمه میگن ان  -

 

 :ن گفتمکث کرد و یهو با هیجا
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 ...وای هانیه! فرض کن عاشق من بشه  -

 

 :عاقل اندر سفیه نگاهش کردم و گفتم

 

 بینی؟فیلم هندی زیاد می  -

 

 .ش آویزون شدقیافه

 

 فیلم هندی چرا؟  -

 

 :ای زدم و گفتملبخند مسخره

 

 آخه کدوم عقل کلی میاد تو رو بگیره؟  -

 

 :هاش رو توی هم کشید و حق به جانب گفتاخم

 

 مگه من چمه؟  -

 

 :نیشخندی زدم و گفتم

 

 !بگو چم نیست  -

 

 :تر شد و ادامه دادهاش غلیظاخم

 

 !خیلی هم دلش بخواد  -

 

 :پوکر فِیس گفتم

 

 مثال چی داری که دلش بخواد؟  -
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 :لبخند ژکوندی زد و گفت

 

 !خانوم نیستم که هستم! خوشگل نیستم که هستم! ناز نیستم که هستم  -

 

 :کرد، دستم رو به معنای سکوت باال آوردم و گفتمجوری داشت از خودش تعریف میرین همینشی

 

 !کمتر خودت رو تحویل بگیر  -

 

 .چنان مشغول بودم که دوباره شیرین پارازیت انداختای رفت و سکوت کرد. همچشم غره

 

 ها، تو کنجکاو نیستی این آقای رئیس رو ببینی؟ میگم  -

 

 :م و گفتمپوفی کشید

 شناسی تور پهن کردی؟معلوم هست چته؟ الکی واسه کسی که نمی  -

 

 :اخم کرد و معترض گفت

 

 عه هانیه؟  -

 

 :حق به جانب ادامه دادم

 

 !جان، خواهر من! تو که این یارو رو ندیدی، شاید پنجاه سالش باشهشیرین  -

 

 :دستش رو توی هوا تکون داد و گفت

 

 !نه بابا جوونه  -

 

 :دستم رو کوبیدم به پیشونیم و زیر لب گفتم کف

 

 !وای  -
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 :اخم کرد و گفت

 

 باز چیه؟  -

 

 :نفسم رو با شدت بیرون فوت کردم و دوباره به کارم ادامه دادم و گفتم

 

 .هیچی  -

 

 .سرش رو خاروند و شونه باال انداخت

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

 

 

که چیزی به بهار نمونده خیابون منتظر اشکان بودم. با اینبا بدن دردی شدید توی اون سوز هوا، کنار 

باالخره ماشین اشکان رو از دور دیدم. میون اون همه  .بود؛ ولی امسال هوا عجیب سرد و سوزناک بود

خستگی لبخند زدم و دویدم سمت ماشین، در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم. اشکان ابرو باال 

 :انداخت و گفت

 

 .معلیک سال  -

 

 :هام رو بغل کرده بودم با درد نالیدمطور که دستهمون

 

 .کنهاشکان! اشکان! تمام بدنم درد می  -

 

ی همین خودم زودتر سرم رو به خواد بگه، واسهدونستم چی میاشکان دهن باز کرد چیزی بگه. می

 :پشتی صندلی چسبوندم و با لحن خماری گفتم

 

 !سه روز پیش  -
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 :طور که از توی داشبورد چیزی رو در میاورد گفتتر شد و همونش غلیظهااخم

 

 !تو که خودت رو کشتی دختر  -

 

 :یه دونه سیگار سمتم گرفت و گفت

 

 !بیا بگیر  -

طور که با فندک هام و هموناز خدا خواسته اون لعنتی رو از دستش کشیدم و گذاشتم بین لب

 :کردم، گفتمروشنش می

 

 !قرار بودم که مامان بهم شک کردقدر بیین بدن دردهام تقصیر توئه! توی خونه انتمام ا  -

 

ش چیزی نگفت و راه افتاد. چند وقتی بود که به شدت به این کوفتی اعتیاد پیدا کرده بودم و همه

آوردم. ترین حرفی جوش میخاطر اشکان بود. دیگه اعصاب درست و حسابی نداشتم و با کوچیکبه

ی خرید عید بریم؛ اما اشکان به بد دردی بود! سه روز دیگه عید بود و مثالً قرار بود با اشکان واسه

چیز خریداری شده بود. لباس من روند. هفتم عید مراسم عقدمون بود و همهی منصور میسمت خونه

 ...م ومون، جهیزیهو اشکان، خونه

 

ن وسط فقط من بودم که به لطف موادی که مصرف کل فامیل توی جنب و جوش عروسی بودن، ای

 !کردم کالً توی این دنیا نبودم و هیچ شوقی برای روز عقد نداشتممی

 

اشکان با ریموت در حیاط رو باز کرد و ماشین رو داخل حیاط برد. از ماشین پیاده شد و چند دقیقه 

بشم. بنگ رو از دستم گرفت و  بعد در سمت من باز شد و اشکان بازوم رو کشید و کمکم کرد پیاده

خبری؛ دنیایی که توی این مدت کم، عاشقش زیر پاهاش له کرد. بازهم رفته بودم توی اون دنیای بی

شده بودم و حاضر بودم همه چیزم رو بدم تا دقایقی کوتاه توش زندگی کنم! با هم وارد سالن شدیم. 

کرد. با دیدن ما متعجب از جاش بلند نگاه می های سالن لم داده بود و داشت تلویزیونمگی روی مبل

شد و نگاهش رو بین من و اشکان چرخوند و ابرو باال انداخت، نگاهش روی من بود؛ اما مخاطبش 
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 :اشکان، به آلمانی گفت

 

 چند بار بهت گفتم معتادش نکن؟  -

 

 :زدتوی اتاق داد میاومد، انگار از ی دور میجوابی از سوی اشکان نشنیدم. صدای منصور از فاصله

 

 !مگی! مگی  -

 

 :مگی کالفه زیر لب به فارسی گفت

 

 .باز این قاطی شد  -

 

 :بعد بلند گفت

 

 چته؟  -

 

 :طور که سرش توی گوشی بود از اتاق بیرون اومد و گفتتر شد همونصدای منصور واضح

 

 !یه زنگ به این اشکان بزن ببین کجاست  -

 

 :مگی به آلمانی گفت

 

 !جاستفهمی که اینه سرت رو بلند کنی میاگ  -

 

 :منصور سرش رو بلند کرد و با دیدن ما گفت

 

 !چه عجب باالخره اومدین  -

 

 :اشکان گفت
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 ...باید باهات حرف بزنم  -

 

 :منصور سرش رو تکون داد و روبه مگی گفت

 

 تونی هانیه رو ببری یه جا دراز بکشه؟می  -

 

 

گفت اتاق خودشه هدایتم م رو گرفت و سمت اتاقی که همیشه میمگی سرش رو تکون داد و بازو

کرد، در رو باز کرد. حال کنجکاوی کردن توی اتاق رو نداشتم. من رو روی تخت خوابوند و کنارم روی 

خندیدم و دستم رو بلند کردم، در  ش نشست. تازه نگاهم به رنگ موهاش خوردصندلی میز مطالعه

 :ای گفتمش رو توی دستم بگیرم. با لحن کشیدهرونهتالش بودم موهای مدل پس

 

 رنگشون رو عوض کردی شیطون؟  -

 

 :ش شبیه عالمت سوال شد و دست و پا شکسته گفتقیافه

 

 !فهمم؛ درست... درست حرف بزنجور فارس رو نمیاین  -

 

 :مستانه خندیدم و گفتم

 

 !آبی هم رنگ قشنگیه ها  -

 

کرد. صدای باز شدن در اومد و بعد هم صدای و مگی هم غر غر میزدم ی خودم حرف میواسه

 !اشکان

 

 .مگی! پاشو باید جایی بریم  -

 

 :مگی یکم نگاهم کرد و گفت

 

 کنی؟کار میاین رو چی  -
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 :اشکان گفت

 

 !منصور حواسش هست  -

 

دونم چند شد. نمی مگی مردد نگاهم کرد و در آخر از جاش بلند شد و همراه با اشکان از اتاق خارج

 :دقیقه یا ساعت گذشت که دوباره در باز شد. نگاه خمارم رو به منصور دوختم، به سمتم اومد و گفت

 

 !وقتشه سفارش داداش اشکان رو انجام بدم  -

 

*** 

 

هام رو باز کردم. چندبار پلک زدم تا خواب از سرم بپره. تازه متوجه شدم ای کشیدم و چشمخمیازه

جا کجاست؟ روی یه تخت یه نفره نشسته بودم. کردم. این . متعجب به دور و برم نگاه میکجا هستم

. هوا شدم تندتند باال پایین میمانتوم تنم نبود! ملحفه رو روی خودم کشیدم. از ترس قفسه سینه

م اومد! هرچی به مغزم فشار آوردگرگ و میش بود و چیزی از اتفاقات چند ساعت گذشته یادم نمی

ی منصور و بعد هم مگی من رو به اتاقش آورد. از جام چیز زیادی یادم نیومد؛ فقط یادمه اومدیم خونه

قدر ترسیده بودم که زانوهام هام روی صندلی بود. برداشتم و پوشیدمشون، انبلند شدم. لباس

 :لرزیدن. با خودم زمزمه کردممی

 

 ...هام رو درآوردمباسچیزی نیست، حتماً موقع خواب گرمم شد ل  -

 

تلو تلو خوران به سمت در اتاق رفتم و بازش کردم. راهرو تاریک بود، دستم رو به دیوار گرفتم و از 

اتاق خارج شدم. وارد سالن شدم و خودم رو روی مبل پرت کردم، سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم و 

شد! با صدای چیزی یادم نمیاد؟ داشتم دیوونه می هام رو بستم. خدایا! چه اتفاقی افتاده؟ چراچشم

اومد. لیوان رو به سمتم گرفت، هام رو باز کردم، منصور بود که با یه لیوان سمتم میهایی چشمقدم

 :مردد از دستش گرفتم و گفتم

 

 اشکان و مگی کجا هستن؟  -
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 :روم نشست و گفتروبه

 

 !گردنیگه برمیتا یه جایی رفتن، تا یک ساعت د  -

 

هاش متفاوت بود، حس خوبی کرد. نگاههای منصور اذیتم میسرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم. نگاه

مطمئنم صورتم سرخ شده بود. فقط دعا  .نسبت به نگاهش نداشتم! یه لحظه کل بدنم یخ بست

ب به شربت نزدم و روی که توب شربت قرص نریخته باشه لکردم اشکان زودتر بیاد. از ترس اینمی

 :منصور به لیوان اشاره کرد و گفت .میز عسلی گذاشتمش

 

 چرا نخوردی؟  -

 

 

 

 :دستم رو توی هوا تکون دادم و گفتم

 

 !میل ندارم  -

 

 :لبخند چندشی زد و گفت

 

 !هرجور مایلی  -

 

و  جام بلند شدمهای منصور رو تحمل کنم، از تونستم نگاهروسریم رو کمی جلوتر کشیدم. دیگه نمی

 :پالتو و کیفم رو برداشتم. منصور هم بلند شد و گفت

 

 کجا؟  -

 

 :پالتوم رو پوشیدم و گفتم

 

 !دیرم شده، من باید برم  -
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 .اشکان گفت خودش میاد دنبالت  -

 

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 

 .بهش زنگ بزن بگو نیاد، با تاکسی میرم  -

 

ی کردم و از ویال بیرون زدم. هوا کامالً تاریک شده بود. تا یه جایی رو پیاده ای گفت. خداحافظباشه

 .رفتم و بعد هم یه تاکسی به مقصد خونه گرفتم

 

چندبار در زدم تا باالخره در توسط مامان باز شد. سالمی کردم و علیکی هم شنیدم. وارد شدم که 

 :مامان کنجکاو گفت

 

 چیزی نخریدین؟  -

 

 :ا زبون تر کردم و گفتمهام رو بلب

 

 .آم... چرا گرفتیم؛ اما امروز فقط خریدهای اشکان رو انجام دادیم  -

 

 .های این چند وقت لعنت فرستادمآهانی گفت و من زیر لب به خودم برای دروغ

 

 

 

 *زمان حال*

 

 

 

 .با صدای شیرین سر بلند کردم

 

 هانیه! حالت خوبه؟  -
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 :حالی لب زدمزبونم تر کردم و با بیم رو با های خشک شدهلب

 

 ...دونمنمی  -

 

 :متعجب از جاش بلند شد، دستش رو گذاشت روی پیشونیم و با هیجان گفت

 

 !اوه اوه دختر! تو که آتیشی  -

 

 :گیج لب زدم

 

 هان؟  -

 

 :نوچی کرد و دستش رو برداشت و گفت

 

 تب داری، چرا اومدی سر کار؟  -

 

 :م و گفتمدستی به پیشونیم کشید

 

 موندم خونه که چی بشه؟می  -

 

 :دلخور نگاهم کرد و گفت

 

 !خودت رو توی کار خفه نکن، یه بالیی سرت میاد ها  -

 

تفاوت دستم رو توی هوا تکون دادم و دوباره مشغول شدم. توی این چند روز که رها اومده بود بی

 .کاری به کارم نداشت

 

شون توی کار خودشون بود، شیرین هم دیگه مخم رو اون پسره هم کارم نداشت و همه سر

 !خوردنمی
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دفعه حالت تهوع شدیدی بهم دست داد و زیر دلم کردم که یکداشتم توی کامپیوتر چیزی تایپ می

وحشتناک تیر کشید. دستم رو روی دهنم گذاشتم و تند از اتاق خارج شدم و به سمت دستشویی 

قدر عوق زده ی روشویی برگردوندم. یه ربع فقط عوق زدم، اندویدم. هرچی که خورده بودم رو تو

شد. حالم خوب نبود و به زور روی پاهام ایستاده بودم. توقع بودم که فقط زردآبه از گلوم خارج می

داشتم شیرین دنبالم بیاد؛ اما در کمال تعجب نیومده بود. دهنم رو شستم و تلو تلو خوران از 

ت اتاق رفتم. از دور دیدم یه مرد از اتاق خارج شد؛ اما نتونستم دستشویی خارج شدم و به سم

تشخیص بدم کیه. وارد اتاق شدم، شیرین با دیدنم ترسیده سمتم اومد و زیر بازوم رو گرفت و کمک 

 .کرد سرجام بشینم

 

 آخه چرا اومدی سر کار دختر؟  -

 

 :کالفه گفتم

 

 !نکرداومدم اخراجم میجان، اگه نمیشیرین  -

 

 :اخم کرد گفت

 

 !ای تا اخراج شدن نداریبه هر حال االن هم فاصله  -

 

 :متعجب گفتم

 

 چرا؟  -

 

 !بار دیگه بیاد ببینه جات خالیه اخراج میشیچون رئیس اومد دید نیستی، گفت بهت بگم یک  -

 

 :ترسیده گفتم

 

 واقعاً؟  -
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 :پشت میزش نشست و گفت

 

 !به خدا  -

 

 :م که گفتنگاهم رو ازش گرفت

 

 ...راستی  -

 

 :یه برگه گرفت سمتم و ادامه داد

 

 .ها رو ببر به آقای فرخی بدههروقت کارت تموم شد زحمت بکش این  -

 

 

ها رو ازش گرفتم. کارهام رو تموم که حسش رو نداشتم؛ اما از روی ناچار سر تکون دادم و برگهبا این

اق آقای فرخی رفتم و چند تقه به در زدم، کمی منتظر کردم و از پشت میزم بلند شدم. به سمت ات

 :موندم؛ اما جوابی دریافت نکردم، دوباره چند تقه زدم و همراه اون اسمش رو صدا زدم

 !جناب فرخی  -

 

 .همین االن رفتن  -

 

 .برگشتم به منشی نگاه کردم

 

 چی؟  -

 

 :با دست به آسانسور اشاره کرد و گفت

 

 !د؛ همین االن رفتنساعت کاریشون تموم ش  -

 

 :پوفی کشیدم که گفت
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 .رسیها بری پایین احتماالً بهش میاگه از پله  -

 

ها پایین رفتم. سرعتم زیاد بود و به نفس نفس هول هولکی ازش تشکر کردم و با اون حالم از پله

ر نش چه رنگی بود. فکافتاده بودم. جمعیت توی البی زیاد بود. به مغزم فشار آوردم تا یادم بیاد پیره

رفت کنم سبز لجنی بود. بین جمعیت چشم چرخوندم و نگاهم روی مردی که به سمت خروجی می

 :قفل شد. به سمتش پا تند کردم و با صدای بلند گفتم

 

 !آقای فرخی! آقای فرخی! مهندس  -

 

چند قدم عقب زده دفعه ایستاد. محکم بهش برخورد کردم، هولتقریباً بهش رسیده بودم که یک

ش بود. تلو تلو خوران ش رو ببینم. بهت زده نگاهم مات چهرهرفتم. برگشت و من تازه تونستم چهره

 :عقب رفتم و ناباور زمزمه کردم

 

 تو؟  -

 

 :پوزخند زد و گفت

 

 چیه؟ مگه جن دیدی؟  -

 

 :هنوز هم صداش جذاب و گیرا بود! آب دهنم رو قورت دادم و با لکنت گفتم

 

 کنی؟کار می.. تو... این.جا... چیت.  -

 

 :با حفظ پوزخندش گفت

 

 نکنه واسه ورود و خروج از شرکت خودم باید از تو اجازه بگیرم؟  -

 

دار کثیر شرکت، اشکان بود؟ ناباور داشتم جا شرکت اشکانه؟ یعنی اون سهامشرکت خودش؟ این

 :ی اجزای صورتم چرخوند و گفتکردم که چند قدم بهم نزدیک شد و نگاهش رو تونگاهش می
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 !نه، خوشگل شدی  -

 

 :لرز بدی بهم افتاد و رنگم پرید. لبخند حرص دراری زد و گفت

 

 چیه کوچولو؟ ترسیدی؟  -

 

 .مکث کرد و کمی سمتم مایل شد

 

 !شکوندییادمه اون زمان که نامزدت بودم واسه دیدنم سر و دست می  -

 

 :با تنفر گفتم

 

 !ازت متنفرم  -

 

 :رفت گفتطور که عقب عقب میای کرد و همونک خندهت

 

 !به امید دیدار خانومِ... بیات  -

 

 :هام رو توی هم کشیدم و زیر لب گفتماخم

 

 !بری دیگه برنگردی  -

 

اشکان رفت و من هنوز توی شوک دیدنش بودم. کارم رو فراموش کردم، راه رفته رو برگشتم. خدایا 

 ؟این رو کجای دلم بذارم

 

 *فلش بک، سه سال قبل*

 

ا شد. بجا کردم. هوا داشت تاریک میهای خرید رو توی دستم جابهاز تاکسی پیاده شدم و پالستیک

ها باال رفتم. چند تقه به در زدم. در با تاخیر توسط هانا باز شد، لبخند وارد ساختمون شدم و از پله
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ها رو روی زمین گذاشتم. هانا در رو م و پالستیکهاش اشکی بود. متعجب و ترسیده وارد شدچشم

 :پرسیدم .بست

 

 کنی؟شده؟ چرا گریه میهانا! چی  -

 

 :ای پچ زدش لرزید و با صدای آهستهچونه

 

 !اومدی هانیهکاش نمی  -

 

 .هام کمی توی هم رفتاخم

 

 چرا؟  -

 

 .دهن باز کرد چیزی بگه که صدای عصبی بابا بلند شد

 

 ی چشم سفید؟دختره اومدی  -

 

نی و های بلند به سمتم اومد و ناگهاروم ایستاده بود نگاه کردم. با گاممتعجب برگشتم و به بابا که روبه

های اشکی بهش ش روی زمین افتادم! ناباور و با چشممحکم خوابوند توی گوشم. از شدت زیاد ضربه

 :خیره شده بودم که داد زد

 

 !اک توی سر من با این بچه تربیت کردنمخاک توی سرت! خ  -

 

 :ناباور و با بغض لب زدم

 

 شده بابا؟آ... آخه... مگه چی  -

 

 :داد زد

 

 !به من نگو بابا، شرمم میاد  -
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م چکید. بابا موهام رو از زیر شال گرفت و مجبورم کرد بلند بشم. دستم رو قطره اشکی روی گونه

ودم که از درد کشیده شدن موهام کم کنم. تازه نگاهم به اشکان هاش گذاشتم و در تالش بروی دست

گر بود. بابا هلم داد، تعادلم رو از دست دادم و افتاد که با اخم کنار مادر گریونم ایستاده بود و نظاره

وسط سالن افتادم. تمام حرکات بابا از روی خشم بود. دیگه صورتم خیس از اشک شده بود، با هق 

 :هق گفتم

 

 شده؟کنم... بگو... بگو چیبابا! خواهش... می... می  -

 

 .تر شد که فریاد زد و چیزی رو از روی میز برداشت و توی صورتم پرت کردانگار با این حرفم جری

 

 چشم و رو؟ی بیها چیه دخترهها چیه؟ ایناین  -

 

های لرزون یکیشون رو توی دستم هایی افتاد که روی زمین افتاده بودن. با دستنگاهم به عکس

پشتش به دوربین بود و  .لحظه خشکم زد، من بودم و یه مردگرفتم و خوب نگاهش کردم. یک

 ...ش رو تشخیص بدم؛ ولی می دونستم که اشکان نبود؛ البته شک داشتمتونستم چهرهنمی

 

 .توسط بابا کشیده شد شد. گوشمهام خارج میعکس بعدی من بودم در حالی که دود از بین لب

 

 داری؟ مگه تو شوهر نداری؟ پس این مردک کیه توی عکس؟دیگه ول شدی برای من فاز بر می  -

 

که اومد؟ با فکر اینگریه امونم رو بریده بود. اگه این من هستم، پس چرا چیزی از این اتفاق یادم نمی

ان کردم که اشکیدم. مات به عکس نگاه میبابا هم من رو توی این وضع دیده باشه گر گرفتم و لب گز

 :با حرص گفت

 

 شه که دستت برام رو شد؟هان؟ چیه؟ باورت نمی  -

 

 :های اشکی نگاهش کردم و با تته پته گفتمبا چشم
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 ...ا... اشکان!... این... د  -

 

 .با دادی که زد حس کردم پرده گوشم پاره شد

 

 !ببند دهنت رو  -

 

هام سیاهی رفت و با درد آخی . اشکان به سمتم اومد لگدی به شکمم زد. چشمهنوز توی شوک بودم

شد. دیگه جونی توی بدنم نمونده بود! روی زمین افتاده ش نثار جونم میگفتم، لگدهای پی در پی

باالخره دست از سرم برداشت و با کلی داد و هوار راه انداختن  .بودم و توان تکون خوردن هم نداشتم

 .رفت

 

قدر گذشت که دستی زیر بازوم نشست، هانا بود که داشت دونم چهزد. نمیبابا هم با عصبانیت داد می

هیچ حرفی رفت بیرون و در رو هم کرد تا توی اتاق برم. روی تخت دراز کشیدم و هانا بیکمکم می

 رو داشتم؛ کردم. حس یه آدم مردهبست. توی تاریکی به سقف زل زده بودم و به هیچ فکر می

 

هنوز هم باورم  !شمکردم فردا زن شرعی و قانونی اشکان میبین بودم که فکر میقدر خوشچه

ی بعدیم موندم. حس شب رو سحر کردم و منتظر محاکمهچیز! بیچیز تموم شد، همهشه همهنمی

 .ساعت هشت بود که صدای فرزاد رو از بیرون شنیدم

 

 کجاست این گیس بریده؟  -

 

 .دار مامان که سعی داشت با فرزاد حرف بزنه رو هم شنیدمصدای بغض

 

 !ی کافی ادب شدهکارش داری داداش؟ دیروز به اندازهچی  -

 

 .های خونه رو لرزوندصدای داد فرزاد ستون

 

 !ی کافی؟ مرگ هم برای این دختر کمهبه اندازه  -
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 .کرد شنیدممیی مامان رو که التماس فرزاد رو صدای ضجه

 

 ...فرزاد جان! توروخدا  -

 

ی عصبانی فرزاد توی چهارچوب در نمایان شد. سمتم اومد و بازوم رو در به ضرب باز شد و چهره

روم ایستاد، توی صورتم کردم تهی از هر چیزی هستم. من رو توی سالن برد و روبهکشید. حس می

 :داد زد

 

 چه غلطی کردی؟ هان؟  -

 

سی حی صورتم کرد؛ اما من فقط با بیو توی سکوت بهش زل زدم. سیلی محکمی حواله چیزی نگفتم

ای به سمت مخالف زد. کار کم کم از سیلی به کمربند کردم. حرصی از سکوتم سیلی دیگهنگاهش می

 تتر شده بود کتک خوردم، سکوهای قدرتمند برادرم که با کمربند دردناکرسید و من هم زیر دست

کردم و اشک ریختم! مطمئن بودم خدا جای حق نشسته! فرزاد بازوم رو گرفت و هلم داد، تعادلم رو 

 .ی آخر صدای جیغ هانا رو شنیدمی عسلی برخورد کرد و لحظهاز دست دادم و سرم محکم به گوشه

 

 !کشتیش  -

 

 *زمان حال*

 

 

 

 :خانوم عباسی داخل اتاق اومد و گفت

 

 !جانهانیه  -

 

 :م رو بلند کردم و گفتمسر

 

 جانم؟  -
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 !آقای رئیس کارت دارن  -

 

کرد. آب دهنم رو قورت دادم و لبخند نگاهی به رها انداختم که معنادار داشت نگاهم میماتم برد. نیم

 .تصنعی زدم

 

 !چشم، تو برو عزیزم  -

 

جام بلند شدم. با  سرش رو تکون داد و از اتاق خارج شد. نفسم رو با شدت بیرون فرستادم و از

کندترین سرعت ممکن سمت اتاق اشکان رفتم. خدایا! تا کی بدبختی؟ پشت در اتاق مکث کوتاهی 

 .کردم، آهی کشیدم و دلم رو به دریا زدم و چند تقه به در زدم، صدای بفرماییدش توی گوشم پیچید

 

ترین صدایی باز شد. داخل کوچکهای لرزونم رو باال آوردم و دستیگره رو پایین دادم. در بدون دست

ی حاالتم از روی ترس بود. اشکان با دیدن من ابرو باال همه .باز گذاشتم رفتم و در رو پشت سرم نیمه

 :انداخت و از پشت میزش بلند شد، لبخند کجی زد و گفت

 

 !جاستبه به ببین کی این  -

 

شد! تا نزدیکی من اومد و دست پشت سرم برد شد و لرز تن من هم بیشتر میقدم به قدم نزدیکم می

 :و در رو بست. سرم رو به سمت دیگه چرخوندم تا رخ به رخ نباشیم که گفت

 

 !کشیدیادمه یه زمانی دلت برای آغوشم پر می  -

 

 .مکث کرد و پوزخندی زد

 

 لرزی کوچولو؟االن چرا می  -

 

 :ردم و با عجز نالیدمهایی که چیزی نمونده بود اشکی بشه نگاهش کبا چشم

 

 !برو اون طرف  -
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طور که دستش به در بود، نگاهش رو روی تک تک اجزای م در اومد. اون هموناما تکونی نخورد، گریه

 :صورتم چرخوند و گفت

 

 !هات تنگ شدهدلم برای چشم  -

 

 :کردم. بلندتر گفتمدیگه هق هق می

 

 !برو کنار  -

 

 :ابرو باال انداخت و گفت

 

 !چموش شدی  -

 

 :مکث کرد و ادامه داد

 

 !تر شدیبهتره بگم چموش  -

 

 :لرزید گفتمبا صدایی که به وضوح می

 

 !زنماگه کنار نری جیغ می  -

 

 :پوزخند زد و گفت

 

 !گذرهخندم که هرکی اون بیرونه فکر کنه این تو داره بهمون خوش میمن هم می  -

 

 :کردم! با تهدید گفتمبود که فکر میگرتر از اون چیزی اشکان حیله

 

 !رمرم، از این شرکت میمی  -
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 .لبخندش عمق گرفت

 

 !تر هستیجوری بهم نزدیکگیرم. اینمن هم میام تو رو از بابات می  -

 

 :کردم. پچ زدبا ترس نگاهش می

 

رو عقد کنم جوری که کسی تونم تو من رو با رفتن تهدید نکن جوجه! من اگه بخوام همین االن می  -

 !جرئت مخالفت نداشته باشه

 

آب دهنم رو جمع کردم و توی صورتش تف کردم، صورتش جمع شد. دستش رو روی صورتش کشید 

و یکم ازم فاصله گرفت. از فرصت استفاده کردم و با زانو به شکمش محکم کوبیدم. صورتش قرمز شد 

باز کردم و از اتاق بیرون اومدم و با شهاب سینه به  و با درد بیشتر ازم فاصله گرفت. سریع در رو

 :زده ازش فاصله گرفتم و خواستم از کنارش رد بشم که گفتسینه شدم. هول

 

 !هانیه خانوم  -

 

 :که نگاهش کنم گفتمبدون این

 

 بله؟  -

 

 :کنجکاو گفت

 

 کنید؟اتفاقی افتاده که گریه می  -

 

 :تند تند سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 !نه  -

 

 .ای بزنه و سریع به سمت دستشویی رفتم تا آبی به صورتم بزنماجازه ندادم حرف دیگه
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*** 

 

کلید رو توی قفل چرخوندم و وارد خونه شدم. طبق معمول کسی خونه نبود. خسته و کوفته به اتاقم 

کشیدم؛ یعنی کجا هام رو عوض کردم و روی تخت دراز که چراغ رو روشن کنم لباسرفتم و بدون این

که شاید بازهم گذاشته باشه از جام بلند شدم ذاشت. با فکر اینرفتن؟ هانا همیشه برام یادداشت می

 .و چراغ اتاق رو روشن کردم

 

روی پا تختی که چیزی نبود، سالن و آشپزخونه رو هم گشتم؛ اما چیزی پیدا نکردم. پوفی کشیدم. 

ی هانا رو گرفتم. گوشیم رو برداشتم و شماره !خبرم بذارها بینگرانشون شده بودم، سابقه نداشت هان

 .گوشی رو کنار گوشم گذاشتم و منتظر موندم

 

 !باشد، لطفاً بعداً تماس بگیریدمشترک مورد نظر در دسترس نمی  -

 

مشکوک گوشی رو به لبم چسبوندم. خاموشه! کالفه و پر از دلشوره به اتاقم رفتم و روی تخت دراز 

 !انداختبدجور به دلم چنگ می شد، دلشورهکردم تا خوابم ببره نمییدم. هرکاری میکش

 

ساعت نزدیک دو شب بود که صدای چرخش کلید من رو از جام پروند. سریع بلند شدم و توی 

چهارچوب در ایستادم و به در ورودی چشم دوختم. در باز شد و بابا و مامان و در آخر هانا با یه لباس 

تفاوتی بهم انداخت و به سمت اتاق رفت لسی خوشگل داخل اومدن. عروسی داشتیم؟ بابا، نگاه بیمج

 :و بلند گفت

 

 !ی ماهان سنگ تموم گذاشته بودن ها! غذاشون هم خوب بودخونواده  -

 

ود. بابرو باال انداختم و نگاهم رو به مامان دوختم. آرایش کرده بود و لباس مجلسی زیبایی تنش کرده 

اون هم بدون توجه به نگاه سوالی من به اتاق مشترکش با بابا رفت و در رو بست. هانا زیر چشمی 

 :نگاهم کرد و با کمی مِن و مِن گفت

 

 .س... سالم  -
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 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 علیک سالم، کجا بودین؟  -

 

 :هاش رو داخل دهنش جمع کرد و بعد از مکث کوتاهی گفتلب

 

 !ن نامزدی داشتیمجش  -

 

 :متعجب گفتم

 

 نامزدی؟ نامزدی کی؟  -

 

 .با حرفی که هانا زد حس کردم تمام تنم یخ کرد

 

 ...دونم چرا توی فامیل دعوت بودن؛ نمینامزدی من و ماهان، همه  -

 

هاش زل زده بودم. امشب مراسم نامزدی خواهرم بود و من ی حرفش رو خورد. با بهت به چشمادامه

کنم دیگه برای هانا شد! حس میوت نبودم! پوزخندی زدم و بغض کردم. قلبم بدجور فشرده میدع

تونم هانا رو مثل آورد. با وجود ماهان، من دیگه نمیهم اهمیت ندارم! حس تنهایی به قلبم فشار می

مثل  های سست وارد اتاقم شدم و در رو پشت سرم بستم.سابق کنار خودم داشته باشم! با قدم

ای متحرک خودم رو روی تخت پرت کردم و به سقف زل زدم، سقفی که این چند روز حس مرده

 ...کردم قراره روی سرم خراب بشهمی

 

*** 

 

 

 

قدر فکرم مشغول بود که متوجه هایی آهسته وارد شرکت شدم. اناز تاکسی پیاده شدم و با قدم

دونم طبقه چندم بودم که حس کردم کسی نمی !رممی ها باالنشدم به جای آسانسور دارم از پله

م ایپشتم ایستاد. سرم رو بلند کردم و به پشتم خیره شدم. بازهم اشکان مزاحم خلوت چند دقیقه
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 :حس بهش خیره بودم. دستش رو جلو آورد و گفتشد. بی

 

 !دلم خیلی برات تنگ شده  -

 

 :ی کتش رو صاف کرد و گفتعقب برد و یقهتفاوتم رو دید دستش رو وقتی نگاه بی

 

 !شمتر وارد زندگیت میبه زودی خیلی جدی  -

 

 :عصبی دستم رو جلوی صورتش تکون دادم و گفتم

 

 !داریفهمم چرا دست از سرم بر نمیتو خیلی وقته وجوده نحست رو آوردی توی زندگی من، نمی  -

 

 :ش و گفتدستش رو گذاشت روی سینه

 

 !شد جالب  -

 

 :کردم. لبخند کجی زد و با چشمکی گفتبا اخم نگاهش می

 

 !بدرود بانوی زیبای... عصبی  -

 

کنی؟ سری از روی تاسف های بدبختت نمیها پایین رفت. خدایا! چرا یه نگاه به بندهسریع از پله

اق انتظار شدم و از اون ی مورد نظر رسیدم و وارد اتتکون دادم و دوباره به راهم ادامه دادم. به طبقه

 !مظفریکار مشترکم با شیرین و رها و آقایطرف هم مستقیم رفتم سمت اتاق

 

وارد شدم در جواب سالم پر انرژی شیرین فقط سر تکون دادم و پشت میزم نشستم. کیفم رو روی 

 .میز گذاشتم و مشغول شدم

 

*** 

 

م انداختم. ساعت هشت شب بود و چیزی به های روی میز رو جمع جور کردم و نگاهی به ساعتبرگه
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وسایلم رو جمع و جور کردم و از  .بسته شدن شرکت نمونده بود. همکارهام خیلی وقت پیش رفتن

 .پشت میزم بلند شدم

 

اومد. نفس عمیقی های آهسته از شرکت خارج شدم. نم نم بارون میاز آسانسور بیرون اومدم و با قدم

قدر دونم چههام رو تند کردم. نمیی کیفم رو توی مشتم فشردم و قدمهکشیدم و راه افتادم، دست

کردم تا ولم کنه؛ اما گذشت که دستی روی دهنم قرار گرفت، ترسیده کیفم رو ول کردم. تقال می

دونم حواسش نبود یا از قصد دستش راه تنفسم رو بسته بود و بیشتر تقال شد، نمیخیالم نمیبی

 .ش رو از روی دماغم برداره. صدای اشکان توی گوشم پیچیدکردم تا دستمی

 

 نظرت چیه ببرمت یه جایی؟ هوم؟  -

 

شد که صدای آشنایی کور هام داشتن بسته میهام سبقت گرفته بودن! چشمهام روی گونهاشک

 .سوی امیدی به دلم انداخت

 

 !ولش کن مردک  -

 

هام رو باز نگه داشته بودم. دست ه بود و به زور چشمصدای شهاب بود، مطمئن بودم. نیروم کم شد

کردم و اشک شوق های شدید میاشکان از روی دهنم شل شد و من ناتوان روی زمین نشستم، سرفه

تر از اشکان ریخت! شهاب و اشکان دست به یقه شده بودن، بدن شهاب ورزشکاریهام میاز چشم

انداخت و شروع کرد به مشت زدن به صورتش. ترسیده و بریده بود. شهاب، اشکان رو روی زمین 

 :بریده گفتم

 

 !ش... شهاب!... ولش... کن، کشتیش  -

 

داد. ناتوان خودم رو روی زمین خیس کشیدم و انگار اصالً صدام رو نشنیده بود و به کارش ادامه می

 :ل زدم و گفتمهاش زبه لباسش چنگ انداختم. برگشت و نگاهم کرد. با عجز به چشم

 

 !توروخدا بسه  -
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ی لبش رو با سر آستینش پاک کرد و کمکم کرد بلند مکث کرد و از روی اشکان بلند شد. خونِ گوشه

 :هوشی بود. شهاب نگران نگاهم کرد و گفتبشم. اشکان توی حالت نیمه بی

 

 خوبی؟ چیزیت که نشد؟  -

 

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 

 !یم نشده، حالم خوبهنه چیز  -

 

 :چندتا نفس عمیق کشید و گفت

 

 !رسونمتبیا می  -

 

هایی تند به سمت ماشینش رفتیم. در سمت شاگرد رو باز سرم رو تکون دادم. کمکم کرد و با قدم

طور پشت بند شد و همینی اشکم خشک نمیکردم و نشستم. با اخم ماشین رو راه انداخت. چشمه

 :پرسیدمریختم، هم اشک می

 

 تو که رفته بودی، چرا برگشتی؟  -

 

 .نگاهی بهم انداخت و دنده رو عوض کردنیم

 

 

 

 .مدارکم رو جا گذاشته بودم، شیرین رو رسوندم خودم هم برگشتم  -

 

 :که پیاده بشم گفتمدیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد. جلوی در خونه نگه داشت. قبل از این

 

 ه چی؟اگه اشکان اخراجت کن  -

 

 :ابرو باال انداخت و گفت
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 اشکان؟  -

 

 :لب گزیدم، سوتی بدی داده بودم. نفسش رو فوت کرد بیرون و گفت

 

 !نگران نباش، تاریک بود. من خودم به زور تشخیص دادم کیه  -

 

 .نفس عمیقی کشیدم و با یه خداحافظی از ماشین پیاده شدم و شهاب هم با سرعت رفت

 

*** 

 

 :ین مضطربه. زیر چشمی نگاهش کردم و گفتمکردم شیرحس می

 

 !شیرین  -

 

 :دستی به پیشونیش کشید و گفت

 

 بله؟  -

 

 :سوالی نگاهش کردم و گفتم

 

 مشکلی پیش اومده؟  -

 

 :سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

 

 نه، چطور؟  -

 

 :شونه باال انداختم و گفتم

 

 !کنم مضطربیحس می  -
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 .مظفری انداخت و کمی سمتم مایل شدیرون و نگاهی به رها و آقاینفسش رو با شدت فوت کرد ب

 

 !تونم بهت بگم، وقت استراحت بریم یه جا برات تعریف کنماالن نمی  -

 

ساعت بعد توی تایم استراحت با پیشنهاد شیرین بلند شدیم و  آهانی گفتم و به کارم ادامه دادم. یک

هام رو توی هم قالب کردم و خاب کردیم و نشستیم. دستبه یه کافی شاپ رفتیم. میز دنجی رو انت

 :های آبیش خیره شدم و گفتمروی میز گذاشتم و منتظر به چشم

 

 .شدهخب؟ تعریف کن ببینم چی  -

 

 :ش کشید و گفتشیرین کالفه دستی به مقنعه

 

 ...راستش هانیه! من خیلی نگران شهابم  -

 

 :گفتمیه تای ابروم رو باال انداختم و 

 

 شهاب؟  -

 

 :سرش رو تکون داد که پرسیدم

 

 چرا؟  -

 

 :لبش رو با زبون تر کرد و گفت

 

سه سالی که پدرم مرد، جای خالیش رو شهاب  -من از بچگی عاشق پدرم بودم؛ اما توی این دو  -

 !برام پر کرد

 

 :مکثی کرد و ادامه داد

 

ه تنها من؛ بلکه دلگرمی برای مامانم بود، شهاب واقعاً مثل یه کوه همیشه پشت و پناهم بود، ن  -
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 !گم یا نهفهمی چی میدونم مینمی

 

 :کرد! لبخند تلخی زدم و گفتمفهمیدم. فرزاد هم همین حس رو بهم منتقل میآره می

 

 !کنمدرکت می  -

 

 :هاش رو برچید و گفتلب

 

تارش عوض شده؛ اما بعضی از دونم چرا یه سری از رفچند وقته رفتار شهاب عجیب شده؛ البته می  -

 ...کنمکارهاش رو درک نمی

 

 :پرسیدم

 

 مثالً چی؟  -

 

 :گفت

 

 ...دونم شهاب چند وقتی هست یکی رو دوست داره؛ امامن می  -

 

 :چیزی توی دلم فرو ریخت. اه چت شده هانیه؟ شیرین ادامه داد

 

 !زنهاما داره به خودش صدمه می  -

 

 :متعجب گفتم

 

 یعنی چی؟  -

 

 :با نگرانی گفت

 

ره؛ ولی دیر میاد خونه، دونم کجا میرسونه خودش نمیها دیر میاد خونه. من رو میچند وقته شب  -
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 !پرسیم یه جوری طفره میرهما هم هر چی می

 

 :با من و من گفتم

 

 !ره بیرونهاش میخب... خب... شاید با دوست  -

 

 :عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و گفت

 

 ره بیرون؟هاش میرشب با دوسته  -

 

 :چیزی نگفتم که ادامه داد

 

تازه همین چند شب پیش من رو رسوند گفت مدارکش رو شرکت جا گذاشته و رفت، وقتی   -

 ...برگشت سر و صورتش خونی بود

 

ی لبش پاره شد. خودم رو متعجب نشون دادم و یاد شبی افتادم که با اشکان دعوا کرده بود و گوشه

 :تمگف

 

 واقعاً؟  -

 

 :سرش رو تکون داد و گفت

 

 .تازه وقتی هم برگشت بدون توجه به من و مامان رفت توی اتاقش، در رو هم از پشت قفل کرد  -

 

 :تفاوت گفتمبی

 

 !به نظرم نگرانیت بیمورده  -

 

 :اخم کرد و گفت
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 چرا؟  -

 

 :هام رو روی میز گذاشتم و گفتمدست

 

 !قدر نگرانشیچهار ساله نیست که تو ان -ی سهشهاب که پسر بچه جان، عزیزم!شیرین  -

 

 :هاش رو به حالت تسلیم باال برد و گفتدست

 

گی؛ ولی بگو ببینم، چرا چند وقت پیش با صورت خونی برگشت خونه و چیزی باشه تو راست می  -

 به من و مامانم نگفته؟

 

 :شونه باال انداختم و گفتم

 

 !ست به یقه شده نخواسته نگرانتون کنهشاید با یکی د  -

 

 :پوکر فِیس نگاهم کرد و گفت

 

 !شهتر نگران میجوری که آدم بیشفیلسوف! اون  -

 

 :کالفه گفتم

 

 اصالً به من چه؟  -

 

 :نگاهی به ساعت مچیم انداختم و گفتم

 

 !اوه اوه دیر شد. پاشو، پاشو بریم  -

 

رفتیم که با شنیدن صدای اشکان سر مت آسانسور میبا شیرین وارد شرکت شدیم و داشتیم به س

 .جام میخکوب شدم
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 !خانوم بیات  -

 :آب دهنم رو قورت دادم و به سمت صدا برگشتم، با صدای آرومی گفتم

 

 بله؟  -

 

 :نگاهی به شیرین انداخت و گفتنیم

 

 شه چند لحظه تشریف بیارید؟می  -

 

 :خط و نشون کشید، ناچار گفتمخواستم بگم نه که با چشم و ابرو برام می

 

 !چشم  -

 

 :اشکان به شیرین گفت

 

 !شما تشریف ببرید  -

 

 :شیرین پشت پلکی نازک کرد و جوری که فقط من بشنوم زمزمه کرد

 

 !خدا شانس بده  -

 

سریع ازم فاصله گرفت و به سمت آسانسور رفت و سوار شد، اشکان غضبناک نگاهم کرد و از بین 

 :ش غریدشده های کلیددندون

 

 .دنبالم بیا  -

 

ترسیده سر تکون دادم و پشت سرش راه افتادم. به سمت داالنی رفت که سر درش نوشته بود، ورود 

افراد متفرقه ممنوع! در رو باز کرد و کنار ایستاد تا من اول وارد بشم، داخل رفتم و اون هم پشت 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  289  رمـانـیـکــانجمن 

جا هم اسناد و ود که یه در تهش بود و اونسرم اومد و در رو بست. یه داالن پنج یا شیش متری ب

 :مدارک عمومی شرکت وجود داشت. نزدیکم شد و گفت

 

 !فکر نکن ماجرای چند شب پیش رو یادم رفته ها  -

 

 :با تنفر لب زدم

 

 !شعوربی  -

 

قدری نبود که لبم رو پاره کنه. با عصبانیت ش زیاد بود؛ اما انمحکم روی دهنم کوبید. شدت ضربه

 :تگف

 

 !حواست باشه چی از دهنت بیرون میاد  -

 

 :پوزخند زدم و گفتم

 

 کنی؟مثالً حواسم نباشه چه غلطی می  -

 

 :با حرص گفت

 

 !کنم بخوای جواب سالم کسی رو هم بدی، اول از من اجازه بگیرییه کاری می  -

 

 :با حفظ پوزخندم گفتم

 

 !باشه تو گفتی و من هم باور کردم  -

 

 :داخت و گفتابرو باال ان

 

 !جنبهشاخ و دم درآوردی، چشم و گوشت می  -
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 :کردم که ادامه دادعاقل اندر سفیه نگاهش می

 

 این یارویی که اون شب باهاش دست به یقه شدم، کدوم االغی بود؟  -

 

 :اخم کردم و گفتم

 

 .هوی! درست صحبت کن  -

 

 

 

 !جواب من رو بده  -

 

 

 

 :فتمنیشخندی زدم و با حالت تمسخر گ

 

 ...چیه؟ غیرتی شدی؟ مگه برای تو ناموست اهمیت  -

 

ای حواله صورتم کرد و انگشتش رو تهدیدوار جلوی صورتم هنوز حرفم تموم نشده بود که سیلی

 .تکون داد

 

 !گم هانیه! حواست باشه چه حرفی رو به زبون میاریبرای بار دوم بهت می  -

 

جوره نتونستم جلوش رو بگیرم و محکم زدمش که هیچ دفعه چنان عصبانیتی به دلم رخنه کردیک

 :ی دستم چند قدم عقب رفت و بهم خیره شد! با صدای بلندی گفتمکه از ضربه

 

 داری؟ هان؟خوای؟ چرا دست از سرم بر نمیدیگه چی از جونم می  -

 

 :هام سرازیر شد و با جیغ ادامه دادماشک
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ت فروخته بودم که سه من چه هیزم تری به تو و خونواده سه سال عذاب کشیدنم بس نبود؟ مگه  -

 سال تمام عذابم دادی؟ مگه گناهم چی بود؟

 

دار اشکان توی سکوت بهم زل زده بود. بعد از مکث کوتاهی با صدایی که در اثر جیغ و دادهام خش

 :شده بود ادامه دادم

 

اعتماد بشم. دیگه چی دم هم بیمن فقط عاشقت شدم، همین! یه کاری کردی نسبت به پدر خو  -

م رو ازم گرفتی، شادیم رو ازم خوای از جونم؟ هان؟ سالمتیم رو ازم گرفتی، مهر و محبت خونوادهمی

 !رو نسبت بهم کذب کردیگرفتی، اعتماد همه 

 

 :درمونده نگاهش کردم و گفتم

 

 خوای؟ی متحرک میدیگه چی از جون این مرده  -

 

هام رو پاک کردم و از اون فضای های بارونیم زل زده بود. با پشت دست رد اشکشمتفاوت به چبی

رفتم که یکی از پشت من رو کشید. ها باال میها رفتم. داشتم از پلهسنگین خارج شدم و به سمت پله

د! مچ وشد بعید ببرگشتم و به پشتم نگاه کرد که دیدم شهابه. از شهاب که محرم و نامحرم سرش می

 :هاش آزاد کردم و با عصبانیت گفتمدستم رو به ضرب از حصار دست

 

 چیه؟  -

 

 :نفس عمیقی کشید و شمرده گفت

 

 !ی خوب جوابم رو بدهپرسم مثل بچهیه سوال ازت می  -

 

 :کالفه نفسم رو فوت کردم بیرون. شهاب ادامه داد

 

 تو چه سنمی با اشکان داری؟  -
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 .شهاب خالی کردمتمام عصبانیتم رو سر 

 

 به تو مربوطه؟  -

 

 :حرصی گفت

 

 !جواب من رو بده  -

 

 :بلندتر گفتم

 

 به تو ارتباطی داره؟  -

 

 :داد زد

 

 !آره لعنتی به من مربوطه  -

 

 :بلند گفتم

 

 چرا دقیقاً؟  -

 

 :با عصبانیت گفت

 

 !چون من دوستت دارم  -

 

العملی رو م و توانایی نشون دادن عکسهاش خیره شدم. سرجام خشک شده بودبهت زده به چشم

 .نداشتم

 

شد که شهاب االن مات صورت عصبی شهاب بودم. حالم گفتنی نبود، حس گنگی داشتم و باورم نمی

 !چی گفت
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م ی خشک شدهداشتم یکی نیشگونم بگیره تا بفهمم خوابم یا بیدارم! شهاب نگاهی به چهره دوست

 :کشید و گفت انداخت و کالفه دستی الی موهاش

 

 !لطفاً بهم بگو  -

 

 .تکونم داد

 

 کنم بهم بگو، چی بین تو و اشکان بوده؟هانیه! ازت خواهش می  -

 

هاش خارج کردم و با بغض سرم رو به طرفین تکون دادم و نرم و آهسته بازوم رو از حصار دست

 :زمزمه کردم

 

 !تونمنمی  -

 

 :نگران گفت

 

 چرا آخه؟  -

 

 :گرفتم و لب زدمجلوی بغضم رو 

 

 !تونمنمی  -

 

 :زد، نگاهم رو به مردمک لرزونش دوختم و گفتمهاش دو دو میچشم

 

 ...کردیوقت اعتراف نمیکاش هیچ  -

 

 :متعجب و نگران گفت

 

 .چرا؟ هانیه! یه چیزی بگو  -
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 :بهش پشت کردم و گفتم

 

 !خورمفقط فراموشم کن، من به درد تو نمی  -

 

دادم اون روز رو توی شرکت نباشم؛ نه چشم ها پایین رفتم. ترجیح میادم و تند از پلهبهش فرصت ند

زدم و غرق فکر بودم، فارغ از دنیای و شدن با شهاب رو! قدم می دیدن اشکان رو داشتم، نه روی روبه

ی شهاب عالقهاطرافم! از کجا به کجا رسیدم؟ چی بودم و چی شدم. میون این همه گرفتاری، عشق و 

 کار کنم؟ کنجکاویش رو کجای دلم بذارم؟رو چی

 

دیوونه شده بودم و کفر  !هاتهبار ازت کمک خواستم؛ اما انگار حواست پی بقیه بندهخدایا! چندین

خواست؛ ش! دلم آرامش میگفتم. خدا حواسش بهم بود و من فارغ بودم از وجود دلگرم کنندهمی

ش فقط توکل به خداست ار ساله ازم گرفته شده، آرامشی که فهمیدم ریشهآرامشی که نزدیک به چه

دونم حال دلم خوب قدر راه رفتم و فکر کردم، فقط میدونم چهی خدا منبع آرامش نیست! نمیو بنده

 .شدمزاده صالح کشیده مینبود و ناخودآگاه به سمت امام

 

روی ضریح ایستاده بودم. از ته دل هق ود و روبهوقتی به خودم اومدم که چادر گل گلی روی سرم ب

زاده خواستم زدم و گریه کردم؛ اما آروم نشدم. به حرف آقاهاشم گوش دادم حاجت خواستم، از امام

زاده شلوغ بود و زن و جا نشستم و دعا کردم. امامها اونساعت !واسطه بشه و دلم رو آروم کنه

 !های گریونها با چشمها با خوشحالی و بعضی؛ بعضیاومدنرفتن و میدخترهای زیادی می

 

نگاهی به ساعت کردم که ماتم برد؛ ساعت نه و نیم بود! سریع از جام بلند شدم و چادرم رو تحویل 

و ش ردادم و یه تاکسی گرفتم. ترافیک بود؛ بعد از چهل دقیقه تاکسی جلوی در نگه داشت، کرایه

 .حساب کردم و پیاده شدم

 

ها باال رفتم. دلشوره و اضطراب به دلم رخنه کرده ر ساختمون رو با کلیدم باز کردم و بدو بدو از پلهد

جلوی در نفس عمیقی کشیدم و زنگ رو زدم، چند  .بود و مطمئن بودم رنگم مثل گچ دیوار شده بود

 :گفتمش، روسری سر کرده بود. متعجب از تیپ و قیافه .لحظه بعد در توسط هانا باز شد
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 سالم، مهمون داریم؟  -

 

 .سالمی کرد و سر تکون داد

 

 !ها اومدنآره عمه این  -

 

شده که مون، االن چیاومدن خونهها؟ از وقتی بهم تهمت بد زدن، سالی یه بار هم نمیعمه این

زن اومدن؟ وارد سالن شدم و به جمعی که نشسته بودن خیره شدم. همه بودن؛ حتی ماهان، مهران و 

 !ش، مهدی، عمه، عمو حمید)شوهر عمه(، صدف و همسرشو بچه

 

یادمه روز ازدواجشون  .هامون ازدواج کردصدف چند ماه بعد از اون اتفاق شوم، با یکی از همکالسی

که بابا نذاره من برم، من رو توی اتاق زندانی کرده بود و در رو از پشت قفل کرده بود. امیر برای این

 !و با مشکل صدف کنار اومده بود و عاشقانه دوستش داشت پسر خوبی بود

 

نگاهم رو روی جمع چرخوندم و زیر لبی سالمی کردم، تنها کسی که جوابم رو داد صدف بود که اون 

ی عمه نصفه نیمه موند. سرم رو زیر انداختم و وارد اتاقم شدم و در رو نیمه باز هم با چشم غره

 !تونست من رو ببینهکسی نمی گذاشتم. در خیلی باز نبود و

 

زد؛ اما آروم حرف می .کردهای عمه گوش دادم، داشت با صدف صحبت میکنار در ایستادم و به حرف

گن. عمه با لحنی شنیدم چی میچون مبلی که روش نشسته بودن به در اتاقم نزدیک بود، راحت می

 :زد، آهسته به صدف گفتکه عصبانیت توش موج می

 

 گیری؟ هان؟چرا این دختره رو تحویل می تو  -

 

 :صدف پوفی کشید و گفت

 

 ی خدا خدا؟کار کرده بندهآخه مگه چی  -

 

 :عمه تشر زد
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 کار کنه؟خواستی چیدیگه می  -

 

 :مکث کرد و ادامه داد

 

ی پرو! به شوهرش خ**ی**ا**ن**ت کرده راست راست داره توی مملکت عه، دختره _

 !چرخهمی

 

 :ترض گفتصدف مع

 

 !مامان  -

 

 :عمه حق به جانب گفت

 

 گم؟چیه؟ دروغ می  -

 

 :صدف سری از روی تاسف تکون داد و گفت

 

های اشکان درست بوده باشه و هانیه خ**ی**ا**ن**ت کرده؛ قاتل اصالً گیریم که حرف  -

 !ای نیست که بخوان بگیرنش و کت بسته ببرنشزنجیره

 

 :عمه نوچی کرد و گفت

 

خودی طرف این دختره رو نگیر، خوشم نمیاد ازش! معلوم نیست تا این وقت شب پیش کی بی  -

 !بوده

 

خدایا! خودت  .جا نشستمبغض راه تنفسم رو بست و من درمونده به گلوم چنگ انداختم و همون

دونی که هیچی برای یه دختر بدتر از این نیست که بهش انگ ناپاک بودن بزنن! صدف با تاسف می

 :گفت
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شه و اون روز پشیمونی رو توی چشم گناهه؛ یه روزی بهتون ثابت میولی من مطمئنم که هانیه بی  -

 !بینم؛ اما امیدوارم اون روز برای جبران بعضی چیزها دیر نشده باشهتک تک شما می

 

 فهمم که منظورش چی بوده!کنم و میاون شب معنی حرف صدف رو نفهمیدم؛ اما االن درکش می

زنم العملش چیه؛ ولی حدس میعمه چیزی نگفت؛ اما چون پشتش به من بود نتونستم ببینم عکس

قدر قدر زود نفرتت رو نسبت بهم رو کردی، چهچه !پشت پلک نازک کرده. آخ عمه! آخ عمه جونم

 !زود

 

*** 

 

های نجکاویهای اشکان بیشتر شده بود و کاومدن. آزار و اذیترفتن و میروزها پشت سر هم می

کرد. از دستش آورد، تهدیدم میکرد. اشکان همین که تنها گیرم میم میشهاب هم داشت کالفه

 .کن نبودکالفه شده بودم، یکی دوبار التماسش کردم تا دست از سرم برداره؛ اما ول

 

کار بودیم و مظفری نیومده بود و من و شیرین و رها هم شدیداً بیکار بودیم. آقایامروز عجیب بی

کرد و من و شیرین هم گرم گفت و گو بودیم. با بازی میمون سر رفته بود. رها داشت پیامکحوصله

 .ورود اشکان به اتاق، شیرین سریع ایستاد و پشت بند اون رها هم ایستاد و هر دو سالم کردن

 

شیرین بویی از ماجرا ببره، خواست دونست چه اتفاقی بین من و اشکان افتاده؛ اما دلم نمیرها که می

ی کتش رد کرده بود و طور که یه دستش رو از لبهبرای همین ناچاراً از جام بلند شدم. اشکان همون

داخل جیبش فرو برده بود، با اون دستش کیف سامسونتش رو هم در دست گرفته بود. انگار تازه 

ه روی من ثابت شد و بعد به رها نگاه هامون چرخوند و چند لحظنگاهش رو روی صورت .رسیده بود

 :کرد و گفت

 

 .خانم راد! تشریف بیارید یه لحظه  -

 

رها با تردید سر تکون داد و پشت سر اشکان از اتاق خارج شد. شیرین با حرص خودش رو روی 

 .افته. ریز خندیدم و سر جام نشستمصندلی پرت کرد که نزدیک بود بی
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 چته دختر؟  -

 

 :های غنچه شده گفتهای تخس دست به سینه نشست و با اخم و لبتر بچهبا حرص مثل دخ

 

 !جز منفهمم چرا این آقااشکان با همه میل سخن داره بهمن نمی  -

 

 :لبخندم محو شد و نگاهم رو ازش گرفتم و خودم رو مشغول نشون دادم، بعدش پرسیدم

 

 کالم بشی؟قدر دوست داری باهاش همحاال چرا ان  -

 

ای از دیوار خیره بود و انگار داشت توی رویاهای طور که به گوشهپمایی زد و همونلبخند دندون

 :کرد، گفتخودش سیر می

 

 ...کنم بهش عالقه دارمشاید باورت نشه؛ اما حس می  -

 

 :یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم

 

 وقت؟چرا اون  -

 

 :نفس عمیقی کشید و توی همون حالت گفت

 

 خدایی جذاب نیست؟  -

 

 :پوفی کشیدم و اون بدون توجه به من با لحن مثالً احساسی گفت

 

 !کنهم میهاش دیوونهش خیلی فابریکه! هوف، رنگ چشمخیلی خوش تیپ و پولداره، قیافه  -

 

 :هاش ثابت نگه داشت و گفتو بعد دستش رو روی صورتش کشید و روی چشم

 

 ...زنهتند تند می بینمش قلبموقتی می  -
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 .روم دوختمعاقل اندر سفیه نگاهش کردم و دوباره نگاهم رو به کاغذ روبه

 

 !حتماً یه وقت پیش روان پزشک بگیر  -

 

 :هاش نگاهم کرد و گفتاز الی انگشت

 

 چرا؟  -

 

 :هاش زل زدم و دوباره نگاهم رو با یه نفس عمیق ازش گرفتم و گفتمپوکر فیس به چشم

 

 شه؟جوری عاشق میآخه کدوم آدم عاقلی این  -

 

 .اخم کرد و دستش رو از روی صورتش برداشت

 

 وا! مگه چشه؟  -

 

 :طور که مشغول جمع و جور کردن میزم بودم گفتمهمون

 

 !بگو چش نیست  -

 

 :ی آویزونی گفتپوفی کشید و با قیافه

 

 نه، خدایی اشکان چه مشکلی داره؟  -

 

 .ون دادم و کامالً سمتش چرخیدمنفسم رو با شدت بیر

 

جان! همه چی که به پول و دم و دستگاه و قیافه نیست شریک زندگی آدم باید خوش ببین شیرین  -

 !اخالق و دلسوز باشه
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 :دستش رو توی هوا تکون داد و گفت

 

 دونی اشکان دلسوز و مهربون نیست؟وقت تو ازکجا میاون  -

 

هام رو توی کاسه چرخوندم و دوباره به شه. کالفه چشمف حالیش نمیکه این دختر حرنخیر! مثل این

 :حال گفتمکارم ادامه دادم و در همون

 

 دونی خوش اخالق هست؟از کجا می  -

 

 :هاش رو برچید و گفتلب

 

 .سوال رو با سوال جواب نده  -

 

 :ناخودآگاه پوزخندی زدم و گفتم

 

 !شینکن، بعداً پشیمون می هیچ.وقت از روی ظاهر کسی رو قضاوت  -

 

 :تر ادامه دادمآروم

 

 !مثل من  -

 

 :نوچی کرد و گفت

 

 !فهممکه منظورت رو نمیای بابا! من  -

 

 :سری از روی تاسف تکون دادم و گفتم

 

 !من فقط بهت پیشنهاد دادم، به عنوان یک دوست  -

 

ا وجود نداره، مطمئنم تا خودش چیزی نگفت. توی این چندماه فهمیدم لجبازتر از شیرین توی دنی
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 !کنه؛ گرچه من هم زیاد مسئله رو براش باز نکردمتجربه نکنه از تجارب بقیه استفاده نمی

 

*** 

 

ی پیش وارد فصل هفته .کردمهای درحال بازی نگاه میی اتاق ایستاده بودم و به بچهپشت پنجره

ی ماهان، مامان و بابا رو برای یل کردم. آخه خونوادهخونه تحو بهار شدیم و من امسال رو تنها توی

سال تحویل به ویالی شمالشون دعوت کرده بودن و در نتیجه من هم تنها و با اشک و آه سال رو 

 !تحویل کردم. سالی که شروعش با غم و اندوه باشه رو فقط خدا باید به خیر بگذرونه

 

 .ی مامان توجهم رو جلب کردصدای ذوق زده

 

 واقعاً؟  -

 

-  (...) 

 

 !الهی  -

 

-  (...) 

 

 !مبارک باشه  -

 

 :زد. با ذوق بیشتری گفتانگار داشت با تلفن حرف می

 

 ای جان! چند ماهشه؟  -

 

-  (...) 

 

 !ست دیگهدو ماه؟ فندق عمه  -

 

-  (...) 
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 !شه فرزادجان! مبارک باشهوای، باورم نمی  -

 

-  (...) 

 

 .سونباشه تو هم سالم بر  -

 

-  (...) 

 

 !فرزادجان! بیشتر مواظب الهام باش. االن شرایطش خاصه، بیشتر توی خونه باش  -

 

-  (...) 

 

 .نه عزیزم! سالم برسون  -

 

-  (...) 

 

 .خداحافظ  -

 

هام کردم. فرزاد داره داری رو مهمون لبگوشی رو قطع کرد و من هم مثل همیشه لبخند تلخ و بغض

دونی که فرزاد و هانا برام خیلی عزیزن، ایا! الهی همیشه خوشبخت باشه؛ خودت میشه! خدبابا می

 !هات رو ازشون دریغ نکنتقدیرشون رو مثل من سیاه و شوم رقم نزن و نعمت

 

خسته و ناتوان پشت میز آرایشم نشستم و از توی آینه به خودم خیره شدم. با دقت تمام اجزای 

تر از همیشه بود. ابروهای پر پشت و خوش رنگهای صورتیم که حاال بیصورتم رو نگاه کردم. لب

های درشتِ خاکستریم که حاال اون زیبایی سابق رو اومد و چشمفرمم که حاال اصالً به چشم نمی

 !قدر تغییر کردمنداشت. موهای خوش.رنگم که مثل سه سال پیش براق و پر پشت نبود! من چه

 

 ادفعه یاد شهاب افتادم، یاد عشق و عالقهدونم چرا یک نمی
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میل نیستم؛ اما مارگزیده از ریسمون سیاه و ش نسبت به من؛ مطمئنم خودم هم نسبت بهش بی

خواد ضربه بخورم. دیگه استخونی ندارم که نشکسته باشه! دلم ترسه! دیگه دلم نمیسفید هم می

 !خواد، آرامشی از جنس مرگآرامش می

 

ز شدن در خونه از جام بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم و طبق دستور بابا در رو بستم تا با صدای با

ش داره من حد و اندازهرحمانه بود، اون من رو دوست داشت؛ اما تعصب بیمن رو نبینه. رفتار بابا بی

بر حاملگی ی مامان که داشت خروی تخت دراز کشیدم و به صدای ذوق زده !کشهرو ذره ذره می

ی های مسخرهداد توجهی نکردم. گوشیم رو برداشتم و سعی کردم خودم رو با بازیالهام رو به بابا می

 .گوشی سرگرم کنم

 

هام رفتم. مخاطب ناشناس بود. با با فرستاده شدن پیامی برام، از بازی خارج شدم و به لیست پیام

 .تردید پیامش رو باز کردم

 

 .سالم  -

 

پیامش نگاه کردم و در آخر گوشی رو کنار گذاشتم. دوباره صدای گوشیم بلند شد، کمی به 

 .برداشتمش. یه پیام دیگه از همون شماره بود

 

 !شهاب هستم  -

 

 .وار زدن. بعد از مکثی طوالنی با تردید تایپ کردمقلبم شروع کرد به دیوانه

 

 داری؟چرا دست از سرم بر نمی  -

 

 .بفرستمش پشیمون شدم و پاکش کردم و نوشتم؛ سالم و فرستادمکه اما قبل از این

 

 .طولی نکشید تا جواب بده

 

 خوبی؟  -
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 .نوشتم؟ بغضم رو قورت دادم و تایپ کردمچی باید می

 

 !ممنون  -

 

 .طوری بهتر بود، نه دروغ گفتم و نه راست! چند ثانیه بعد فرستاداین

 

 .شه ببینمت؟ باید باهات حرف بزنممی  -

 

کشوند، دونم که چیزی من رو سمت شهاب میدونم چرا نوشتم آره، کجا بیام؟ فقط این رو مینمی

 !ش نکردموقت توی دوران نامزدیم با اشکان تجربهچیزی که هیچ

 

 :به ثانیه نکشید آدرس یه کافی شاپ و ساعت قرارمون رو نوشت و فرستاد، پشت بندش نوشت

 

 !خیلی ممنون که قبول کردی  -

 

ترجیح دادم دیگه چیزی براش نفرستم. ساعت شیش قرار داشتیم و االن ساعت دو بود. وارد تلگرامم 

شدم و توی لیست مخاطبینم دنبال اسم فرزاد گشتم. وارد پروفایلش شدم و لبخندی زدم؛ لبخندی 

طالیی  یکردم و خدای خودم! عکس پاهای یه نوزاد بود که دو تا حلقهکه تلخیش رو خودم حس می

ی زمانی هست که بهترین حس دنیا واسه“رنگ روی انگشت شستش آویزون بود! زیرش نوشته بود 

با بغض خندیدم. خیلی کنجکاو بودم بدونم اگه دختر بود اسمش رو  ”شنوی!خبر پدر شدنت رو می

 ذاره، یا اگه پسر بود چی؟چی می

 

کردیم، ها که با هم درد و دل میاون وقتفرزاد همیشه عاشق بچه بود؛ مخصوصاً دختر بچه! یادمه 

 :گفتاومد وسط میوقتی اسم بچه می

 

 !ذارم آیهانذارم آیالر، اگر پسردار بشم اسمش رو میاگه دختردار بشم اسمش رو می  -

 

 :گفتمکردم و میگفت، من صورتم رو جمع میوقتی این رو می
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 ده؟آخه کی به توئه دیوونه زن می  -

 

 :گفتخندید و میمیاون هم 

 

 !دنده، زن مردم مال خودشونه. مردم بهم دختر میکسی بهم زن نمی  -

 :دادمو من هم جواب می

 

 !هرکی بهت دختر بده بدبخته  -

 

ی چشمم سُر هام از گوشهخورد. توی گذشته غرق شده بودم و اشکقدر حرص مییادش به خیر! چه

 :کردن. آروم زمزمه کردممی هام رو خیسخوردن و شقیقهمی

 

 !راست گفتی سهراب“

 

 .من هم در تردیدم

 

 ی آغشته به بغض،من در این عرصه

 

 لب خندان دیدم،

 

 چشم گریان دیدم،

 

 ...گریه کردم؛ اما

 

 !بارها خندیدم

 

 رمز بیداری را،

 

 !ها، فهمیدمخوابی این ثانیهپشت بی
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 تو به آمار زمین مشکوکی؛

 

 ”!ی زمین مشکوکمهامن به دل

 

قدر توی فکر بودم که زمان از دستم در رفته بود. به خودم اومدم و دیدم ساعت از پنج گذشته. انن

هام رو عوض کردم و شالم رو روی محکم کوبیدم توی پیشونیم و از جام بلند شدم. هول هولکی لباس

 .سرم تنظیم کردم و نگاهی از توی آینه به خودم انداختم

 

تر هام زدم، بهرنگ به لبم زدم و یکم هم رژگونه آجری به گونهرنگ بود. یه رژ لب کمخیلی بیصورتم 

شده بودم. کیفم رو از روی میز برداشتم و از اتاق بیرون اومدم. بابا توی سالن نبود و مامان هم با 

 .تلویزیون مشغول بود

 

دم. تاکسی گرفتم و مستقیم به آدرسی که سر و صدا از خونه خارج شآهسته به سمت در رفتم و بی

شهاب داد رفتم. وقتی رسیدم ساعت از شیش گذشته بود. وارد کافی شاپ شدم و بین جمعیت کم 

 .حاضر در کافی شاپ چشم چرخوندم

 

رفت. آهسته به سمتش رفتم و کنار هاش ور میشهاب رو دیدم که به میز خیره شده بود و با انگشت

ش رو بلند کرد و با دیدن من از جاش بلند شد و سالم کرد. زیرلبی جوابش رو دادم میز ایستادم، سر

روش نشستم. با کمی مکث دوباره سر جاش نشست. چند لحظه توی سکوت گذشت و شهاب و روبه

 :پرسید

 

 خوری؟چی می  -

 

 :طور که به میز خیره بودم، گفتمهمون

 

 .چیزی میل ندارم  -

 

صدا زد و بهش گفت دوتا شیرکاکائو با یه کیک شکالتی بیاره. اخم ظریفی  چیزی نگفت و گارسون رو

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  307  رمـانـیـکــانجمن 

 :مهمون پیشونیم کردم و به شهاب زل زدم و با جدیت گفتم

 

 گفتم که میل ندارم، چرا الکی سفارش دادی؟  -

 

 :نگاهش رو ازم دزدید و گفت

 

 !ت کرده بیایکنم یکی مجبورجوری فکر میجوری رفتار نکن، اینکنم اینخواهش می  -

 

هام رو روی میز گذاشتم و توی هم قالب کردم و هام از هم باز شد و نگاهم رو ازش گرفتم. دستاخم

 :گفتم

 

 !منتظرم  -

 

 .گیج نگاهم کرد

 

 ها؟  -

 

 

 

 :هاش زل زدم و گفتمیکم توی چشم

 

 خواستی من رو ببینی؟برای چی می  -

 

 .لب باز کرد آهانی گفت و با یکم مِن و مِن کردن،

 

 ...راستش  -

 

ها رو روی میز گذاشت و رفت. شهاب به شیر با اومدن گارسون حرفش نصفه موند. گارسون سفارش

 :روم اشاره کرد و گفتکاکائوی روبه
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 .بخور  -

 

 :کالفه گفتم

 

 !ممنون میل ندارم  -

 

 :ونش تر کرد و ادامه دادروی میل ندارم تاکید کردم که جای هیچ حرفی باقی نمونه! لبش رو با زب

 

 !راستش من... یعنی... ای بابا  -

 

 :کالفه نفسش رو بیرون فوت کرد و زیر لب گفت

 

 جوری بگم؟چه  -

 

 :جدی گفتم

 

 !تو حرفت رو بزن لطفاً   -

 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 

 گاهش خوبدونم جنس نبینم نگاه اشکان همیشه روی توئه و میببین هانیه! من کور نیستم، می  -

 ...کنه وجوری به یه زن نگاه میجنسم چهفهمم همنیست. من یه مردم، می

 

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 

 !حرف اصلیت رو بزن  -

 

 :مکث کرد و گفت

 

خوامت! خواهش فهمم یه چیزی بین و تو و اشکان بوده یا هست. هانیه! من دوسِت دارم، میمن می  -
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 !کنمدوتاست، خواهش میکنم بهم بگو چی بین شما می

 

 :گونه گفتهاش زل زدم و چیزی نگفتم. شهاب التماستوی چشم

 

 !لطفاً   -

 

هام پر از آب شد. نگاهم رو ازش دزدیدم و نفس عمیق و لرزونی کشیدم. با مکث سر بلند کردم چشم

 :و گفتم

 

 ...تونمنمی  -

 

 :مغموم گفت

 

 چرا؟  -

 

 :کالفه ادامه دادم

 

 

 

 !تونمنمیچون   -

 

 :خواست پا فشاری کنه که دستم رو به معنای سکوت باال آوردم و ادامه دادم

 

 !خورمببین شهاب! قبالً هم بهت گفتم من رو فراموش کن، من به درد تو نمی  -

 :سردرگم گفت

 

 خوری؟خوری، کی گفته تو به درد من نمیمی  -

 

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم
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 !، تو باید من رو فراموش کنیشهاب! حرف گوش کن  -

 

 :با صدای لرزونی گفت

 

 !تونمنمی  -

 

خواد؟ درست مثل من؟ نفس عمیقی کشید و خشکم زد. شهاب بغض کرده؟ اون هم دلش گریه می

 :درحالی که سعی داشت صداش نلرزه گفت

 

. هانیه! خواهش ریزمخاطر تو اشک میام که دارم بهم. من مردیمن رو ببین! من یه مرد سی ساله  -

 ...م نزنکنم دست رد به سینهمی

 

 .تحمل نکردم و از جام بلند شدم

 

 !ذاره من با تو ازدواج کنمحتی اگه من هم قبول کنم، بابام نمی  -

 

 :درمونده گفت

 

 چرا؟  -

 

 :کالفه و عصبی گفتم

 

 ...چون... چون  -

 

 :م سر خورد و لب زدمقطره اشکی روی گونه

 

 !تونمبگم شهاب، نمیتونم نمی  -

 

هاش اهمیتی ندادم. از کافی شاپ بیرون اومدم و کنار از کنارش رد شدم و به هانیه هانیه گفتن

ایستادن. کدوم نمیکردم؛ اما هیچشد، براش دست بلند میخیابون ایستادم. هر ماشینی که رد می

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  311  رمـانـیـکــانجمن 

مل باز نکرده بودم که توسط کسی بسته باالخره یه تاکسی جلوی پام ترمز کرد، هنوز در عقب رو کا

 :شد. برگشتم و به شهاب که در رو بسته بود نگاه کردم و غریدم

 

 .دست از سرم بردار  -

 

 :بدون توجه به من روبه راننده گفت

 

 !شما برو  -

 

 :راننده به من نگاه کرد و گفت

 

 کار کنم خانوم؟چی  -

 

 :در رو باز کردم و گفتم

 

 !نرو آقا  -

 

 :دوباره در رو بست و عصبانی روبه راننده گفت شهاب

 

 مگه نگفتم برو؟  -

 

 :راننده عصبی دنده عوض کرد و گفت

 

 !تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید دیگه، اه  -

 

 :روی شهاب ایستادم و بلند گفتمو بعد سریع ازمون فاصله گرفت و رفت. شاکی روبه

 

 چرا گفتی بره؟ هان؟  -

 

 :های کلید شدش غریداز بین دندون
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 !ذارم بریتا جوابم رو ندی نمی  -

 

 :پوزخند زدم و گفتم

 

 !برو بابا  -

 

 :راهم رو کشیدم که برم؛ اما آستینم رو گرفت و عصبی گفت

 

 !حرف گوش کن هانیه  -

 

 .کالفه و برگشتم و دستش رو پس زدم

 

 من نخوام به تو جواب پس بدم کی رو باید ببینم؟ هان؟  -

 

 :چنان با اخم بهم زل زده بود، چند قدم ازش فاصله گرفتم و با صدای بلند گفتمهم

 

 !فهمی؟ ولم کنین بذارین به درد خودم بمیرم دیگهگردم! چرا نمیآقا من دنبال دردسر نمی  -

 

 :شهاب کالفه دستی الی موهاش کشید و گفت

 

 زنی؟م میفقط یک کالم بهم بگو چرا دست رد به سینه  -

 

 :داد زدم

 

 !کشتمچون بابام می  -

 

زده بهم خیره شد. سریع از اون مکان فاصله گرفتم و به نگاه مردم اهمیتی ندادم. خدایا، راحتم بهت

 !کن دیگه
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رفتم و حتی هدف راه مینزدیک دو ساعت فقط راه رفتم و اصالً به پشت سرم نگاه نکردم. بی

ام شد، پاهها بسته بود. هوا داشت تاریک میایام عید بیشتر مغازهدونستم کجا هستم. به لطف نمی

 .هم خسته شده بودن

 

یه دربست گرفتم و آدرس خونه رو دادم، یک ساعت بعد تاکسی جلوی در ساختمون نگه داشت. 

سر و صدا وارد خونه شدم، همین که در رو ش رو حساب کردم و پیاده شدم. مثل همیشه بیکرایه

رهم های درم بستم بابا جلوی روم سبز شد. سرم رو پایین انداختم و زیر لبی سالم کردم. اخمپشت س

 :بارید گفتداد. با صدایی که خشم و تحکم ازش میبابا گواه بدی بهم می

 

 کجا بودی تا این ساعت؟  -

 

 :هول کردم. آب دهنم رو با ترس قورت دادم و با تته پته گفتم

 

 .... بودم س... سرکارر... رفته بو..  -

 

هاش اسیر کرد یه طرف صورتم سوخت و بقیه حرفم توی دهنم ماسید. بابا بازوم رو توی حصار دست

 :اش غریدهای کلید شدهو محکم فشار داد و از بین دندون

 

دادی قلوه ی االغ کی بود داشتی وسط خیابون باهاش دل میدروغ نگو گیس بریده! اون مرتیکه  -

 گرفتی؟یم

 

 :هایی اشکی نگاهش کردم و گفتمزده و با چشموحشت

 

 چ... چی؟  -

 

 :بابا پوزخندی زد و گفت

 

 یادت نمیاد؟  -
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 :با وحشت بهش چشم دوخته بودم. بازوم رو کشید و گفت

 

 !االن خودم یادت میارم  -

 

بازوم رو به ضرب ول کرد. تونم تحمل کنم! بابا نه، نه خدایا! تحمل ندارم. خدایا، کمکم کن نمی

نتونستم تعادلم رو حفظ کنم محکم روی زمین افتادم. با ترس به حرکات بابا خیره بودم، بازهم 

م از جلوی چشم هام رد شد. خدایا! اصالً دستش رفت سمت کمربندش و بازهم خاطرات خوب گذشته

ه د. تازه نگاهم به مامان افتاد، گریبینی؟ باال رفتن کمربند بابا، با صدای زنگ آیفون یکی شمن رو می

های اشکی رفت سمت آیفون و نگاهی به مانیتور انداخت و با هول زد تو کرد. مامان با چشممی

 :صورتش و گفت

 

 .خاک توی سرم احمد! ماهان و هانا اومدن  -

 

 :بابا کالفه و عصبی نگاهم کرد و داد زد

 

 !شوهام گماز جلوی چشم  -

 

 و م تند تند باالی سینهجام بلند شدم و سمت اتاق دویدم و در رو پشت سرم بستم. قفسه ترسیده از

جا سر خوردم. دستم شدن. درمونده همونهام جاری میهام با سرعت روی گونهشد و اشکپایین می

 !رو روی دهنم گذاشتم تا صدای هق هقم خفه بشه

 

کو این حق و حقوق من؟ مگه گناهم چی بود؟ مگه چه  گن تو جای حق نشستی، پسخدایا! همه می

چرخن، چرا من؟ خدایا! اشتباهی کردم؟ این همه آدم خالفکار توی دنیا دارن راست راست می

 ...شمم! اگه خودت خالصم نکنی، خودم دست به کار میم، خیلی خستهخسته

 

*** 

 

 :من رو صدا زد. با دلسوزی گفتمش، شیرین بعد از مکثی طوالنی، بریده بریده، وسط گریه
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 !جانم؟ آروم باش شیرین  -

 

 :تر شده بود. گفتمچند لحظه بعد که انگار آروم

 

 گی چی شده؟نمی  -

 

 :ای گفتبا صدای گرفته

 

 ...هانیه! شهاب  -

 

همین یه کلمه کافی بود که استرس بدی بهم وارد بشه. سعی کردم به خودم مسلط باشم و لرزش 

 .مهار کنم صدام رو

 شهاب چی؟  -

 

 :سوزناک گفت

 

 ...دههامون رو نمیست خونه نیومده، شرکت نمیاد، جواب تلفنیه هفته   -

 

 :دیدم حالش خیلی بده پریدم وسط حرفش و گفتم

 

 جا باهام حرف بزنی؟خوای بیام پیشت؟ اونشیرین جان! می  -

 

 :مکث کرد و گفت

 

 ...شماگه بیای ممنونت می -

 

 :دی زدم و گفتملبخن

 

 کجایی االن؟  -
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 .خونه  -

 

 .رسونمآدرس رو برام بفرست تا یک ساعت دیگه خودم رو می  -

 

 :با قدردانی گفت

 

 !باشه. مرسی که میای  -

 

 :لبخند زدم و گفتم

 

 !کنم عزیزمخواهش می  -

 

 .خداحافظی کردیم و تماس رو قطع کردم

 

م و از خونه بیرون زدم. ساعت چهار بعد از ظهر بود، تا شیرین آدرس رو بفرسته، لباس عوض کرد

ذاشت از خونه بیرون برم. این روزها هانا رو کمتر مطمئناً اگه بابا خونه بود یا مامان بیدار بود اصالً نمی

 .رفتنها هم با ماهان بیرون میدیدم، روزها که دانشگاه بود و بعضی شبمی

 

برام فرستاده بود رو به راننده دادم، حدوداً نیم ساعت بعد  یه تاکسی گرفتم و آدرسی که شیرین

ش رو حساب کردم و پیاده شدم. پالک کرایه .ها نگه داشتی شیرین اینراننده ماشین رو توی کوچه

مورد نظر رو پیدا کردم و زنگ واحد سوم رو زدم. چند ثانیه بعد صدای تودماغی شیرین اومد که فین 

 :فین کنان می گفت

 

 بله؟  -

 

 :آیفونشون تصویری نبود. کمی به آیفون نزدیک شدم و گفتم

 

 .من هستم شیرین! اومدم  -
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 .ش دوباره اومدصدای گرفته

 

 .خوش اومدی عزیزم! بیا باال  -

 

ها باال رفتم، در یکی از در با صدای تیکی باز شد، هلش دادم و پشت سرم بستمش. آروم از پله

ی مهربونی داشت ایستاده بود. زن با دیدنم ی چهار چوبش زن میانسالی که چهرهواحدها باز بود و تو

 :لبخندی زد و گفت

 

 !سالم هانیه جان  -

 

 :با تردید پرسید

 

 هانیه بودی دیگه؟  -

 

 :لبخندی زدم و گفتم

 

 !سالم، بله هانیه هستم  -

 

 :رویی از جلوی در کنار رفت و گفتزن با خوش

 

 !وش اومدیبیا تو عزیزم، خ  -

 

ها با حفظ لبخندم تشکر کردم و وارد شدم، همین که وارد سالن شدم، شیرین از توی یکی از اتاق

ها نشستم و اون بیرون اومد. به سمتم اومد و باهام دست داد و تعارف کرد بشینم. روی یکی از مبل

 :ندازم کرد. شیرین گفتروم نشست و با لبخند برازن که فکر کنم مادر شیرین و شهاب بود، روبه

 

 .من برم یه چیزی بیارم  -

 :شرمنده گفتم
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 !جان، راضی به زحمتت نیستمنه شیرین  -

 

 :رفت دستش رو توی هوا تکون داد و گفتطور که به سمت آشپزخونه میهمون

 

 !زحمتی نیست عزیزم  -

 

ش غصه داشت. از چیزی نگفتم، نگاهم رو به مادر شیرین دوختم که سرش پایین بود و صورت

ش حسابی گریه کرده! لعنت به خاطر غیبت طوالنی پسر دردونهش معلوم بود بههای پف کردهچشم

 :من، لعنت! انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد که سر بلند کرد و نگاهم کرد. لبخند تصنعی زد و گفت

 

 خوبی دخترم؟  -

 

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 

 ممنون، شما خوبین؟  -

 

 :زن با مهربونی گفت

 

 !امکنم یه زن هشتاد سالهگی حس میجوری میمهتاب صدام کن. این  -

 

 :ای کرد و گفتتک خنده

 

 !گرچه پنجاه سالم هست؛ ولی خب هنوز کامالً پیر نشدم  -

 

شد فهمید این خنده از روی اجباره! لبخند تلخم عمق قدر مصنوعی که به راحتی میو بعد خندید، ان

 :فت. شیرین با یه ظرف میوه وارد سالن شد و سبد میوه رو روی عسلی گذاشت و گفتگر

 

 ...ببخشید دیگه کمه  -

 

 :لبم رو به دندون گرفتم و گفتم
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 نه این چه حرفیه؟  -

 

هاش رو توی هم مهتاب تعارف کرد از خودم پذیرایی کنم. باالخره شیرین رفت سر اصل مطلب، دست

 :ی گفتقالب کرد و با ناراحت

 

 !کنم هانیهست از شهاب خبر نداریم، دارم از نگرانی دق میاالن نزدیک یک هفته  -

 

 :مغموم گفتم

 

 هاش هم ازش خبر ندارن؟دوست  -

 

 :ی چشمش رو پاک کرد و گفتمهتاب اشک گوشه

 

 داره؟ م معلوم نیست کجاست؟ سالمه؟ غذا خورده؟ جای خوابکسی ازش خبر نداره. بچهنه، هیچ  -

 

 :هاش شروع کرد به لرزیدن، شیرین دست کشید روی کمر مادرش و با غصه گفتشونه

 

 !آروم باش قربونت برم. به قلبت فشار میاد ها  -

 

 :ای گفتمهای مهتاب زدم و با لحن دلگرم کنندهلبخند محوی به مادرانه

 

 .برمیان خانوم! آقا شهاب حتماً از پس خودشوننگران نباشین مهتاب  -

 :ای گفتمهتاب با صدای گرفته

 

 !خدا از دهنت بشنوه دخترم  -

 

 :شیرین گفت

 

 ...چند شب پیش من رو رسوند و خودش رفت بیرون و تا حاال برنگشته  -
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 :لرزید، گفتمکثی کرد و با صدایی که از بغض می

 

 !کرده باشهها رو بگردم، شاید تصادف ره پاشم برم بیمارستاندست و دلم نمی  -

 

 :نوچی کردم و گفتم

 

 !جون! انشااهلل که چیزیش نشدهبد به دلت راه نده شیرین  -

 

 :مهتاب خانوم گفت

 

ره بیرون و تا چند روز نه جان! تو خودت رو بذار جای ما، برادرت یه شب میشه که هانیهنمی  -

 شی؟ده. تو باشی نگران نمیگرده نه جواب تلفنش رو میبرمی

 

 :نشستم و گفتم صاف

 

 !خانوم! من منظورم این نبود، در کل گفتم انشااهلل که اتفاق خاصی براش نیفتاده باشه مهتاب  -

 

کدوم چیزی نگفتن. نفس عمیقی کشیدم و سرم رو زیر انداختم. خودم هم نگران شهاب شده هیچ

 بودم. اگه بالیی سرش اومده باشه چی؟

 

*** 

 

به سمت آبدارخونه رفتم. چند وقتی بود آقاهاشم مریض شده بود و  از پشت میز کارم بلند شدم و

وان چاکلت پیدا کنم. یه لیها کلی گشتم تا تونستم یه بسته هاتمرخصی گرفته بود. توی کابینت

که کسی اومده توی آبدارخونه ریختم که با حس اینبرداشتم و داشتم از سماور توش آب جوش می

درحال پر شدن گرفتم و به اشکان دوختم. دست به سینه به دیوار تکیه کرده بود و نگاهم رو از لیوانِ 

 :هام رو توی هم کشیدم و گفتمکرد. اخمنگاهم می

 

 کنی؟جا چیکار میاین  -
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 :ابرو باال انداخت و گفت

 

 نکنه توی شرکت خودم هم باید از تو اجازه بگیرم؟  -

 

خت. صورتم از درد جمع شد، نگاهم رو به لیوان دوختم که اومدم یه چیزی بارش کنم که دستم سو

لبریز شده بود. سریع پیچ سماور رو بستم و لیوان رو روی اپن گذاشتم. فوراً شیر آب رو باز کردم و 

دستم رو زیرش نگه داشتم. اشکان تند به سمتم اومد و کنارم ایستاد، به دست قرمز و متورمم نگاه 

 :کرد و گفت

 

 شدی؟چی  -

 

 :اخم کردم و گفتم

 

 باور کنم نگرانم شدی؟  -

 

زیر چشمی نگاهم کرد و آروم ازم فاصله گرفت. شیر آب رو بستم. سوزش دستم زیاد و طاقت فرسا 

بود. اشکان چیزی از توی کابینت بیرون آورد و مجبورم کرد روی صندلی بشینم. روی صندلی کناریم 

ای بهم رفت و خواست به که نذاشتم. چشم غره هاش بگیرهنشست و خواست دستم رو توی دست

 :دستم پماد بزنه که باز هم نذاشتم. با حرص پماد رو کف دستم گذاشت و گفت

 

 .بفرما دختر پیامبر! خودت بزن به دستت  -

 

کردم. پماد حرف شروع کردم به پماد زدن. تمام مدت سنگینی نگاهش رو حس میچیزی نگفتم و بی

 :ستم بلند شم که نذاشت. نگاهش کردم که گفترو زدم و خوا

 

 .بذار ببندمش  -

 

 :تشر زدم
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 !الزم نکرده  -

 

کردم االنه داد که حس میقدر محکم فشار میتر گرفتش، اندستم رو کشیدم؛ اما ول نکرد و محکم

 :هاش له بشه. با درد گفتمکه استخونم زیر دست

 

 !شکن دستم رو، شکستیچته وحشی؟ ول  -

 

 :های عصبانیش نگاهم کرد و گفتبا چشم

 

ه موقع دیگشینی سر جات تا من دستت رو باند پیچی کنم. وای به حالت اگه آخ و واخ کنی؛ اونمی  -

 !هام نشکنهکنم مچ دستت زیر دستتضمین نمی

 

اهش . خوب نگکردیکم نگاش کردم و با تردید سر جام نشستم. با دقت داشت دستم رو باند پیچی می

 :مقدمه گفتمکردم و بی

 

 کنی از زندگیم بیرون بری؟چرا سعی نمی  -

 

 :زیر چشمی نگاهم کرد و بعد دوباره حواسش رو به کارش داد و گفت

 

 ...تونم فراموشت کنمنمی  -

 

 :تفاوت گفتمخیال و بیبی

 

تره. ت بودم، تو که کارت آسونجور که من تو رو فراموش کردم. تازه من عاشقفراموش کن! همون  -

 !عاشق سینه چاکم نیستی

 

 :ابرو باال انداخت و در همون حالت گفت

 

 فراموشت کنم که بری زن اون مردک بشی؟  -
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 :پوزخندی زدم و گفتم

 

 !هایی بهش دارمکه زن تو بشم، حداقل اون دوستم داره و من هم یه حسهرچی باشه بهتر از اینه   -

 

 :عصبی غرید

 

 !خفه شو  -

 

 :حق به جانب گفتم

 

 !دونی حس من به تو فقط تنفرهگم؟ تو خودت هم خوب میچیه؟ مگه دروغ می  -

 

 :های درهم گفتسرش رو بلند کرد و با اخم

 

 کی این چرندیات رو بهت گفته؟  -

 

 :تفاوت گفتمبی

 

 قرار نیست کسی بهم بگه. توقع داری فکر کنم عاشقمی؟  -

 

 :زد و گفت لبخند کجی

 

 چیه عاشقی بهم نمیاد؟  -

 

 :لبخند حرص دراری زدم و گفتم

 

 !ها نهها میاد؛ ولی به حیوونعاشقی به آدم  -

 

 :صورتش سرخ شد و دستش رو بلند کرد بزنه توی صورتم که پوزخندی زدم و گفتم
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 حقیقت تلخه نه؟  -

 

 :رو به من گفت

 

 !حواست باشه چی میگی  -

 

 :م از جام بلند شدم و گفتمبا حفظ پوزخند

 

 ...وای وای ترسیدم  -

 

 :با تمسخر ادامه دادم

 

 !حنات دیگه برام رنگی نداره  -

 

 :دستی که باند پیچی کرده بود رو باال آوردم و یکم نگاش کردم و لب زدم

 

نیستم  ی ساده و خنگ سابقی عشق و عالقه نیست. من اون هانیهها نشونهولی این رو بدون، این  -

 !که راحت خرت بشم و توهم سوارم

 

بعد هم بدون توجه به صورت سرخ و عصبیش از آبدارخونه خارج شدم. رها کنار در ایستاده بود، با 

 :دیدن من هول شد و سرش رو پایین انداخت. پوزخند زدم و گفتم

 

 گوش وایستاده بودی؟  -

 :چیزی نگفت که گفتم

 

 !هستین، هردوتون نامردین دختر خاله و پسر خاله کپی هم  -

 

خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستم رو گرفت. برگشتم و با اخم نگاهش کردم، هشدارگونه نگاهم 

 :کرد و بعد از مکث کوتاهی گفت

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  325  رمـانـیـکــانجمن 

 

 !از اشکان فاصله بگیر! اون خیلی خطرناک شده، دوست ندارم بالیی سرت بیاره  -

 

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 

 تر از مادر شدی؟هربانی مدایه  -

 

 :لحظه اشکان هم بیرون اومد و پشت سر رها قرار گرفت؛ اما رها متوجه نشد و ادامه دادهمون

 

 تر ازهشدارم رو جدی بگیر و سعی کن ازش فاصله بگیری. گذشته رو فراموش کن، اشکان زیرک  -

 !کنیاون چیزیه که فکر می

 

 :گفتمبا چشم به پشت سرش اشاره کردم و 

 

 گی دست از سرم برداره؟چرا به خودش نمی  -

 

های درهم اشکان رو دید هول کرده رنگ رها پرید و با تردید به پشت سرش نگاه کرد. وقتی اخم

 :دستم رو ول کرد، سرش رو پایین انداخت خواست بره که اشکان آستینش رو کشید و گفت

 

 !کجا؟ بودی حاال  -

 

جا ی رها از اونا چرخوندم و در آخر بدون توجه به نگاه لرزون و ترسیدهنگاهم رو بین اشکان و ره

خواست کمکم کنه! کمک رو فاصله گرفتم و به اتاق برگشتم. به من هیچ ربطی نداشت؛ اما اون می

 !کرد، نه االنباید روز آشناییم با اشکان می

 

*** 

 

و هانا داخل اومد، نگاهی به سر تا پام انداخت. شدم برم شرکت که در اتاق باز شد داشتم آماده می

 :سالمی بهش کردم و پرسیدم
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 کاری داری؟  -

 

 :ش هم روی دوشش بود. جواب سالمم رو داد و گفتاون هم لباس بیرونی پوشیده بود و کوله

 

 .بابا گفت بهت بگم امروز نری سر کار  -

 

 :متعجب کامل به سمتش برگشتم و گفتم

 

 چرا؟  -

 

 :کشید گفتطور که خمیازه میه باال انداخت و همونشون

 

 !دونم، می خوای خودت ازش بپرسنمی  -

 

 :اخم ظریفی بین پیشونیم نشست و با جدیت گفتم

 

 کنی؟جوری میتو چرا این  -

 

 :خیال پرسیدبی

 

 کنم؟جوری میچه  -

 

 چرا جدیداً رفتارت باهام یه جوری شده؟  -

 :هاش رو توی کاسه چرخوند و گفتپوفی کشید و چشم

 

 !حساس شدی ها  -

 

 :خواست بره که بازوش رو گرفتم، متعجب نگاهم کرد و گفت

 

 وا! چته؟  -
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 :جدی گفتم

 

 !ذارم بریتا جوابم رو ندی نمی  -

 

 :اون هم اخم کرد و گفت

 

 !پزشک نشون بدههانیه دیوونه شدی ها! خودت رو به یه روان  -

 

 :ش ندادم و با لجبازی گفتماهمیتی به حرف

 

 !بگو لطفاً   -

 

 :کالفه و عصبی دستم رو پس زد و گفت

 

 ای بابا، ماهان خوشش نمیاد من زیاد باهات گرم بگیرم، مشکلیه؟  -

 

جا هم قابل تشخیص بود. دستم از روی بازوش شل شد و ها کیلومتری اینصدای شکستن قلبم از ده

حال روی تخت نشستم ارج شد. هانا هم مثل بقیه شد؛ سنگدل، سرد! بیهانا با نگاهی گذرا از اتاق خ

هدف به فرش کف اتاق زل زدم. ذهنم خالی بود، خالیه خالیه! با سوالی که توی ذهنم اومد از جام و بی

بلند شدم و به سالن رفتم، بابا جلوی آینه داشت موهای کم پشت و جوگندمیش رو مرتب می کرد. به 

 :مقدمه پرسیدمم و بیسمتش رفت

 

 چرا گفتید امروز نرم سر کار؟  -

 

 .اخم کرد و به سمتم برگشت

 

 طلبکاری؟  -

 

 :لب گزیدم. با همون اخم گفت
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خواد نذارم امروز بری دخترمی، گرچه از این موضوع شرمم میاد؛ ولی اختیارت رو دارم، دلم می  -

 !سرکاری که معلوم نیست چیه

 

 :معترض گفتم

 

 !شه از سرکار رفتن منعم کنیدخه بدون دلیل که نمیآ  -

 

 :صداش رو بلند کرد و گفت

 

 !همین که گفتم  -

 

 .ی حرفش رو گرفتبا دست در اتاقم رو نشون داد و ادامه

 

 !شو توی اتاقتگم  -

 

اق م لرزید. سرم رو زیر انداختم و سریع به اتاقم رفتم و تمام حرصم رو سر در اتبغض کردم و چونه

دونم ها خودم رو روی تخت پرت کردم و سرم رو توی بالشت فرو بردم. نمیخالی کردم. با همون لباس

 !هام گرم شد و خوابم برد، خوابی بدون رویاقدر توی اون حالت گریه کردم تا چشمچه

 

 

و درک کنم. هام رو باز کردم. نگاهم رو به اطراف چرخوندم تا موقعیتم ربا حس گرمای شدیدی چشم

. مانتوم حسابی چروک شده توی جام نشستم .تازه یادم اومد که صبح به دستور بابا سر کار نرفتم

 .هام رو عوض کردم و از اتاق خارج شدمم رو درآوردم و لباسبود، مقنعه

 

ساعت نزدیک سه بود. روی اپن کلی پالستیک خرید بود. با دیدن اون همه پالستیک ابرویی باال 

شون میوه و خوراکی بودن. مامان با شنیدن صدای خش انداختم و نگاهی به داخلشون کردم، همه

 :خش پالستیک سرش رو برگردوند و کمی نگاهم کرد و در آخر گفت
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 !برو یه دوش بگیر بعد بیا کمک من، شب مهمون داریم  -

 

حال چشمی گفتم و به سمت  کرد، با اینوقت من رو واسه کمک صدا نمیعجیب بود، مامان هیچ

حموم روونه شدم. دوشی گرفتم و موهام رو خشک کردم و به کمک مامان رفتم. یکم بهش کمک 

 :کردم و خونه رو جمع و جور کردم. مامان نگاهی بهم انداخت و گفت

 !برو یه لباس خوب بپوش  -

 

ای رنگی پوشیدم و شلوار پارچه ایمطیعانه سرم رو تکون دادم و به اتاقم رفتم. شومیز بلند و سورمه

هاش در مشکی پام کردم. چند تقه به در خورد و مامان وارد شد. به سر تا پام خوب نگاه کرد و اخم

 :هم رفت. با اخم گفت

 

 ها چیه پوشیدی؟این  -

 

 :متعجب به خودم نگاه کردم و گفتم

 

 !خوبه که  -

 

شومیز صورتی کمرنگ با یه دامن همون جنسی به نوچی کرد و به سمت کمدم رفت، از تو رگال یه 

 :رنگ گلبهی بهم داد و گفت

 

 !ها رو بپوشاین  -

 

 :ها کردم و گفتممتعجب نگاهی به لباس

 

 مگه عروسیه؟  -

 

 :مامان نگاهش رو ازم دزدید و گفت

 

 !همین که گفتم! یه چیزی هم بمال به اون صورتت یکم رنگ و رو بگیره  -
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 :مه دادمکث کرد و ادا

 

 !امشب شب مهمیه  -

 

های متعجب من از اتاق خارج شد. شونه باال انداختم و کارهایی که گفته بود رو و بعد جلوی چشم

ها رو با یه جوراب شلواری سفید و شال گلبهی انجام دادم، آرایش مختصری کردم و اون لباس

از روی رضایت به مامان انداخت، هنوز  پوشیدم. حدوداً نیم ساعت بعد بابا اومد. با دیدن من نگاهی

 ...دونستمهم دلیل کارهاشون رو نمی

 

ی تا وقت بهم اجازهها که من با اشکان نامزد بودم هیچموقعهانا با ماهان تا دیروقت بیرون بودن، اون

 !اومدم خونهدادن، همیشه سر یه زمان مشخصی باید مینصف شب بیرون بودن رو نمی

 

یک هشت بود که صدای آیفون بلند شد. نگاهی به تصویرِ افتاده روی آیفون کردم که ساعت نزد

کردن؟ با صدای تقریباً بلندی روبه مامان و کار میجا چیش اینهام درهم رفت. اشکان و خونوادهاخم

 :بابا گفتم

 

 جا چه خبره؟این  -

 

 :ت و گفتش رو به معنای سکوت روی دماغش گذاشبابا انگشت اشاره

 

 !ساکت، آبرومون رو بردی؛ یعنی چی چه خبره؟ اشکان لطف کرده و اومده خواستگاریت  -

اومدن به ها باال میی اشکان که از پلههای خانوادهکردم. صدای قدممتعجب و شوکه نگاهش می

 :گوشم رسید. مامان تشر زد

 

 !هات رو پاک کناشک  -

 

تر شدن و مهگل و آقاعلی و اشکان دونه دونه یر انداختم. صداها نزدیکم گرفت؟ سرم رو زکِی گریه

های مامان مجبور وارد خونه شدن. اشکان گلی رو سمتم گرفت، اول خواستم رد کنم که با چشم غره
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 .شدم گل رو از دستش بگیرم

 

ری بود، با اخم های مهگل یه جوای جا گرفتم. نگاههمه توی سالن نشستن، من هم روی مبل تک نفره

 شدو از روی نارضایتی، معلوم بود اشکان به زور راضیش کرده! آقاعلی هم خنثی بود و چیزی رو نمی

 .ش تشخیص داداز توی چهره

 

داد، حداقل برای من! آقاعلی ی مجالس خواستگاری، بوی غم و اندوه میمجلس امشب برعکس بقیه

میلی من رو برای اشکان خواستگاری کرد و بابا هم به با بی ای رفت سر اصل مطلب وبدون هیچ مقدمه

 ای گفتراحتی گفت جواب من مثبته. آقاعلی زیر لب مبارک باشه

 

هام های فرش زیر پام سعی در کنترل اشکدامنم رو توی مشتم فشردم و خیره به نقش و نگار

 :داشتم. چند لحظه سکوت شد و بعد اشکان با غرور گفت

 

 !تر تاریخ عقد رو مشخص کنیدتره هرچه سریعبه  -

 

 :بابا چند لحظه ساکت موند و بعد گفت

 

 .به نظرم عقد رو دو هفته یا یک ماه دیگه بگیریم و یک هفته بعدش هم یه عروسی ساده بگیریم  -

 

 :اشکان با قاطعیت گفت

 

 !نه  -

 

 :بابا کمی متعجب نگاش کرد و اشکان گفت

 

 !ی دیگه، یه عقد ساده، عروسی هم نیازی نیستر هفتهعقد رو بندازین آخ  -

 

شد اشکان باورم نمی .کرددوخت و تنم میبرید و میبا بهت و نفرت چشم دوختم به اشکانی که می

قدر پست باشه که بخواد آرزوی پوشیدن یه لباس عروس رو هم ازم بگیره! انگار سنگینی نگاهم رو ان
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 .ند و چشمکی بهم زدحس کرد، سرش رو برگردو

 

ی تهچرخید! یک هفدیگه چیزی نمونده بود بغضم بترکه فقط منتظر یه تلنگر بودم. دنیا دور سرم می

خورد؟ پس شهاب چی؟ جواب اون دیگه؟ یعنی واقعاً تا چند روز دیگه سند مالکیتم به نام اشکان می

 رو چی بدم؟

 

نظری هم از من نخواستن. قرار شد اشکان برای ترین هاشون رو زدن و حتی کوچکهمه حرف

رم، میتونم، میشم مال اشکان. خدایا! نمیی همین هفته وقت محضر بگیره و بعد هم من میشنبهپنج

 !میرم اگه دست اشکان بهم برسهبه جون خودم می

 

*** 

 

که حتی مامان هم  یک هفته مثل برق و باد گذشت. توی اون چند روز چنان افسردگی گرفته بودم

ها هم زدم و شبروم زل مینشستم و به دیوار روبهنگرانم شده بوده بود. صبح تا شب روی تخت می

 !خوردداشتم. حالم از خودم به هم میپلک روی هم نمی

 

ذاشتم تصویر اومد؛ اما همین که پلک روی هم میم بود؛ اما میلی به غذا نداشتم، خوابم میگشنه

ات اومد. درست اتفاقبره! هانا خیلی پیشم نمیانی رو می دیدم که حریصانه نجابتم رو به تاراج میاشک

کس کنارم نبود! خواست یکی دلداریم بده هیچشد. جایی که دلم میسه سال پیش داشت تکرار می

 .ذاشت برم سرکار و فهمیدم که اشکان بهش سفارش کردهبابا نمی

ی خودش یه مانتو و شلوار رنگ روشن خرید. شده بود و مامان برام به سلیقهکارهای محضر انجام 

تونستن برای مراسم عقد بیان؛ اما فرزاد و الهام و ش به کربال رفته بودن و نمیخاله فاطمه و خانواده

 !قدر تو بدبختی هانیهسوخت، چهاومدن. دلم به حال خودم میهمچنین عمه ملیحه و صدف می

 

قرار شهابی که ازش هیچ خبری نداشتم! حاال قرار بود، بیاین چند روز خون گریه کردم. قلبم بی توی

 !تر از تصورمهتر و جدیفهمیدم حسم نسبت به شهاب خیلی قویمی

 

شب قبل از عقد به اصرار مامان و زور و تشر بابا یه لقمه غذا خوردم و به اتاقم رفتم. توی تختم دراز 
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و مچ دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و به سقف زل زدم، تا صبح فکر کردم و فکر کردم و  کشیدم

 .فکر کردم

 

های من، مامان مجبورم صبح زود مامان صدام کرد و گفت که وقت آرایشگاه گرفته. برخالف مخالفت

فید رنگم رو از کرد که با خودش و هانا بریم آرایشگاه، بابا ما رو تا دم در آرایشگاه رسوند. شال س

 :روی سرم برداشتم و روی صندلی مخصوص نشستم. مامان روبه آرایشگر که زن میانسالی بود گفت

 

 !زحمتیه آرایش خوشگل بنشون روی صورتش، موهاش هم یکم مدل بده بی  -

 

 :زنه سر تکون داد که من معترض گفتم

 

 موهام رو چرا درست کنم؟  -

 

 :مامان لب گزید و گفت

 

 !ها یعنی چی؟ مگه شوهرت دل نداره؟ بذار موهات رو درست کنه یکم خوشگل بشین حرفای  -

 

شه! امشب! حتی چیز تموم میگفت، امشب دیگه همهبازهم بغض لعنتی اومد سراغم. مامان راست می

 ده؛ اما کاش مامان یکم به فکر دل من هم بود! ترجیح دادم ساکت باشمفکر کردن بهش هم آزارم می

 .و بذارم آرایشگر کارش رو بکنه

 

اول موهام رو چون کوتاه بود یه مدل ساده ولی قشنگ بهش داد و بعد هم صورتم رو درست کرد. 

کارش که تموم شد از روی صندلی پا شدم. دوتا آرایشگر دیگه مامان و هانا رو آماده کردن. شالم رو 

 :ه گفتروی سرم گذاشتم و تمام موهام رو پوشوندم که آرایشگر

 

 ...شهجوری نپوشون مدلش خراب میدخترم! موهات رو اون  -

 

های خاکستریم بیشتر از حرف شالم رو کمی عقب دادم. توی آینه به خودم نگاه کردم، چشمبی

های گوشتیم به لطف رژ لب حسابی قرمز شده بودن، در کل خوب شده همیشه توی چشم بودن و لب
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هم تموم شد. حدوداً نیم ساعت بعد اعالم کردن که داماد اومده، اون هم چه بودم. کار مامان و هانا 

 !دامادی

 

باهم از آرایشگاه خارج شدیم، اشکان با لبخند کجی به سمتم اومد و دسته گلی رو سمتم گرفت، 

 .ی مامان دسته گل رو ازش گرفتمچند لحظه به اون دسته گل خیره شدم و با سقلمه

 

سمت ماشینش، در سمت شاگرد رو برام باز کرد و من با مکث سوار شدم. تمام اشکان هدایتم کرد 

مدت صورتم بدون هیچ حسی بود. اشکان ماشین رو دور زد و توی جایگاه راننده نشست و راه افتاد. 

خوانی با خواننده. یه مدت اومدن. سیستم رو روشن کرد و شروع کرد به هممامان و هانا با ماهان می

 :حالت گذشت و اشکان با خوشحالی گفت توی همون

 

 !شک امروز بهترین روز زندگیمهبی  -

 

چیزی نگفتم و فقط سعی داشتم با قورت دادن آب دهنم بغضم رو قورت بدم. اشکان در همون حالت 

 :رانندگی گفت

 

و دفعه دلم هوات رسه سال پیش هیچ میلی بهت نداشتم؛ اما همین که صیغه رو فسخ کردن یک  -

 گم؟فهمی چی میمی .کنمی همچین روزی لحظه شماری میکرد! سه ساله که واسه

 

 :هام حلقه زد. اشکان فوری گفتنتونستم جلوی بغضم رو بگیرم، اشک توی چشم

 

 !خوامشه من زن زشت نمینه، گریه نکن! آرایشت پاک می  -

 :عصبی داد زدم

 

 !شو روانی خفه  -

 

 :ت گفتپوزخندی زد و با جدی

 

 !چه بخوای چه نخوای از اولش تو مال من بودی؛ پس الکی علم شنگه راه ننداز  -
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هام رو به هم فشار دادم. باالخره به اون محضر کذایی رسیدیم، اشکان زودتر پیاده شد و در سمت لب

زودتر رسیده ها من رو باز کرد. پیاده شدم و اون در ماشین رو بست و با ریموت قفل کرد. مامان این

 .ها منتظر نشسته بودنبودن و وقتی ما وارد اتاق عقد شدیم اون

 

ش، مهدی، مهگل و همه اومده بودن؛ فرزاد و الهام، عمه و شوهر عمه، صدف و امیر، مهران و زن و بچه

های اشکان! توی جایگاه عروس و داماد قرار آقاعلی، رها و همسرش و چند نفر دیگه از فامیل

شناختمش توری رو باالی سرمون نگه داشتن و صدف هم شروع . هانا و یه دختر دیگه که نمیگرفتیم

 .کرد به قند ساییدن

 

ی عقد کرد. هامون رو گرفت و بعد از چند دقیقه شروع به جاری کردن خطبهعاقد اومد و شناسنامه

بده، فقط نجاتم بده! عاقد ازم  خدایا! نجاتم .هاش چشم دوختمقرآن رو باز کردم و با بغض به آیه

 :وکالت گرفت و اون دختره گفت

 

 .عروس رفته گل بچینه  -

 

زنه، کردم قلبم کندتر از همیشه میهام سر شده بودن و حس میعاقد دوباره شروع کرد، دست

ه دفعه الهام من رو فرستاد واساین .کردم االنه که سکته کنمهام تند شده بودن و حس مینفس

 .آوردن گالب و عاقد برای بار سوم شروع کرد به گرفتن وکالت از من

 

رفتن و صدای سوت ممتدی توی گوشم پیچید. دیگه هام سیاهی میچرخید، چشمدنیا دور سرم می

 ...هام بسته شدننتونستم تحمل کنم و چشم

 

*** 

 

توی بیمارستان  .ه بودم چرخوندمبا سوزش پشت دستم چشم باز کردم، نگاهم رو دور تا دور جایی ک

از  "اهم"بودم و پرستاری هم مشغول چک کردن سرم توی دستم بود، دهن باز کردم و صدایی مثل 

 .گلوم خارج شد. پرستار متعجب نگاهم کرد و بعد لبخند زد
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 بیدار شدی عزیزم؟  -

 

 :دار زمزمه کردمباز اتاقم رو از نظر گذروندم، خش هایی نیمهبا چشم

 

 چه بالیی سرم اومده؟  -

 

 :کرد، گفتطور که بالشت زیر سرم رو مرتب میهمون

 

 !هوش شدیفشار عصبی بهت وارد شد، بی  -

 

 :مکثی کردم و گفتم

 

 بقیه کجا هستن؟  -

 

اگه منظورت از بقیه مادر و خواهرت هستن، باید بگم رفتن پایین یه چیزی بخورن و استراحت   -

 .کنن

 

 :دادم و پرسیدمسرم رو تکون 

 

 ساعت چنده؟  -

 

 :نگاهی به ساعت مچیش کرد و گفت

 

 .ساعت یه ربع به هشته  -

 

 :متعجب گفتم

 

 !هوش بودمقدر بیچه  -

 

 :لبخند مهربونی زد و گفت
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 !طبیعیه، فشاری که بهت وارد شده بود خیلی زیاد بود  -

 

شد. به افق زل زدم. خدایا شکرت، نجاتم  آهانی گفتم و پرستار با گفتن یه استراحت کن از اتاق خارج

دادی! حداقلش اینه که تا اطالع ثانویه قرار نیست زن اشکان بشم! نفسی از سر آسودگی کشیدم؛ اما 

شه مثل اون ده! نمیاین آخرش نیست، مطمئناً یه مدت که بگذره اشکان بازهم پیشنهاد عقد رو می

حدوداً بیست  !گیرن، باید یه فکری بکنمرام تصمیم مییه هفته دست روی دست بذارم و ببینم بقیه ب

هوش اومدم ابراز خوشحالی کرد؛ اما مامان دقیقه بعد مامان و هانا وارد اتاق شدن. هانا وقتی دید به

 :اخم کرد و غر زد

 

 .ی یه پول شدمون نذاشتی دختر! بیچاره پدرت جلوی اون همه آدم سکهآبرو واسه  -

 

 :هانا تشر زد

 

 !هوش اومدهمامان! این چه حرفیه؟ االن باید خوشحال باشی هانیه به  -

 

کرد، شاید چون توی این وضعیت بودم تر برخورد میرفتار هانا تغییر کرده بود. یکم باهام نرم

م کرد و گفت که بهتره شب رو توی بیمارستان بمونم تا از بهبود کرد! دکتر معاینهجوری رفتار میاین

که هانا خیلی خسته بود لم مطمئن بشن. مامان به خونه رفت و قرار شد هانا کنارم باشه. مثل اینحا

جوری نجات هوش شد. تمام مدت توی این فکر بودم که چهچون ساعت ده و نیم از شدت خواب بی

که امیدی هاییِ ی آدمهای زیادی به ذهنم رسید از جمله خودکشی؛ اما خودکشی واسهپیدا کنم. فکر

 !ی زندگی ندارن؛ ولی وجود شهاب برای من یعنی امیدبرای ادامه

 

تونم که فرار کردم کجا برم؟ پیش فرزاد که نمیفکر فرار توی ذهنم خیلی پر رنگ بود؛ اما بعد از این

کار کنم؟ اول برم. خاله فاطمه هم فعالً نیست، عمه ملیحه یا صدف هم همون اول خط میخورن! چی

 !کنم، بعد یه فکری هم برای جا و مکانم می کنم، بهترین راه حلهار میفر

 

خوای از بیمارستان بری بیرون و کسی جوری میبهترین زمان برای فرار کردنم همین امشبه! چه
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جا باشن، نگاهم رو روی چوب رختی ثابت جوری برم؟ امیدوارم مانتو و شلوارم همینمتوجه نشه؟ چه

جا هام همینتونستم تشخیص بدم؛ لباسهام رو خودم هم میبرق خوشحالیِ توی چشمنگه داشتم. 

 .بودن! ساعت یک و نیم نصف شب بود و بخش خلوت بود

 

اومد خدا رو شکر خواب هانا سنگین بود. سرمم رو از دستم کندم و بدون توجه به خونی که می

 هام رو عوض کردملباس

 

بالتکلیف وسط اتاق ایستاده  .سته با دمپایی بیمارستان بیرون برم ضایعهای خودم نبود. اگکفش.

هاش رو قبل از خواب بودم که فکری توی ذهنم جرقه زد. سایز پای من و هانا یکی بود، هانا هم کفش

هاش رو برداشتم و پوشیدم. ببخشید هانا! سر و صدا به سمتش رفتم و کفشدر آورده بود. بی

 !لم کنمجبورم، حال

 

از اتاق خارج شدم و سعی کردم عادی باشم. با هزارتا تنش و استرس به سمت آسانسور رفتم و سریع 

های تند از بیمارستان خارج شدم. پول ی مورد نظرم ایستاد و من با قدمسوارش شدم، آسانسور طبقه

یاده قدم زدن و دور شدن تونستم بگیرم. از سر ناچاری شروع کردم به پنداشتم پس تاکسی هم نمی

 .شددوتا ماشین از کنارم رد می -بار یکیهوا تاریک بود و هر چند وقت یک .از بیمارستان

 

لرزیدم، هر لحظه منتظر بودم یکی مزاحمم بشه. نزدیک به هوا سرد نبود؛ اما من مثل بید به خودم می

دونستم به کی و کجا پناه ببرم! نمی رفتم وها راه میهدف توی خیابوندو ساعت بود فقط بی

تونستم به مسجد برم؛ اما مسجد که همیشه باز نبود! به خودم اومدم و دیدم توی یه پارک هستم، می

 کار کنم؟هاش نشستم. خدایا! چیخسته روی یکی از نیمکت

 

و به  لرزشی رو روی پهلوم احساس کردم و متعجب دست توی جیبم کردم، گوشیم رو درآوردم

زد. رد تماس دادم و گوشی رو روی حالت ش خیره شدم. اسم هانا روی صفحه بهم چشمک میصفحه

پرواز گذاشتم. اومدم خاموشش کنم که اسمی توی ذهنم پررنگ شد. شهاب! شاید اون بتونه کمکم 

ردم و دم. گوشی رو از حالت پرواز درآوهایی که بهش زدی؟ خب براش توضیح میکنه. با اون حرف

 .وارد لیست مخاطبینم شدم
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هایی که به ی اتصال تماس کلیک کردم. با دستاسم شهاب رو سرچ کردم و با تردید روی دکمه

قدر منتظر موندم جواب نداد. لرزید گوشی رو کنارگوشم قرار دادم و منتظر موندم، هر چهوضوح می

ماس داد. برای بار سوم هم تماس گرفتم و بازهم دفعه رد تدوباره تماس گرفتم، حتماً خواب بود! این

هام و گرفت. تصمیم گرفتم بهش پیام بدم، رفتم تو لیست پیامم میرد تماس داد. کم کم داشت گریه

 .و فرستادم ”تورو خدا جواب بده شهاب! به کمکت احتیاج دارم“براش نوشتم: 

 

ش خیره بودم که با روشن . ناامید به صفحهبازهم انتظار کشیدم؛ اما حتی جواب پیامم رو هم نداد

شدن اسم شهاب روی صفحه امیدی توی دلم اومد. سریع آیکون سبز رنگ رو لمس کردم و گوشی رو 

 .کنار گوشم گذاشتم

 

 !الو شهاب  -

 

 .صدای سرد و خشکش دلم رو لرزوند

 

 !بفرمایید  -

 

 :سعی کردم اهمیتی ندم. با ترس و هیجان گفتم

 

 .مکم کنشهاب! ک  -

 

 :با همون لحن پرسید

 

 چه کمکی؟  -

 

 .دفعه صدای نگرانش به گوشم رسیدناخودآگاه بغضم ترکید. این

 

 کنی؟شده؟ چرا گریه میچی  -

 

 :بریده بریده میون گریه گفتم
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 !ب... باید... ببینمت  -

 :هول هولکی گفت

 

 .باشه، فردا قرار بذار یه جا ببینمت  -

 

 :تند گفتم

 

 !ه فردا دیرهنه ن  -

 

 :متعجب گفت

 

 پس کی؟  -

 

 .دماغم رو باال کشیدم

 

 !همین االن  -

 

 :تعجبش دوبرابر شد و گفت

 

 دن این وقت شب از خونه بزنی بیرون؟دونی ساعت چنده؟ مادر و پدرت اجازه میاالن؟ می  -

 

 :لرزید زمزمه کردمبا صدایی که از بغض می

 

 !ونه هستممن همین االنش هم بیرون از خ  -

 

 :چند لحظه سکوت شد و بعد شهاب بلند گفت

 

 چی؟  -
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 :جوابی ندادم و اون با عصبانیت گفت

 

 این وقت شب بیرونی؟ با کی؟  -

 

 :آروم گفتم

 

 !تنهام  -

 

 .صدای نفس عمیقش رو شنیدم

 

 ترسی؟گی یکی میاد یه بالیی سرت میاره؟ تنهایی نمیای! نمیدختر تو دیوونه  -

 

 :م رو با زبون تر کردم و گفتمهالب

 

 .واسه همین بهت زنگ زدم، زنگ زدم بیای پیشم تا تنها نباشم  -

 

 :کالفه گفت

 

های اون شبت و این هم از م کردی! اصالً تو تکلیفت با خودت معلومه؟ اون از حرفهانیه، دیوونه  -

 های االنت! من کدوم رو باور کنم؟حرف

 

 .م چکیداشکم روی گونه

 

 !کدوم روهیچ  -

 

 :مکثی کردم و ادامه دادم

 

 !هام هست رو باور کنتو خودم رو باور کن. حسی که توی چشم  -

 

 .گیر شهاب اومدچند لحظه پشت خط سکوت شد و بعد صدای نفس

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  342  رمـانـیـکــانجمن 

 

 .آدرس بده بیام دنبالت  -

 

شهاب بیاد، نیم  جا نشستم تالبخند تلخی زدم و آدرس رو گفتم، شهاب تماس رو قطع کرد. همون

ساعت بعد ماشینش رو دیدم که جلوی پارک متوقف شد. از جام بلند شدم و پا تند کردم سمت 

ی شهاب در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم. زیر لب سالمی کردم. با حرص جوابم ماشین، با اشاره

 .رو داد و ماشین رو راه انداخت

 

زد و منتظر بود من یه چیزی ها دور میهدف توی خیابوناخم داشت و این یعنی عصبی بود! شهاب بی

کشیدم لب از لب باز کنم. انگار صبرش تموم شد و کنار خیابون روی ترمز زد. بگم؛ اما خجالت می

هام زل زد، لب گزیدم و سرم رو زیر انداختم کشید. سمتم برگشت و توی چشمهای عمیق مینفس

 .رو نوازش کرد که صدای گرم و گیراش گوشم

 

 .خب؟ منتظرتم  -

 

 :خودم رو زدم به اون راه و گفتم

 

 منتظر چی؟  -

 

 :کالفه نفسش رو فوت کرد بیرون و گفت

 

هات و کارهات این قدر ضد و خواستی؟ چرا حرفچرا این وقت شب بیرونی؟ چه کمکی ازم می  -

 نقیضن؟

 

 :سکوت کردم که عصبی گفت

 

 !کنم هانیهکم کم دارم بهت شک می  -

 

ها رو هم از دست خوام اونهام حلقه زد. من فقط شیرین و شهاب رو داشتم، نمیاشک توی چشم
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هام در گردش بود. کالفه شد و دستی های اشکیم نگاهش کردم. نگاهش بین دوتا چشمبدم. با چشم

 .میون انبوه موهای خوش حالتش کشید

 

 !گریه نکن لعنتی، گریه نکن  -

 

 .دهنم رو قورت دادم و تنها یک کلمه اون هم به زور از دهنم خارج شدآب 

 ...اشکان  -

 

 .نگاهم کرد

 

 اشکان چی؟  -

 

 .سعی کردم صدام نلرزه

 

 !ا... امروز... قرار بود... ز... زن اشکان بشم  -

 

دفعه صورتش قرمز شد و رگ گردنش باد کرد. مشتش رو محکم روی هاش گرد شد و بعد یکچشم

 :فرمون فرود آورد و زیر لب با حرص گفت

 

 چرا؟  -

 

 :جوابی ندادم که عصبی داد زد

 

 چی بین تو و اشکانه؟ هان؟  -

 

 :ترسیده نگاهش کردم که بلندتر گفت

 

 دوستش داری، آره؟ عاشقشی نه؟  -

 

 :پوزخند زد و ادامه داد
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قدر دلش پیشم نیست. من چهزنی! من رو باش دلم رو دادم دست کسی که پس بگو چرا پسم می  -

 !هات این بوداحمق بودم که فکر کردم تو هم من رو دوست داری؛ پس حرف توی چشم

 

 :اشکم سرازیر شد و هق زدم

 

 ...نه، نه به خدا، نه  -

 

 :ادامه دادم

 

ده. د المذهب اگه اون رو دوست من اشکان رو دوست ندارم، بابام داره من رو به زور بهش می  -

م شدم، اگه اون رو دوست داشتم که از دست اون و خونوادههوش نمیی عقد بیکه سر سفره داشتم

 !آوردمبه تو پناه نمی

 

 :بهت زده گفت

 

 تون؟فرار کردی؟ از خونه  -

 

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 

 .از بیمارستان فرار کردم  -

 

 :هاش رو بست و گفتچشم

 

 چه فرقی داره؟  -

 

 :هام کرد و گفتنگاه به اشک

 

 !هات رو پاک کنباشه اشک  -
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 .هام رو پاک کردملبخند تلخی زدم و با پشت دست اشک

 

 :همون حین گفت ماشین رو راه انداخت و در

 

 کار کنی؟خوای چیحاال می  -

 

 :م رو با زبون تر کردم و لب زدمهای خشک شدهلب

 

 !بهت زنگ زدم، که کمکم کنی ی همیندونم؛ واسهنمی  -

 

 :نگاهی بهم انداخت و گفتنیم

 

 !تتونی برگردی پیش خونوادهقطعاً نمی  -

 

 :سرم رو تکون دادم، ادامه داد

 

 کسی رو توی تهران نداری؟  -

 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 

 !ها هم مثل پدرم هستندارم؛ ولی اون  -

 

 :کنجکاو پرسید

 

 د تو رو به زور بده به اشکان؟خواچرا پدرت می  -

 

 :پوزخندی زدم و با نفرت گفتم

 

 !ش زیر سر این اشکان عوضیههمه  -
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 :مکثی کرد و گفت

 

 !من هنوز نفهمیدم این اشکان چه سنمی با تو داره  -

 

 :فهمید، خودم هم نیاز به درد و دل کردن داشتم. زمزمه کردمشهاب باید می

 

 .کنمبرات تعریف می  -

 

 باشه! االن کجا برم؟  -

 

 !جایی رو ندارم  -

 

 .برگشت و نگاهم کرد و بعد سریع نگاهش رو دزدید

 

ها از آسیاب تونی تا زمانی که آبببین من یه خونه دارم که فقط خودم از وجودش باخبر هستم. می  -

 !زنم که دزد نزده باشهر میها به خونه سرم؛ فقط بعضی وقتجا نمیجا بمونی، من زیاد اونافته اونبی

 

 :زده نگاهش کردم و گفتمخجالت

 

 ...خوام مزاحمت بشمنمی  -

 :لبخند زد و گفت

 

 !تو مراحمی  -

 

 :سکوت کردیم، بعد از سکوت نسبتاً طوالنی پرسیدم

 

 بعد از اون شب کجا رفتی که چند روز پیدات نبود؟  -

 

 :چرخوند گفتطور که فرمون رو میهمون
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 .ای بودم که بهت گفتمتوی همین خونه  -

 

 مونی؟جا میها هموناالن هم شب  -

 

هاشون خانوم بودن به امشب و فردا شب استثنائه، شیرین و مامانم مهمون دارن و چون مهمون  -

 .هامی یکی از دوسترم خونهمامانم گفتم امشب و فردا شب رو می

 

ای شد و ماشین رو جلوی ی لبم نشست. شهاب وارد کوچهلبخندی از این همه فهم و شعورش رو

ساختمونی پارک کرد. باهم پیاده شدیم و شهاب جلوتر از من رفت و در ورودی رو با کلیدش باز کرد. 

کنار رفت تا من وارد بشم و پشت سرم داخل اومد و در رو هم بست. یه ساختمون سه طبقه و سه 

 .ی سوم بودی شهاب طبقهواحده بود و خونه

 

آالیش، یک دست مبل العاده ساده و بیی نقلی هفتاد متری و یه خوابه با دکوراسیون فوقیه خونه

های کوچیک روی قهوهای با چندتا قاب عکس روی دیوار و مجسمه  -کرم و یک فرش نه متری کرم 

طور که سعی اب همونداد. سالن یکم به هم ریخته بود، شهمیز تلوزیون دکور خونه رو تشکیل می

 :داشت سالن رو تمیز کنه گفت

 

 !ست، باالخره خونه مجردیه دیگهجا یکم بهم ریختهببخشید این  -

 

 :نیمچه لبخندی زدم. معذب بودم و انگار شهاب این رو درک کرده بود که از جاش بلند شد و گفت

 

در رو هم از پشت قفل کن تا تو شب رو همین.جا بمون، اگه دوست داری برو توی اتاقم بخواب   -

 !کنم تا ظهر خودم رو برسونم پیشتخیالت راحت باشه، من هم جایی کار دارم؛ ولی سعی می

 

ش پیش میاد؟ برخالف فهمیدم خالی بسته و کار رو بهونه کرده، آخه کی ساعت چهار صبح کار واسه

روی مبل پرت کردم. شاید  ش کردم، شهاب که رفت خودم روحس درونیم فقط لبخند زدم و بدرقه

که نصف روز رو ترسیدم. با اینکه بخوام شالم رو دربیارم میاحمقانه به نظر برسه؛ اما خب از این

هام رو روی هم گذاشتم و به اومد! پلکخاطر حال بدم خواب بودم؛ اما هنوز هم حسابی خوابم میبه
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 .ثانیه نکشید که خواب من رو در آ**غ**و**ش گرفت

 

*** 

 

م با احساس درد شدید گردنم از خواب بیدار شدم. توی جام نشستم و دستی به گردن خشک شده

کشیدم. کش و قوسی به بدنم دادم و به ساعت نگاه کردم. نه و نیم بود! مطمئنم تا زمانی که شهاب 

غول ی همین سعی کردم با جمع جور کردن خونه خودم رو مشره واسهم خیلی سر میبیاد حوصله

 .کنم

 

دونستم شاید کار اشتباهی باشه و شهاب دوست نداشته باشه؛ اما خب مجبور بودم، به سمت می

روم دهنم باز موند. شهاب دیشب با چه اتاقش رفتم و سرکی داخلش کشیدم. با دیدن بازار شام روبه

 رویی تعارف زد توی اتاقش بخوابم؟

 

اتاقش، تمیز کردن کل خونه دو ساعتی وقتم رو  ریز خندیدم و شروع کردم به جمع و جور کردن

م بود؛ در یخچال رو باز کردم و کره و مربا با یه تیکه نون برداشتم و خوردم. گرفت. خیلی گرسنه

ساعت دوازده و ربع بود، تصمیم گرفتم یه ناهار ساده درست کنم تا اگه شهاب اومد خونه یه چیزی 

 .برای خوردن داشته باشیم

 

ال رو از دور گردنم یکم باز کردم و با دستم خودم رو باد زدم. با صدای زنگ واحد از جا ی شگره

سر و صدا پشت در ایستادم و از چشمی بیرون رو نگاه کردم، شهاب بود. در رو باز کردم و پریدم. بی

د. از سالمی دادم. لبخند زد و داخل اومد، مستقیم رفت روی مبل ولو شد و نفسش رو بیرون فوت کر

 :ست! نفس عمیقی کشید و گفتهاش معلوم بود خستهحالت چشم

 

 جاست؟این بوی خوب از این  -

 

 :سرم رو تکون دادم، آروم زمزمه کرد

 

 گم؟فکر کنم ماکارونی باشه، درست می  -
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 :باز هم سرم رو تکون دادم و پرسیدم

 گرسنه هستی؟  -

 

 !جور همچه  -

 

 :لبخندی زدم و گفتم

 

 !هات رو عوض کنی من هم سفره رو میندازمتا تو لباسپس   -

 

 :سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

 

 !رم شرکتنیاز نیست لباس عوض کنم، بعد از ناهار می  -

 

وقت بودن و االن هم دیگه شرکت رو باید تعطیل ی کارمندها نیمناراحت شدم، امروز جمعه بود و همه

 :کردم گفتمهام بازی میا انگشتطور که بکرده باشن. همون

 

 ...شهاب! من... من  -

 

 :کنجکاو پرسید

 

 تو چی؟  -

 

 :هام رو با زبون تر کردم و گفتملب

 

 .چیز رو برات تعریف کنمخوام همهچیز رو بدونی؟ خب من هم میخواستی همهمگه نمی  -

 

 :لبخندش محو شد و زمزمه کرد

 

 .باشه  -
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هاش رو عوض کرده بود و روی مبل نشسته بود و تلویزیون کوت خوردیم. شهاب لباسناهار رو توی س

دید، انگار منتظر بود خودم شروع کنم. از جام بلند شدم و بدون توجه به شهاب تلویزیون رو می

 .روش نشستم. نفس عمیقی کشیدم و شروع کردمی روبهخاموش کردم و روی مبل تک نفره

 

هام یه پسر خوش م بود یه شب تولد یکی از دوستنیم پیش، وقتی من نوزده سالهسه سال و   -

ی دوستم بود. اون شب وقتی اشکان رو قیافه و خوشتیپ رو دیدم. اسمش اشکان بود و پسر خاله

دیدم حالم یه جوری بود، حس خوبی نداشتم. چند روز بعد دوباره توی دانشگاه دیدمش و ای کاش 

 !دیدمشیوقت نمهیچ

 

 :مکث کردم و شهاب با کنجکاوی گفت

 

 خب؟  -

 

نفسم رو آه مانند بیرون دادم و باز هم گفتم، از عاشق شدنم در یک نگاه، از توجهات اشکان، از حس 

هامون، ست. از پیشنهاد دوستیش و جواب مثبت من، عاشقانهکردم دو طرفهای که فکر میعالقه

 ...استگاری اشکان و نامزدیمونهامون، از خبیرون رفتن

 

 .های شهاب مشت شد و صورتش قرمز شدبه نامزدی که رسیدم دست

 

گفتم و گفتم، گفتم از مگی و منصور، گفتم از اون ویالی کذایی که زندگیم رو تباه کرد. از اعتیادم 

مردد بودم بگم یا نگم.  ها، مکث کردم،جام، تا رسیدم به اون عکسگفتم، از ساده بودنم و اعتماد بی

 :انگار فهمید توی گفتن چیزی تردید دارم چون گفت

 

 !چیز روچیز رو بگو، همههانیه! خواهش می کنم همه  -

 :بغض چمبره زده توی گلوم رو قورت دادم و گفتم

 

 دی مثل بقیه قضاوت نکنی؟قول می  -
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 :هاش رو به داخل دهنش برد و بعد از مکث کوتاهی گفتلب

 

 !دمقول می  -

 

 :نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 

های غروب بود که رسیدم روز قبل از عقدمون من برای خرید روزمره بیرون رفته بودم، نزدیک  -

 .خونه، همین که پام رو گذاشتم توی سالن بابام یه سیلی خوابوند زیر گوشم

 

 .م شروع کرد به لرزیدنجا خورد. سعی کردم بغضم رو مهار کنم؛ اما نتونستم و صدا

 

جا بود. چندبار زیر بدون مقدمه شروع کرد فحش دادن و بد و بیراه گفتن بهم، اشکان هم اون  -

ا؟ کار کردم بابدست و پاش از بقیه کمک خواستم؛ اما کسی جلو نیومد، گریه کردم گفتم مگه من چی

 .د توی صورتمگفت به من نگو بابا شرمم میاد، بعد هم یه سری عکس رو پرت کر

 

 :شهاب کنجکاو پرسید

 

 ها چی بودن؟اون عکس  -

 

 :هام سرازیر شدن و با عجز نالیدماشک

 

 ...دونم! عکس یه دختر بود مثل من، کپی من که... کهنمی  -

 

حرف نتونستم ادامه بدم و هق هقم اوج گرفت، چند لحظه بعد لیوان آبی جلوی صورتم قرار گرفت، بی

 :ش گرفتم و سر کشیدم. زیر پام نشست و نگران گفتلیوان رو از

 

 ...تونی ادامه ندهاگه نمی  -

 

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم
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 !باید بگم، شاید... شاید یکم سبک شدم  -

 

 :سرش رو تکون داد و من ادامه دادم

 

 .توی اون عکس یه دختر بود کپی من که با یه مرد غریبه بود  -

 

 :پرید و با تته پته گفتمرنگ شهاب 

 

باور کن من نبودم؛ و... ولی اتاقی که توی عکس بود برام آشنا بود. بعدها فهمیدم اون اتاق مگی   -

 .بود

 

 :هام زل زده بود. سرم رو زیر انداختم و اون مردد پرسیدچنان توی چشمهم

 

 اتفاقی... بین تو... و اون مرده افتاد؟  -

 

 :ملب گزیدم و تند گفت

 

گم اون دختر من ی همینه مینه... چند روز بعد رفتم پیش دکتر... اون گفت من سالمم، واسه  -

 !نیستم

 

 :نفسی از سر آسودگی کشید و گفت

 

 !اون مرد، شاید منصور بوده  -

 

 :هام گرفتم و گفتمسرم رو بین دست

 

 .داشتنه، منصور کچل و چاق بود، اون مرد موهای پر پشت و پرکالغی   -

 

 .های شهاب تو هم رفتاخم
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 !شاید خود اشکان بوده  -

 

 :قدر پست بود که بخواد همچین بالیی سرم بیاره؟ کالفه و درمونده لب زدماشکان؟ یعنی اشکان ان

 

 !که برام دلسوزی کنندونم که تا امروز فقط عذابم دادن، بدون ایننمی دونم؛ فقط این رو می  -

 

کردم یه بار سنگین از دوشم شدت بیرون فرستاد و چیزی نگفت. حس می شهاب نفسش رو با

 .برداشتن. حالم یه جوری بود، لبخندی زدم که با حرفی که شهاب زد پر کشید

 

 ده؟ی همینه که بابات داره به زور شوهرت میپس واسه  -

 

 :آروم سرم رو تکون دادم، زمزمه کرد

 

 کارش دیگه چیه؟ مگه نگفتی دوستت داره؟ پس این  -

 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 

ه کنه اگه من رو بدآبرو بودن رو زدن، بابام آبروش رفت. فکر میسه سال پیش وقتی به من انگ بی  -

 !گردهبه اشکان آبروش دوباره برمی

 

 :با تردید پرسید

 

 ...مشکل اعتیادت  -

 

 اکه کامل جملهقبل از این

 

 :ش تموم بشه گفتم

 

تونستم به درد نرسیدن مواد فکر کنم. گرچه بعد از اون کتکی که قدر عذاب کشیدم که نمیاون  -

 ...هوش بودمخوردم چند روزی بی
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 :ابرو باال انداخت و سکوت کرد. با بغض لب زدم

 کار کنم شهاب؟حاال چی  -

 :لبخند مهربونی به صورتم پاشید و گفت

 !کنمنگران نباش یه فکری می  -

 :قلبم ناآروم بود. شهاب گفت

 !ای، برو استراحت کنخسته  -

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 !من خسته نیستم، تو از چهار صبح بیرون رفتی نه من  -

 .حرف به سمت اتاقش رفت و در رو هم بستیکم نگام کرد و بعد از جاش بلند شد و بی

*** 

زد و بعد هم ها یه سر بهم میی شهاب اومده بودم. شهاب فقط غروبشد که به خونهچند روزی می

کس خبر نداشتم کارت جدید برام گرفته بود. از هیچی خودشون. یه سیمرفت شرکت یا خونهمی

ی شهاب رو گرفتم و گفت اشکان حسابی کالفه و عصبی بود. شمارهجز اشکان! شهاب دیروز میبه

 .ش رو گرفتم؛ اما بازهم جواب نداد، حتماً کار دارهداد. چند بار دیگه هم شمارهمنتظر موندم، جواب ن

 

رم خرید، خودش برام کارت بانکی گرفت و خواستم به شهاب بگم دارم میتوی خونه چیزی نبود و می

 هام رو با مانتو و شلواری کهخیال شهاب شدم و لباسرم بیرون بهش بگم. بیگفت هروقت دارم می

 .ی خودش برام خریده بود عوض کردمشهاب به سلیقه

 

کیفم و موبایلم رو برداشتم و از خونه بیرون زدم، به سمت سوپرمارکت رفتم و واردش شدم، یکم از 

وسایل مورد نیازم رو گرفتم و برگشتم سمت خونه، نزدیک در ورودی ساختمون بودم که متوجه 

ن زل زده بود. یکم دقت کردم تا شاید بفهمم کیه؛ اما هم مردی شدم که سرکوچه ایستاده بود و به م

 !ش رو ببینمداد چهرهفاصله زیاد بود هم عینک آفتابی بزرگش اجازه نمی

 

هام رو تند کردم دیدم خیال خواستم به راهم ادامه بدم؛ اما دیدم داره میاد سمتم، ترسیده قدمبی

کنه، دویدم سمت در خونه و دست م داره من رو دنبال میاون هم تندتر داره میاد. دیگه مطمئن شد

 !رو توی کیفم کردم تا کلید رو در بیارم. لعنتی نیست

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  355  رمـانـیـکــانجمن 

شد، دستم با جسم سردی برخورد کرد و سریع بیرون آوردمش و توی تر مییارو هر لحظه نزدیک

رو گذاشته بود الی در و قفل چرخوندم. پریدم توی ساختمون و خواستم در رو ببندم که نشد؛ پاش 

 .داد در رو ببندم، توی یک حرکت در رو هل داد و اومد داخل و در رو بستاجازه نمی

 

ش کرد. ترسیده هلعینکش رو برداشت و من رنگم پرید. اشکان بود که با یه لبخند مسخره نگاهم می

تیک خرید از دستم افتاد، دادم عقب؛ اما از جاش تکون نخورد و من رو به سمت خودش کشید. پالس

 :لرزید گفتمبا صدایی که به وضوح می

 

 کارم... داری؟چ... چی  -

 

 :آروم زمزمه کرد

 

 !خیلی چموشی  -

 

اشکان ازم فاصله گرفت و  .هام تند و نامنظم بودلرز بدی به تنم افتاد، دهنم خشک شده بود و نفس

در واحد کلیدی که هنوز توی مشتم بود رو ازم گرفت و  ها باال برد. جلویکشون کشون من رو از پله

 .در رو باز کرد و هلم داد داخل

 

تازه به خودم اومدم و عقب عقب به سمت آشپز خونه رفتم؛ اما اشکان خیز برداشت سمتم و مانع 

 .جونم هم اثری روش نداشتهای بیای نداشت! مشتشد. شروع کردم به تقال کردن؛ اما فایده

 

 خوای؟ولم کن! چی از جونم می  -

 

 :بدون توجه به من نگاهش رو توی خونه چرخوند و زمزمه کرد

 

 !این شهاب هم کم زرنگ نیست ها! این همه دنبالش رفتم و اومدم نم پس نداد  -

 

 :نگاهش رو به من دوخت و گفت
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 ...و اما تو  -

 

 :پوزخند زد و گفت

 !بابات واسه سرت جایزه گذاشته  -

 

 :ای زد و گفتبهت نگاش کردم که قهقههبا 

 

 !کشتتآخی کوچولو! ترسیدی؟ شوخی کردم؛ اما فکر کنم دستش بهت برسه درجا می  -

 

 :دفعه جدی شد و گفتیک

 

 !باالخره دخترش فرار کرده دیگه  -

 

 :ترسیده لب زدم

 

 !زنمبرو؛ وگرنه جیغ می  -

 

 :پوزخند زد و گفت

 

 !امروز کسی جز من و تو، توی این ساختمون نیستخب بزن؛ متاسفانه   -

 

 :هام نگاه کرد و لب زدحس کردم رنگم پرید، اشکان با لذت به ترس توی چشم

 

 !شی مال خودمی پیش مال خودم بشی؛ اما فردا که عقد کردیم با تاخیر میقرار بود هفته  -

 

بده! من رو سمت در ورودی کشید. مثل  هام یخ بست. نه، خدایا! دستم به دامنت نجاتمخون توی رگ

که  لرزید از اتفاقیزد، تمام تن و بدنم میگنجشکی که دست یه گربه افتاده باشه قلبم تند تند می

 !افتهقرار بود برام بی

 

ل بینم برگشتم به سه ساپرم و میبینم. بهم بگو االن از خواب میخدایا! بگو خوابه بگو دارم خواب می
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کردم. دروغ چرا؟ های بابا! با تمام وجود تقال میش؛ توی اتاق خودم پیش هانا و مامان و محبتپی

 !رو شدن با بابا، از زن اشکان شدن! دیگه تحمل عذاب کشیدن رو نداشتمترسیدم، از روبهمی

 

ت، با ای به شکمش زدم، دستش رو روی شکمش گذاشت و ازم فاصله گرفبا آرنج دست آزادم ضربه

 :های به خون نشسته نگاهم کرد و غریدچشم

 

 چه غلطی کردی؟  -

 

 :با لکنت گفتم

 

 !ج... جل... و... ن... نیا  -

 

 :پوزخند زد و گفت

 

 ازم میترسی؟  -

 

 :لرزید، با کراهت ادامه دادتمام تن و بدنم می

 

 ما قراره عقد کنیم، مگه زن از شوهرش میترسه؟  -

 

 :با گریه جیغ زدم

 

 !تو شوهر من نیستی  -

 :یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت

 

 !شمآره نیست؛ اما تا فردا می  -

 

دیدن. هام تار میهوش میشدم، چشمهق هقم اوج گرفت و اشکان اومد سمتم. دیگه داشتم بی

ونم جنگاه بیجا نشستم و دفعه به عقب پرت شد، هموناشکان بازوم رو کشید و سمت در برد؛ اما یک
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ی صورتش ی اشکان و پشت سر هم مشت حوالهرو به شهاب دوختم که نشسته بود روی سینه

 .کردمی

 

هام هاش خرد کنه! پلکداد و با تمام زورش سعی داشت صورت اشکان رو زیر دستشهاب فحش می

سوخت، دلم میم ی سینهسنگین شده بودن، نفسم هم سنگین شده بود و قسمت چپ قفسه

دلم  یکردم با حسم مقابله کنم؛ ولی فایده نداشت و تسلیم خواستهخواست بخوابم؛ اما سعی میمی

 ...شدم

 

*** 

 

هام رو باز کردم. نگاه گیجم و اطرافم چرخوندم، چه با صداهایی که اطرافم بود هوشیار شدم و چشم

چیز یادم اومد. تا یادم بیاد چه بالیی سرم اومده! همهاتاق آشنایی بود! یکم به مغزم فشار آوردم 

نگران توی اتاق چشم چرخوندم تا بتونم شهاب رو پیدا کنم؛ اما نبود، صدای تلویزیون از بیرون 

 .اومد. از جام بلند شدم که سرم تیر کشیدمی

 

رسوندم و بازش م جمع شد و دستم رو گذاشتم روی سرم، تلو تلو خوران خودم رو به در اتاق چهره

شنیدم شهاب رو صدا زدم. چند بار کردم. کسی توی سالن نبود، با صدایی که خودم هم به زور می

هام گرفتم، تازه ی سالن نشستم و سرم رو بین دستصداش زدم؛ اما نبود، درمونده روی مبل سه نفره

هام رو توی شکمم جمع کردم. جا دراز کشیدم و پاخیال همونمتوجه نبود شالم روی سرم شدم. بی

 !کننها هم پیدام میحاال که اشکان پیدام کرده حتماً بابا این

 

صدای چرخش  .ی چشمم سر خوردشد؟ چرا نیست؟ شهاب کجاست؟ اشکم از گوشهاصالً اشکان چی

 بکلید توی قفل باعث شد توی جام بپرم و با ترس به در سالن خیره بشم، در باز شد و قامت شها

های توی دستش رو روی زمین گذاشت و سمتم اومد. نگران جلوی معلوم شد، با دیدن من پالستیک

 :روم روی زمین نشست و گفت

 

 خوبی؟  -

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  359  رمـانـیـکــانجمن 

هام ی همین لبخند تلخی رو مهمون لبدروغ چرا؟ خوب نبودم؛ اما دلم نیومد ناراحتش کنم واسه

 :کردم و گفتم

 

 !خوبم  -

 

د. خریدها رو برداشت و به آشپزخونه برد. یه لحظه یادم اومد شال روی نفس عمیقی کشید بلند ش

سرم نیست، هول شدم و سریع شالم رو که روی مبل بود سرم انداختم. شهاب به سالن اومد و 

 :روم نشست. آروم پرسیدمروبه

 

 چه اتفاقی برام افتاد؟  -

 

 :دستی بین موهاش کشید و لب زد

 

 .غش کردی  -

 

 :و فوت کردم بیرون و با من و من پرسیدمنفس لرزونم ر

 

 شد؟ا... اشکان چی  -

 

 :کمی اخم کرد و جدی گفت

 

 !یه گوشمالی حسابی بهش دادم و پرتش کردم بیرون  -

 

 :مکث کرد و طلبکارانه پرسید

 خوای جایی بری اول به من زنگ بزن بگو؟مگه صدبار بهت نگفتم می  -

 

 :سرم رو زیر انداختم و گفتم

 

 .زنگ زدم؛ ولی جواب ندادی  -
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 !باید منتظر میموندی  -

 

 :مظلوم گفتم

 

 !ببخشید  -

 

 :عصبی ادامه داد

 

خواست تو رو اومد؟ اون ع**و**ض**ی میدونستی چه بالیی سرت میرسیدم میاگه دیرتر می  -

 ...با خودش ببره و

 

هام حلقه زد و لرزون زمزمه نتونست ادامه بده و با خشم دستش رو مشت کرد. اشک توی چشم

 :کردم

 

 !ببخشید  -

 

 :یکم نگاهم کرد و کالفه گفت

 

 !باشه گریه نکن  -

 

 :هام رو گرفتم و ناراحت زمزمه کردمجلوی اشک

 

 !گه من کجا هستماشکان به همه می  -

 

 :شهاب کانال رو عوض کرد و گفت

 

 !گهنه نمی  -

 

 :هام رو برچیدم و گفتملب
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 ...برهگه، بعد بابام میاد من رو میمی چرا  -

 

 :با بغض ادامه دادم

 

 اگه بابام من رو از تو جدا کنه چی؟  -

 

 :لبخند مهربونی زد و گفت

 

 !ذارمنمی  -

 

 .م ریختاشکم روی گونه

 

 اگه من رو به زور به اشکان بده چی؟  -

 

 :اخم کرد و گفت

 

 !ذارم تو گریه نکنمن نمی  -

 

 .م به هق هق تبدیل شدگریه

 

 ...میرم اگه زن اشکان بشمشهاب! من می  -

 

 :نگران نگاهم کرد و گفت

 

 !ای بشی، گریه نکن تحمل ندارم لعنتیذارم جز من زن کس دیگهبه خدا نمی  -

 

 :دماغم رو باال کشیدم و گفتم

 

 قدر مطمئنی؟از کجا ان  -
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 :تمتر گفنگاهش رو ازم دزدید و من مشکوک

 

 دی؟چرا جواب نمی  -

 

 :لب به دندون گرفت و سرش رو زیر انداخت و بعد از مکث کوتاهی گفت

 

 !فردا مهمون داری  -

 

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 

 دارم؟  -

 

 :سرش رو تکون داد و من کنجکاوتر پرسیدم

 

 کیه؟  -

 

 :از جاش بلند شد و گفت

 

 !میشناسیش  -

 

 :شیدم و گفتمخواست بره که آستینش رو ک

 

 .بگو  -

 

 :هام درآورد و گفتپوفی کشید و نرم و آهسته آستینش رو از بین انگشت

 

 .خوابم میاد بذار یکم استراحت کنم  -

 

 

 .حرف به سمت اتاقش رفتچیزی نگفتم و شهاب بی
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*** 

 

رو نمیفهمیدم! م با استرس زیاد به جون پوست لبم افتاده بودم. اصالً دلیل استرس بیش از اندازه

که دونستم جز اینگفت توی راه بودن، هیچ چیزی از اون فرد مجهول نمیشهاب و اون کسی که می

 !همجنس خودمه

 

با صدای زنگ آیفون توی جام پریدم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. با 

قرارم از کردم. دستم رو روی قلب بیلرزید کلید رو زدم و در ورودی رو بهایی که به وضوح میدست

 :گذاشتم و زیر لب گفتم

 

 چت شده لعنتی؟  -

 

هام شروع مردمک .در واحد رو باز کردم و چشم دوختم به دختری که پشت سر شهاب ایستاده بود

 :کرد؟ شهاب گفتجا چیکار میبه لرزیدن کرد. رها این

 

 !علیک سالم  -

 

ی مصلحتی کرد و های به رنگ شبِ رها! شهاب سرفهبه چشمخشک شده فقط چشم دوخته بودم 

 :گفت

 

 دی بیایم داخل؟اجازه می  -

 

جا از جلوی در کنار رفتم و اول رها و بعد هم شهاب وارد شدن، در رو بستم و بال تکلیف همون

 :ایستادم. شهاب به رها تعارف زد بشینه و روبه من گفت

 

 !چرا وایستادی؟ بشین دیگه  -

 

سه دقیقه با یه  -سرم رو تکون دادم و روی اولین مبل نشستم، شهاب وارد آشپزخونه شد و بعد از دو
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سینی حاوی شربت توی سالن برگشت. یه لیوان به من داد و یه لیوان هم به رها. کنار من نشست و به 

 .رها نگاه کرد؛ اما مخاطبش من بودم

 

خودشون اومدن پیشم و خواهش کردن که حتماً تو رو می دونم االن شوکه شدی؛ اما خانوم راد   -

 !ببینن

 

 :هام رو توی هم کشیدم و بدون توجه به حضور رها گفتماخم

 

 واقعاً به این اعتماد کردی؟  -

 

 :هاش رو گرد کرد و لب گزید و زیر لب زمزمه کردشهاب چشم

 

 !زشته هانیه  -

 

م رو سر ارد تک اتاق خونه شدم و تمام حرص چند سالههای محکم وعصبی از جام بلند شدم و با قدم

 .در بیچاره خالی کردم

 

صدای صحبت  .ی پهن شده روی پارکت خیره شدمبا حرص و اخم روی تخت نشستم و به قالیچه

هاشون رو قدر مشغول بود که چیزی از حرفشنیدم؛ اما ذهنم انکردن رها و شهاب رو می

خورد، از فکر هایی که به در میقدر توی همون حالت موندم که با صدای تقهنم چهدوفهمیدم. نمینمی

 :خارج شدم. عصبی گفتم

 

 .بیا تو  -

 

های آهسته اومد سمتم و کنارم سر و صدا در اتاق رو بست و با قدمدر باز شد و شهاب اومد تو، بی

هایی از دم. شهاب با صدایی که رگههام رو بیشتر توی هم کشیدم و روم رو برگردوننشست. اخم

 :خنده داشت گفت

 

 االن قهری؟  -
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 .هام رو به هم ساییدم و برزخی نگاهش کردمدندون

 

 خندی؟به چی می  -

 

رنگش پرید و با ترس آب دهنش رو قورت داد، از این حرکتش خندم گرفت. با همون اخم که تضاد 

 :های خندونم داشت گفتمجالبی با لب

 

 قدر ترسناکم؟نی انیع  -

 :زورکی لبخند زد و گفت

 

 .شیشی ترسناک میوقتی عصبی می  -

 

 :ناراحت گفتم

 

 !ب... ببخشید  -

 

 :مهربون نگاهم کرد و گفت

 

 برای چی؟  -

 

 :زیر چشمی نگاش کردم و مظلوم گفتم

 

 !ببخشید که ترسوندمت  -

 

 :ناباور لبخند زد و گفت

 

 اهی کردی؟االن واقعاً برای این عذرخو  -

 

 .دفعه جدی شدسرم رو تکون دادم. مکث کرد و یک
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 قدر بد با رهاخانوم برخورد کردی؟جان! چرا انهانیه  -

 

 :دوباره اخم کردم و گفتم

 

های من تقصیر اونه، توقع داری برم بغلش کنم بگم وای عزیزم! خوش اومدی بیا من تمام بدبختی  -

 تر کن؟رو بدبخت

 

 :کرد و گفت دلخور نگاهم

 

 !جا به اشکان اعتماد کردیانصاف نباش، تقصیر خودت هم هست، تو بیبی  -

 

 :حرفش منطقی بود، حرفی نزدم و سرم رو زیر انداختم. شهاب ادامه داد

 

 !حاال هم پاشو بیا بیرون، مهمونت منتظر توئه  -

 

 :مردد نگاهش کردم که گفت

 

 !خاطر منبه  -

 

ی شدیدی که بهش داشتم! لبخند از حس درونی من خبر داشت، از عالقهخیلی بد بود که شهاب 

ای زمزمه کردم. باهم از اتاق خارج شدیم. رها روی جونی بهش زدم و سرم رو تکون دادم و باشهبی

 .کردهاش بازی میهمون مبل نشسته بود و با انگشت

 

اممون بلند شد. شهاب با دست اشاره کرد هامون سرش رو بلند کرد و به احتربا شنیدن صدای قدم

مون نشستیم و منتظر به رها چشم دوختیم. رها نگاهش رو ازم دزدید و با صدای ضعیفی بشینه. همه

 :گفت

 

خوام این رو بدونی که قصدم فقط کمک کردن به توئه نه چیز چیز رو بگم، میکه همهقبل از این  -
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 !ایدیگه

 

 :با جدیت گفتم

 

 خوای کمکم کنی؟یچرا م  -

 

 ...چرا  -

 

 :خوام بگم که خودش گفتانگار فهمید چی می

 

 ...نارسایی ریوی داره  -

 

 :ش لرزید و ادامه دادچونه

 

 !دک... دکترها ازش قطع... قطع امید کردن  -

 

 :ی چشمش رو پاک کرد و گفتبهتم ده برابر شد. رها اشک گوشه

 

ی من بردار، به خدا هروقت کشه! هانیه! بیا و نفرینت رو از بچهعذاب میاز وقتی به دنیا اومده داره   -

دونی چه دردی تازه یاد گرفته بهم بگه مامان، به خدا نمی .شهکنه دلم ریش میاز روی درد گریه می

 !بینهبینم داره عذاب میکشم وقتی میمی

 

عذاب ببینه. خدایا! من نفرینش نکردم،  ی معصومی این وسطخواست بچهوقت دلم نمیمن هیچ

 .پسرش رو نجات بده! یکم از اون حال و هوا بیرون اومدیم و رها شروع کرد

 

 !دونم رو بگمخوام هرچی از اشکان میمی  -

 

 :ای مصلحتی کرد و ادامه دادسرفه

 

 .حدوداً شیش سال پیش اشکان عاشق یه دختر شد، اسمش سمانه بود  -
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 .در آشنا! حواسم رو به رها دادمقسمانه؟ چه

 

ی دلنشینش ذات خوبی سمانه دختر شریک آقاعلی بود، دختر زیبایی بود؛ ولی برعکس چهره  -

قید و بند بود! اشکان یک دل نه صد دل عاشق سمانه شده بود. اشکان به سمانه پیشنهاد نداشت. بی

بهش نزدیک بشه. روزهای خوبی رو باهم تونه دونست فقط از این راه میدوستی داد چون می

که فکر گفت و اینکرد، از عشقش میگذروندن. اشکان با من صمیمی بود، پیش من درد و دل میمی

که دل رو زد به دریا و به پدر و مادرش گفت که سمانه رو می کرد سمانه هم دوستش داره. تا این

ت مخالفت کردن؛ اما اشکان پاش رو کرده بود توی براش خواستگاری کنن. خاله و شوهر خاله به شد

خوره زیر بار گفتن سمانه به دردت نمیقدر بقیه بهش مییه کفش که من سمانه رو میخوام! هر چه

میلی رفتن خواستگاری ی اشکان شدن و با بیکه خاله و شوهر خاله تسلیم خواستهنمیرفت، تا این

 .ی محرمیت شیش ماهه خوندناشکان و سمانه یه صیغه سمانه. سمانه جواب مثبت داد و بین

 

 :رها نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد و گفت

 

اشکان و سمانه خوشحال بودن، اشکان واقعاً عاشق سمانه بود؛ اما سمانه عشق اشکان رو جدی   -

 ...نگرفت و

 

 :کنجکاو گفتم

 

 و؟  -

 

 :رها ادامه داد

ها، اشکان به سمانه مشکوک شد. رفتارهای سمانه خیلی عجیب ونسه چهار ماه بعد از محرمیت ا -

زد. همه مطمئن شده بودند که وضعیت سمانه کرد عوق میشده بود. بوی هر چیزی رو که احساس می

 شد.چطوری شده و سردرگم بودند؛ اما اشکان که انگار عشق کورش کرده بود متوجه این قضیه نمی

که متعجب بشه یا خوشحال، ترسید و رنگش پرید. با اون به جای این یک روز که به روش آوردم؛ اما

 :تته پته گفت
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یعنی چی؟ من که حتی نوک دستمم به سمانه نخورده! اولش باور نکردم؛ اما وقتی دیدم اشکان  -

 .بغض کرده همه چیز رو فهمیدم

 

 :با بهت دست گذاشتم روی دهنم، رها ادامه داد.

 

هاش توی اوج طور شونهفهمید عصبی نشد، فقط شکست. دیدم که چه اشکان وقتی موضوع رو -

قدر اصرار ها ازدواج کنن، همونقدر که به شوهر خاله اصرار کرده بود اونجوونی خمیده شدن! همون

کرد که صیغه رو فسخ کنن. من وقتی به عمق عشق اشکان پی بردم که فهمیدم اشکان به روی 

ر هم تناراحت نباشه، سمانه هم نه تنها ناراحت نشده بود هیچ؛ بلکه خوشحالسمانه نیاورده تا سمانه 

جا درس خوند و دو سال بعد برگشت، هنوز یک شده بود! اشکان بعد از اون اتفاق رفت آلمان و همون

 ...سال نشده بود که اشکان اومده بود ایران که تو رو دید و

 

 :هام زل زدمکث کرد و توی چشم

 

تونه تمام تو از لحاظ چهره کامالً شبیه سمانه هستی! اشکان وقتی تو رو دید فکر کرد می هانیه! -

ی همین بهت نزدیک شد، من بهش مشکوک شده بودم حتی هاش رو سر تو خالی کنه. واسهعقده

ن م“گفت بهش هشدار دادم که تو سمانه نیستی و نباید انتقام اون رو از تو بگیره؛ ولی اشکان می

 ”!هانیه رو دوست دارم و ربطی به سمانه نداره

 

خشک شده زل زده بودم به دهن رها؛ یعنی من سه سال تمام پاسوز یه انتقام بچگانه شده بودم؟ 

خاطر شباهتم به کسی که ندیده بودمش عذاب کشیدم؟ خدایا! یعنی تمام این مدت من فقط به

 قدر ظرفیت داره؟انصافت رو شکر! مگه یه دختر چه

 

 قدر تحمل این دردها رو داره؟ خدایا! بهت گفته بودم خسته هستم؟مگه قلب من چه

 

ی رفت، همهم تجربه کرده بودم جلوی چشمم رژه میهای شادی که در کنار خانوادهصحنه

 !خوشبختیم با ورود اشکان به زندگیم دود شد و به هوا رفت
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 .صدای شهاب من رو از فکر خارج کرد

 

 کجاست؟ سمانه -

 

 :رها نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد و گفت

 

سمانه یه هفته بعد از فسخ صیغه با یکی دیگه عقد کرد و رفتن خارج، بعداً معلوم شد سمانه با  -

 .همون پسره بوده

 

 :ناباور زمزمه کردم

 

 ...یعنی زمانی که به اشکان محرم بوده -

 

 :ادامه ندادم و مکث کردم، رها گفت

 

 !شه گفت هیچی براش مهم نبودسمانه واقعاً آدم بدی بود؛ تقریباً می آره، -

 

 :های درهم گفتشهاب با اخم

 

 !خاطر یه تفکر بچگانه زندگی هانیه رو خراب کرده باشهشه اشکان بهباورم نمی -

 

 :با نفرت لب زدم

 

از من مثل یه ست. من احمق عاشقش شده بودم و اون تمام مدت اشکان جنون داره! دیوونه -

 !کردبازی استفاده میشبعروسک خیمه

 

م به اشکان و نامردی اون هیچ توجهی به اطرافم یا وجود شهاب کنارم نداشتم و فقط از عالقه

م هام پشت سر هم روی گونهگفت. اشکمیگفتم؛ اما شهاب انگار من رو درک کرده بود که چیزی نمی

 :رفت، انگار رها فهمید حالم خوب نیست که روبه شهاب گفتی میهام سیاهخوردن. چشمسر می
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 !یه لیوان آب قند بیارید -

 

شهاب هول کرده از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت، چند دقیقه بعد با لیوانی به سمتمون 

دفعه اما یک ای از محتویات لیوان خوردم؛جرعه .اومد. رها لیوان رو ازش گرفت و نزدیک به لبم آورد

چنان حالت تهوعی بهم دست داد که نتونستم تحمل کنم و تلو تلو خوران به سمت دستشویی رفتم و 

هرچی که خورده بودم رو برگردوندم. وقتی برگشتم رها زیر بازوم رو گرفت و کمکم کرد روی تخت 

دستش رو روی پیشونیم کردن. رها هام به هم برخورد میدراز بکشم. سردم بود و لرز داشتم، دندون

 :گذاشت و روبه شهاب گفت

 !تب عصبی کرده، تبش باالست -

 

 :شهاب کالفه گفت

 

 جوری شد؟چرا این -

 

 :جونم انداخت و گفترها نگاهی به صورت بی

 

 ...احتماالً فشارش خیلی پایینه -

 

طور که به هاب همونی لباسش رو توی چنگم گرفتم. شهوا من رو بلند کرد. ترسیده یقهشهاب بی

 :رفت گفتسمت در می

 

 !رهاخانوم، کمک کن ببریمش بیمارستان -

 

رها هم اومد اون طرفم و زیر بازوم رو گرفت. با کمک شهاب و رها توی ماشین خوابوندنم و رها هم 

 هامکنارم نشست و سرم رو توی آغوشش گرفت. حالم بد بود، تا رسیدن به بیمارستان هزار بار چشم

 .سیاهی رفت

 

*** 
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هام رو شستم و خشک کردم. متعجب به شستم که گوشیم زنگ خورد. دستها رو میداشتم ظرف

ی جدیدم رو نداشت! با تردید چشم کس شمارهجز شهاب هیچی ناشناس خیره شدم، بهشماره

با همون شماره. دل رو  دوخته بودم به شماره که تماس قطع شد؛ اما دوباره شروع کرد به زنگ خوردن

 .زدم به دریا و تماس رو وصل کردم. صدای رها خیالم رو راحت کرد

 

 الو هانیه؟ -

 

 :لبخند محوی زدم و گفتم

 

 .سالم -

 

 سالم خوبی؟ -

 

 !مرسی -

 

 :رها مکث کوتاهی کرد و گفت

 

بیام ببخشید مزاحمت شدم، من اون روز یادم رفت موضوعی رو بهت بگم، پشت تلفن بگم یا  -

 جا؟اون

 

 :لب هام رو با زبون تر کردم و گفتم

 

 .جابیا این -

 

 :ای گفت و ادامه دادباشه

 

 !یک ساعت دیگه میام -

 

از هم خداحافظی کردیم و من گوشی رو روی مبل پرت کردم، با پشت دست عرق پیشونیم رو گرفتم 
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تر عوض کردم و به آشپزخونه رفتم های راحتیم رو با یه دست لباس شیکو به سمت اتاق رفتم. لباس

 .تا چیزی برای پذیرایی از رها آماده کنم

 

های خونه جا گرفت. پیش دستی های من روی مبلحدوداً نیم ساعت بعد رها رسید و با دعوت

 .گذاشتم جلوش و تعارف زدم میوه بخوره؛ اما تشکر کرد پیشنهادم رو رد کرد. رفت سر اصل مطلب

 

بد شده بود نتونسته بودم این موضوع رو بهت بگم؛ اما به هر حال االن بهترین زمانه تا  چون حالت -

 !بدونی

 

 :ای بین کالمش انداخت و ادامه دادوقفه

 

که سمانه و اشکان از هم جدا شدن اشکان رفت خارج و وقتی برگشت وضع مالیش از این بعد از این -

دونستن این همه پول نی داشت! نه خاله و نه شوهر خاله نمیرو به اون رو شده بود، درآمدهای آن چنا

از کجا اومده. رفتار اشکان مشکوک بود؛ اما خانواده بهش شک نکردن و خوشحال بودن که حداقل 

سمانه رو فراموش کرده! وقتی تو اومدی توی زندگیش دیگه همه مطمئن شدن سمانه دیگه برای 

یادمه گفتی  ترسید اشکان بالیی سرت بیاره؛اله نگران بود و میاشکان وجود نداره؛ اما بازهم شوهرخ

 ی اشکان بودی معتاد شدی درسته؟توی مدتی که صیغه

 

 :سرم رو تکون دادم و اون پرسید

 

 ها رو از کجا میاره؟یعنی تو به اشکان شک نکردی که این -

 

 :اخم ظریفی کردم و گفتم

 

 کردم؟کنن، من چرا باید بهش شک میها رو مصرف میایننه، این همه آدم توی این مملکت  -

 

 :رها سری از روی تاسف تکون داد و گفت

 

اشکان توی مدتی که از سمانه جدا شد و رفت آلمان، زد تو کار خالف. وارد یه باند تازه پا گرفته  -
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شون توی ایران هشد و قرار شد توی ایران فعالیت کنه. یه جورایی به عنوان نماینده؛ ولی سردست

 !اشکان نیست

 

 :متعجب پرسیدم

 

 ها رو از کجا فهمیدی؟تو این -

 

وقت پیش اومد؛ اما هیچکه شما دوتا جدا شدین اشکان دوباره گم و گور شد. ایران هم میبعد از این -

تونه ما اره میمون و گفت که از جای اشکان خبر درفت. یه روز یه نفر اومد دم در خونهش نمیخانواده

 !جا؛ البته به شرطی که اشکان نفهمهرو ببره اون

 

 :مشکوک گفتم

 

 اون کی بود؟ -

 

 :شونه باال انداخت و گفت

 

 شه نفهمیدم دختره یا پسر؟خارجی بود، باورت می -

 :ی مگی توی ذهنم پر رنگ شد و زمزمه کردمچهره

 

 !مگی بود -

 

 :رها متعجب گفت

 

 شناسیش؟می -

 

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 

جا من رو به این رفتیم. اشکان همونجا میکرد که من و اشکان گاهی اونتوی ویالیی زندگی می -
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 !وضع درآورد

 

 :زده گفترها هیجان

 

 ویال؟ اون ویال کدوم قسمت تهران بود؟ -

 

 :متعجب گفتم

 

 !زعفرانیه -

 

 :رها ادامه داد

 

 ! توی زعفرانیهاون فرد من رو برد به یه ویال -

 

 :چشم گرد کردم و اون ادامه داد

 

هشت -دو ساعت نزدیک به هفت-زدم تا اشکان رو ببینم؛ اما بعد از یکیمن از دور ویال رو دید می -

 تا دختر پسر کم سن توی خونه رفتن، تو تا حاال از این موارد دیده بودی؟

 

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 ...چند باری دیدم -

 

 :ا با تاسف گفتره

 

 یعنی بهشون شک نکردی؟ -

 

 :سرم رو به طرفین تکون دادم

 

 نه، چرا؟ -
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 :رها ادامه داد

 

 !کننها مواد پخش میاون بچه -

 

 :ناباور لب زدم

 

 چی؟ -

 

 !ش میگیرنها بابت هر ده گرم که بفروشن یه چیزی از اشکان و دار و دستهاون -

 

 :های منصور بهشون جلوی چشمم اومد. زمزمه کردمها و وعدهی ورود بچهصحنه

 

 ...ها کی هستن یه جوری طفره رفتهر وقت از اشکان پرسیدم این -

 

 :رها پوزخند زد و گفت

 

 !ای هانیهقدر تو سادهچه -

 :مکثی کرد و با هیجان ادامه داد

 

 !تری رو بگمها رو برات تعریف کردم تا موضوع مهماین -

 

 .اش کردممنتظر نگ

 

شون تازه کاره و خیلی کنه لو رفته و پلیس دنبالشه؛ چون باندگروهی که اشکان توش کار می -

ین وقته که دنبال اخواد زودتر دست به کار بشه و بگیرتشون. خیلیگسترش پیدا نکرده پلیس می

ی این عقد کنه واسه اصرار اشکان برای این که زودتر با تو .باند هستن و به یه جاهایی هم رسیدن

 !هاشخواد از ایران بره و تو با فرارت گند زدی به نقشهبود که می

 

 واقعاً؟ -
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 !خواد توی یه فرصت مناسب تو رو برداره با خودش ببرهآره، اشکان می -

 

 :متعجب گفتم

 

 !اشکان که جای من رو میدونه -

 

ور آب جفت و جور بشه نتظره کارهای اقامتش اونآره می دونه؛ ولی فعالً دستش از تو کوتاهه! م -

 !بعد سراغ تو بیاد

 

 :مکث کرد و ادامه داد

 

 !ببین من یه راهی برای نجاتت پیدا کردم -

 

 چه راهی؟ -

 

 .هاش رو با زبون تر کردلب

 

د یه یکنه. اول باما باید اشکان رو به پلیس تحویل بدیم منتها پلیس بدون مدرک با ما همکاری نمی -

ده. ما باید زمانی پلیس رو خبر کنیم که چیزی بر علیه اشکان پیدا کنیم که اون رو مگی انجام می

 !کنهها رو تست میاشکان داره مواد

 

 :پرسیدم

 

 تست میکنه؟ -

 

 :سر تکون داد و گفت

 

 !دهمی ی پخشکنه بعد اجازهکه جنس بد ننداخته باشن بهش، خودش جنس رو تست میبرای این -
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 ها رو از کجا میدونی؟این -

 

 .مگی بهم گفت -

 

 !های اشکان باشهاون که باید از زیر دست -

 

 !ستدونم چه اتفاقی بین اشکان و مگی افتاده؛ اما مگی بدجور به خون اشکان تشنهنمی -

 

 شهاب هم میدونه؟ -

 

 :سرش رو تکون داد و گفت

 

 .دونهآره اون هم می -

 

 :رسیدممشکوک پ

 

 کنی؟ت کار میچرا داری بر علیه پسر خاله -

 

 :هاش رو با زبون تر کرد و گفتلب

 

 !ای مثل تو بدبخت بشهخوام دختر دیگهچون نمی -

 

 :نگاهم رو ازش دزدیدم و اون ادامه داد

 

گیره تو رو بپلیس در به در دنبال اشکانه؛ فقط کافیه ما بهشون نخ بدیم. باور کن اگه پلیس اشکان  -

 !شیهم راحت می

 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 

 !امیدوارم -
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 :مکث کردم ادامه دادم

 .تونستین انجام بدینها رو چرا به من میگی، بدون من هم این کار رو میحاال این -

 

 :سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

 

اشکان بودی، تو و چند نفر دیگه مثل تو  هایاتفاقاً تو خیلی مهمی، تو شاهد رفت و آمد زیر دست -

 .باید شهادت بدین

 

 اگه پلیس شهادتمون رو رد کنه چی؟ -

 

 :شونه باال انداخت و گفت

 

 .کنهاون وقت مگی برامون مدرک موثق پیدا می -

 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 

 .ها خیلی ترسناک میشی، درست مثل اشکانبعضی وقت -

 

 :د و گفتای کررها تک خنده

 

 چرا؟ -

 

 .کنه یه دختر بیست و سه ساله این قدر راحت نقشه بکشهآخه کی فکرش رو می -

 

کشه و حساب کنم، فقط نقش هماهنگ کننده رو دارم. پلیس خودش نقشه میمن کاری نمی -

 .اشکان رو میرسه

 

 .لبخندی زدم
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 !کنیممنون که کمکم می -

 

 

*** 

 

رو جلوی دهنم گرفتم و دستم رو روش فشار دادم بلکه صدای هق هقم خفه ی شال سیاه رنگم پره

بشه. بیشتر پشت درخت مخفی شدم تا کسی من رو نبینه، گرچه توی این تاریکی شب و با اون لباس 

 !بینهمشکی رنگم کسی من رو نمی

 

ی های فامیل به خونهی سفید پوشم خیره شدم که کنار ماهان ایستاده بود و بزرگبا اشک به فرشته

کردن. امشب شب عروسیه هانا بود و من مجبور بودم مخفیانه براش آرزوی شون میبخت بدرقه

وی تونم تخاطر اشکان لعنتی نمیخوشبختی کنم! دو روز پیش فهمیدم عروسی هانا نزدیکه و من به

 .این مراسم شرکت کنم

 

مون رفتم. خوشحال ون مطمئن شدم همراه با شهاب به خونهمکه از خالی بودن خونهامروز بعد از این

م رو برداشتم و با شناسنامه و یه سری مدارک دیگه .که همیشه یه کلید یدک همراهم بودبودم از این

 .جا اومدیمهم از خونه بیرون زدیم و بعد هم به این

 

کام مثل سیل رن. اشکشون مینهها فهمیدم که هانا و ماهان دارن به خوبا صدای کل کشیدن خانم

ی فاصله سنی کممون بهترین دوستم هم بود! روون بود. هانا نه تنها خواهرم بود، بلکه به واسطه

 .صدای آروم شهاب اومد

 

 !بیننتبیا بریم، االن می -

 

ن تمام مسیر رو م .قدم شدم و با هم سوار ماشینش شدیملب گزیدم و سر تکون دادم، با شهاب هم

زد و وجودم رو ریختم شهاب حرفی میاشک ریختم و شهاب همدمم شد. با هر قطره اشکی که می

 .کردتوام با آرامش می

 

باالخره رسیدیم و من بدون توجه به شهاب و نگاه نگرانش به اتاق رفتم و در رو هم قفل کردم. 
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کردم و خودم رو روی تخت پرت توجهی نکردم که شاید شهاب لباس راحتی بخواد، فقط در رو قفل 

 .قدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم بردکردم و ان

 

*** 

 

داد بیاد شد. اشکان به خودش جرئت میگذشتن و استرس من چند برابر میروزها پشت سر هم می

به  طرف جرئت نداشتمهای اشکان، از اوندم در خونه و مزاحمم بشه. خسته شده بودم از مزاحمت

 ...دهدونستم یه کاری یا دست خودش یا دست اشکان میشهاب بگم چون می

 

روم خیره شده بودم. صدای شاد و مثل همیشه توی بالکن نیم وجبی خونه ایستاده بودم و به روبه

 :شنگول شهاب من رو از فکر خارج کرد، شهاب با لبخند وارد بالکن شد و گفت

 

 !ی زیباییسالم بر الهه -

 

ندیدم و سری از روی تاسف تکون دادم، شهاب آستینم رو کشید مجبورم کرد باهاش به سالن برم. خ

 :متعجب گفتم

 

 شده شهاب؟چی -

 

 :با ذوق کاور لباسی رو سمتم گرفت و گفت

 

 بپوش ببین خوشت میاد؟ -

 

دم و بهش خیره ابرو باال انداختم و کاور رو از دستش گرفتم و به اتاق رفتم. لباس رو از کاور درآور

های رنگی رنگی شدم. یه کت و دامن گلبهی با یه تاپ سفید رنگ، یه روسری ساتن صورتی که گل

شلواری سفید هم کنارش بود! لبخندی زدم و کت و دامن رو درشتی روش داشت، با یه جوراب 

 .پوشیدم و شال مشکی رنگم رو با اون روسری خوشرنگ عوض کردم

 

ه خودم نگاه کردم. کیپ تنم بود، انگار از قبل سایز خودم دوخته بودنش. از اتاق چرخی زدم و خوب ب
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خارج شدم؛ اما شهاب توی سالن نبود، متعجب صداش کردم که از آشپزخونه بیرون اومد؛ ولی تیپش 

 :فرق کرده بود، کت و شلوار مشکی خوش دوختی پوشیده بود. یه نگاه به سر تا پام کرد و گفت

 

 !گل شدیخیلی خوش -

 

 :ی کتش کشید و گفتلبخند خجلی زدم و زیر لب تشکر کردم. دستی به لبه

 من چی؟ خوب شدم؟ -

 

 :با تحسین نگاهش کردم و گفتم

 

 !عالیه -

 

 :و بعد از چند ثانیه گیج پرسیدم

 

 راستی این لباس رو برای چی خریدی؟ -

 

 :و اون با مکثی طوالنی گفتلبخندش محو شد و نگاهش رو ازم دزدید، مشکوک چشم ریز کردم 

 

 ...قدر دوستت دارمفکر کنم تا حاال فهمیده باشی چه -

 

 :آروم سرم رو تکون دادم و اون ادامه داد

 

 !دونم که تو هم من رو دوست داریو می -

 

دونستم شهاب از حس درونیم خبر داره؛ اما با این حال باز که مینفسم توی سینه حبس شد. با این

 :رفتم. لبخند مهربونی به روم پاشید و گفتهم گر گ

 

 !شیتر میکشی خوشگلوقتی خجالت می -

 

روم ایستاد. سرم رو زیر انداختم و شهاب دست توی جیبش کرد لب گزیدم و شهاب اومد و دقیقاً روبه
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 ساده یی قرمز رنگی رو سمتم گرفت. جعبه رو باز کرد و من نگاهم روی حلقهو چند لحظه بعد جعبه

 :و زیبای داخلش قفل شد. پر استرس گفت

 

هات ماله من بشه! هانیه، خودت هات، حتی گریه کردنهات، لبخندخواد این خجالتدلم می -

ی تونیم یه صیغهتونم عقدت کنم؛ اما میقدر عاشقتم! پس پیشنهادم رو رد نکن، من نمیدونی چهمی

 !گه زنم بشی دنیا رو به پات میریزممحرمیت بخونیم. باور کن ا

 

جوری بهم ابراز عالقه نکرده بود! اه هانیه، برای وقت اینهام حلقه بست! اشکان هیچاشک توی چشم

هاش زل زدم. منتظر و یه دقیقه هم شده اشکان رو فراموش کن! نفس عمیقی کشیدم و توی چشم

م ریخت، نگاه شهاب ناامیدتر شد؛ اما با لبخندی گونه کرد. قطره اشکم رویکمی با ناامیدی نگاهم می

 :ای کردم و گفتمش نشست. تک خندهکه میون گریه زدم انگار نور امیدی به چهره

 

 ...جواب من مثبته؛ ولی -

 

 :با هیجان گفت

 

 ولی چی؟ -

 

 :مغموم زمزمه کردم

 

 اگه بابام با عقدمون مخالفت کنه چی؟ -

 

 :فتلبخند مهربونی زد و گ

 

 !کنمشده به زور تو رو عقد می -

 

 :چیزی نگفتم که ادامه داد

 

 !خوام محرم بشیممن تحمل ندارم هانیه! همین امروز می -
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 :زیر چشمی و با خجالت نگاهش کردم که با عجز گفت

 

 !خوام داشته باشمت، برای همیشهنه نیار، من هم دل دارم به خدا، پیشمی؛ ولی ندارمت، می -

 

 :طمئنم خیلی سرخ شده بودم. به سختی دهن باز کردم و زمزمه کردمم

 

 .باشه -

 

کشید و با لبخند پت و پهنی به من های عمیق میکار کنه. نفسدونست چیشهاب از خوشحالی نمی

 :ی کفشی رو سمتم گرفت و گفتای کشید و جعبه خیره بود، خندیدم و شهاب نفس آسوده

 

 !بپوش بریم محضر رو هااین -

 

 .خندیدم

 

 با این همه عجله؟ -

 

 .لبش رو گاز گرفت یگوشه

 

 !گفتم که، تحمل نداشتنت رو ندارم -

 

با لبخند جعبه رو ازش گرفتم و صندل سفید رنگی که داخلش بود رو پوشیدم. کمر صاف کردم که یه 

 :ی خوشرنگ رو سمتم گرفت. منتظر نگاهش کردم که گفتپارچه

 

 !شهعروس بدون چادر سفید که نمی -

 

ی لطیف رو از دستش گرفتم و سر کردم. شهاب با با کمی مکث دستم رو جلو بردم و پارچه

 :زد نگاهم کرد و گفتهایی که برق میچشم
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 !حاال عالی شد -

 

ب باهم از خونه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم. به سمت محضر رفتیم، تمام طول راه رو شها

شوخی کرد و من رو خندوند. با هم وارد محضر شدیم. با یادآوری چیزی ایستادم. شهاب برگشت و 

 .نگاهم کرد

 

 چیزی شده؟ -

 

 .لب گزیدم

 !ست. من رو بدون گواهی پدرم با تو محرم نمیکننشهاب من پدرم زنده -

 

 :لبخند زد و گفت

 

 .مشکلی نداره نگران نباش محضردار آشناست. اگه مدارکت همراهت باشه -

 

که هنوز اطمینان نداشتم سر تکون دادم. وارد دفتر که شدیم، محضردار با دیدن شهاب، باهاش با این

 .توی جایگاه مخصوص نشستیم .سالم و علیک کرد و ما رو به اتاق عقد راهنمایی کرد

 

ل بودیم. شهاب مهریه اندازه خوشحاکس همراهمون نبود و ما تنها بودیم با این حال هردومون بیهیچ

رومون نشست. بسم اهلل گفت و شروع رو هفتاد و دوتا سکه در نظر گرفته بود. یه روحانی اومد و روبه

 .کرد

 

 .زَوَّجتُ مُوکِّلَتی هانیه مُوَکَّلی شهاب فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم -

 

 .شهاب با لبخند و زیر چشمی نگاهم کرد

 

 !لتُ التَّزویجَقَبِ -

 

برگشتم و با محبت  .گرفتهامون فاصله نمیحاج آقا بهمون تبریک گفت. لبخند از روی صورت
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 :ای که توی خونه نشونم داده بود رو داخل انگشتم کرد. به حلقه زل زدم و گفتمنگاهش کردم، حلقه

 

 ...خب من که برای تو حلقه نگرفتم -

 

ش رو در آورد و کف ای درست مثل مال من منتها مردونهد. حلقهچشمکی زد و دست توی جیبش کر

 !دستم گذاشت. با لبخند حلقه رو توی انگشتش کردم. مطمئنم امروز بهترین روز زندگیمه

 

*** 

 

صبح که از خواب بیدار شدم شهاب کنارم نبود. کش و قوسی به بدنم دادم و توی جام نشستم. تمام 

هام اومد، لبخند دلنشینی روی لبم نقش بست. از روی تخت بلند شدم و اتفاقات دیروز جلوی چشم

 .به سمت سالن رفتم

 

جاست. به سمت داد شهاب اوناومد که نشون میصدای تق و توقی که از توی آشپزخونه می

های شام دیشب رو آشپزخونه رفتم و به چهارچوب در تکیه دادم. شهاب پشت به من داشت ظرف

 :هایی از خنده داشت، گفتمم گرفته بود. در حالی که صدام رگهخندهشست. می

 

 !صبح بخیر کدبانو -

 

انگار از حضورم ترسید که لیوان کفی از دستش توی سینک افتاد. سمتم برگشت و با دیدن صورت 

 :خندونم گفت

 

 !خنده! صبح شما هم بخیرخواب و خوشبه به، خانوم خوش -

 

 :دم و گفتمبه سینک اشاره ز

 

 !بینم که زن گرفتن سر به راهت کردهمی -

 

 :ای آه کشید و گفتبا حالت بامزه
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 !ها رو نشوریم خانوممون طالقمون میدهای خدا! چه کنیم که اگه ظرف -

 

 :گرفتم، گفتمم رو میدر حالی که به سختی جلوی خنده

 

 !آقامون بذار مهر عقدمون خشک بشه بعد حرف از طالق بزن -

 

 :رفتم کنارش ایستادم و ادامه دادم

 

 !ش با منتو برو بقیه -

 

 .ممانعت کرد

 

 

 !شورم دیگه، چهار تیکه ظرفهخواد. خودم مینه، نمی -

 

 :گرفتم، گفتمهلش دادم کنار و درحالی که اسکاج رو از دستش می

 

 !د بیا که من هم برمشورم تو برو دوش بگیر. فقط زوها رو میتا من این -

 

 :دیگه اصرار نکرد و گفت

 

 .باشه -

 

ها رو شستم و سالن رو یکم مرتب کردم. چون میز ناهار خوری نداشتیم، ای ظرفو رفت. ده دقیقه

ی صبحونه رو روی زمین پهن کردم. شهاب از حموم بیرون اومد و وقتی من رو درحال ناچاراً سفره

 :چیدن سفره دید گفت

 

 .کنمو برو حموم من سفره رو پهن میت -

 

چون و چرا قبول کردم. توی مدت زمانی که من حموم بودم شهاب رفته بود بیرون و حلیم و یه بی
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ی صبحونه رو هم چیده بود. شهاب هم اومد و با هم سر سفره سری چیز دیگه خریده بود، سفره

 :نشستیم. چند قاشق حلیم برام ریخت و گفت

 

 !زمبخور عزی -

 

 :یکم به حلیم نگاه کردم و گفتم

 

 !مرسی، میل ندارم -

 

 :اخم تصنعی کرد و گفت

 

 !میل ندارم چیه؟ رنگت پریده، بخور یکم بنیه داشته باشی -

که میل زیادی به حلیم نداشتم؛ اما با اجبار شهاب مجبور شدم کمی بخورم. صبحونه رو که با این

بل نشست. روی مبل سه نفره دراز کشیده بودم و سرم خوردیم شهاب سفره رو جمع کرد و روی م

کردم. صدای زنگ گوشی هام و بسته بودم و آرامش رو با تمام وجودم طلب میچشم .روی پاهاش بود

 .آرامشم رو گرفت. توی جام نشستم، شهاب بلند شد و گوشیش رو برداشت و تماس رو وصل کرد

 

 .الو -

 

- (...) 

 

 سالم خوبی؟ -

 

- (...) 

 

 .هام بودمی یکی از دوستنه دیشب رو خونه -

 

- (...) 
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 امشب؟ -

 

- (...) 

 

 :کالفه دستی بین موهاش کشید و گفت

 

 !تونم شیریننمی -

 

 

- (...) 

 

 !کشه خبای بابا، کارم طول می -

 

- (...) 

 

 اه شیرین! چرا امشب؟ -

 

- (...) 

 

 خونه مهمون داری کنم؟بابا من کار دارم، شب خسته و کوفته بیام  -

 

- (...) 

 

 !شه شیریننمی -

 

- (...) 

 

 !شه، خداحافظخیله خب ببینم چی می -

 

 :تماس رو قطع کرد. منتظر نگاهش کردم، کالفه نفسی کشید و گفت
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 !دونم و توها میان تهران، شیرین زنگ زده حتماً باید بیای وگرنه من میامشب عموم این -

 

 .انگار تنهایی با من عجین شده بود. کنارم نشست لبخند تلخی زدم.

 

 !جاشینم، شب رو میام اینرم نیم ساعت میرم یا میبه خدا اگه تو نخوای نمی -

 

 :کردم ناراحت نباشه گفتملبخند تلخم عمق گرفت. با لحنی که سعی می

 

 !شته تو نباشیت رو ببینه، زجان! باالخره عموت داره میاد تو و خانوادهنه شهاب -

 

 :شهاب نفس عمیقی کشید و گفت

 

 .کنم شب خودم رو برسونمرم. سعی میبه هر حال فعالً پیشت هستم، حدود ساعت هشت می -

 

 .سرم رو زیر انداختم و چیزی نگفتم

 

 !بلند شو لباس عوض کن. پوسیدی توی این خونه، ببرمت بیرون یکم دو نفره بچرخیم -

 

 :خندیدم و شهاب لب زد

 

 !امیدوارم هروقت دختردار شدیم شبیه تو بشه -

 

هامون رو عوض کردیم و باهم از لبخند خجلی زدم و اون با لذت نگاهم کرد. باالخره بلند شدیم لباس

م کرد دستم رو محصور کرده بود و با حلقهخونه بیرون زدیم. تمام مدتی که شهاب داشت رانندگی می

 .کردبازی می

 

اشین رو جلوی یه پاساژ پارک کرد. باهم پیاده شدیم و دست توی دست هم به سمت ورودی شهاب م

حرکت کردیم. به اصرار شهاب چند دست لباس و مانتو خریدم و شهاب هم چندتا تیشرت گرفت. 

کرد. روی صندلی نشستم و سعی کردم به دردی که داشتم دیگه خسته شده بودم و زیردلم درد می
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 :شد! شهاب بطری آب رو سمتم گرفت و نگران گفتما نمیفکر نکنم؛ ا

 حالت خوبه؟ -

 

 :ی همین گفتمنخواستم نگرانش کنم واسه

 

 !خوبم -

 

 خوای بریم دکتر؟مطمئنی؟ می -

 

سرم رو به طرفین تکون دادم و از جام بلند شدم. بلند شدنم همانا و تیر کشیدن دلم همانا! لب 

شهاب انگار فهمید درد دارم که کمک کرد و با هم به سمت ماشین  هام رو بستم.گزیدم و چشم

رفتیم. کمکم کرد بشینم و خودش هم ماشین رو دور زد و پشت فرمون نشست و ماشین رو راه 

چکید. شهاب کالفه دستی بین ی چشمم میانداخت. دردم زیاد شده بود و اشکم آروم آروم از گوشه

 :موهاش کشید و گفت

 

 !ه منلعنت ب -

 

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 

 تو چرا به خودت لعنت میفرستی؟ -

 

 :با ناراحتی زمزمه کرد

 

 !ش تقصیر منه، زیاد راه بردمتهمه -

 

 :نگاهش کردم و دلخور گفتم

 

 !دیگه این حرف رو نزنی ها -
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ه سمت چیزی نگفت و چند دقیقه بعد جلوی یه مطب پارک کرد. کمکم کرد پیاده بشم و باهاش ب

های مطب نشستیم. دو یا سه تا زن که های ساختمون باال رفتیم و روی صندلیمطب برم. از پله

ی داد، روی صندلی نشسته بودن. منشی شمارهشون نوید نوزاد کوچولویی رو میهای برآمدهشکم

داد و گفت فعالً شهاب نوبتم رو خوند. از جامون بلند شدیم و خواستیم داخل بریم که منشی اجازه ن

تونه باهام بیاد. تنهایی وارد اتاق شدم، یه خانوم دکتر مسن پشت میز نشسته بود، با دیدنم نمی

 :لبخندی زد و گفت

 

 !سالم عزیزم -

 

ت م کرد و گفزیر لب سالمی کردم و روی صندلی کنار میزش نشستم. مشکلم رو گفتم و اون معاینه

ای برداشت و در همون حالت که شهاب اومد و کنارم نشست. دکتر برگهبه شهاب بگم داخل بیاد. 

 :نوشت رو به شهاب گفتچیزی می

 

شه؛ اما موقع معاینه کردنشون یه من خانومتون رو معاینه کردم، مشکل دردشون با مسکن حل می -

 برید تمانویسم حفی میتونم تشخیصی بدم؛ ولی براتون یه سونوگراچیز نگران کننده دیدم. فعالً نمی

 !و بعد جوابش رو برای من بیارید

 

هم من هم شهاب نگران به هم خیره شدیم. دکتر نسخه رو به شهاب داد و ما با یه تشکر از مطب 

با شهاب وارد اتاق سونوگرافی  .بیرون اومدیم و یک راست برای سونوگرافی به بیمارستان رفتیم

اونجا نشسته بود دادیم. دکتر یکم به نسخه نگاه کرد و روبه من  شدیم و نسخه رو به خانومی که

 :گفت

 

 .بفرمایید پشت پرده روی تخت دراز بکشید تا من بیام -

 

سرم رو تکون دادم و کاری که گفته بود رو انجام دادم. دکتر اومد و به دستورش لباسم رو باال دادم و 

ه سونو رو روی شکمم کشید و به مانیتور خیره شد. اون مایع لزج و خنکی رو به شکمم مالید و دستگا

 .رفت و این برام نگران کننده بودهر لحظه اخمش بیشتر توی هم می
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 :نگران گفتم

 چیزی شده خانوم دکتر؟ -

 

نگاهی به من انداخت و دوباره حواسش رو به کارش داد. باالخره کارش تموم شد و دستمالی بهم نیم

م. از روی تخت بلند شدم و پشت سر دکتر از پشت پرده بیرون اومدم. دکتر داد تا شکمم رو پاک کن

 :چیزی توی پرونده نوشت و اون رو دستم داد و گفت

 

 !دهاین رو به دکتر نشون بده، تشخیص نهایی رو اون می -

 

 :سر تکون دادم و با یه تشکر از اتاق خارج شدم. شهاب نگران به سمتم اومد و گفت

 

 شد؟چی -

 

 .نه باال انداختم و به پرونده اشاره کردمشو

 

 .دونم، گفت این رو به دکتر نشون بدمنمی -

 

 .نفسش رو سنگین بیرون فوت کرد. با هم سوار ماشین شدیم

 

 .فردا هم تعطیله. یکشنبه بریم دکترفکر نکنم دیگه مطب دکتر باز باشه. فردا و پس -

 

شون رفت و که من رو رسوند، خودش به خونهد از اینشهاب سر تکون داد و به سمت خونه رفت. بع

 .شب برای خواب برگشت پیشم تا تنها نباشم

 

*** 

 

که شهابه در رو با ساعت یازده بود و من منتظر شهاب بودم. زنگ در به صدا در اومد، به هوای این

 مبهوت به شیرین نگاهی برزخی شیرین لبخند روی لبم ماسید. لبخند باز کردم؛ اما با دیدن قیافه

کردم که عصبی هلم داد و داخل اومد. آروم در رو بستم. شیرین نگاه کلی به خونه انداخت و با می
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 :کنایه سر تکون داد و گفت

 

 ...ی قشنگی برات گرفته؛ فقطبینم شهاب خونهمی -

 

 .هام زل زدبرگشت سمتم و توی چشم

 

 سندش به نام خودته؟ -

 

 :ردم و لب زدمیکم نگاش ک

 

 ...شیرین! من -

 

 :دستش رو به حالت سکوت باال آورد و گفت

 

خواستم به مامانم بگم واسه شهاب بیایم خواستگاریت؛ کردم تو دختر خوبی هستی، میمن فکر می -

 ...کردمولی انگار اشتباه می

 

 :متعجب و درمونده گفتم

 

 چرا؟ -

 

 :پوزخند زد و گفت

 

 پرسی چرا؟می -

 

 :به خونه اشاره کرد و گفت

 

 کنه؟کدوم دختر نجیب و پاکی با یه پسر نامحرم توی یه خونه زندگی می -

 

 :سرم رو زیر انداختم و چیزی نگفتم. شیرین ادامه داد
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جوری گولش زدی که برادرم تمام و فکر و ذکرش جوری خام تو شده، چهفهمم شهاب چهواقعاً نمی -

 جاست؟این

 

 :ز نگاهم کرد و گفتآمیتمسخر

 

 !حواسش پیش دختریِ که معلوم نیست کیه -

 

 :مکثی کرد و ادامه داد

 

 تو اصالً خانواده داری؟ -

 

 :رحمی گفتحس کردم یه چیزی توی قلبم سوخت. شیرین با بی

 

 ...کنی و بعدت امثال شهاب هستن، کسایی که یه مدت پیششون زندگی میشاید خانواده -

 

 .حرفش پریدمبا درد وسط 

 

 !بس کن -

 

 :پوزخند زد و گفت

 

 چرا؟ حقیقت تلخه؟ -

 

 :کرد نالیدمم میبا بغضی که داشت خفه

 

 !کنی نیستم، من و شهاب به هم محرمیمجور که فکر میمن اون -

 

 :شیرین چند لحظه متعجب نگاهم کرد و بعد عصبی خندید و گفت

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  396  رمـانـیـکــانجمن 

 !شیی این و اون میآهان پس صیغه -

 

 .کشیدم. درمونده نگاهش کردمکرد، تند تند نفس میهاش بیش از اندازه رو قلبم سنگینی میرفح

 

 ...ش باشم، به خدابه خدا شهاب ازم خواستگاری کرد، به خدا شهاب گفت صیغه -

ی حرفم رو خوردم. تهدیدوار انگشتش رو جلوی ای که شیرین مهمون صورتم کرد بقیهبا سیلی

 :تکون داد و گفت صورتم

 

کنه! اصالً از کجا شناسم، اون هیچ.وقت همچین حماقتی نمیخدا رو قسم نخور! من برادرم رو می -

معلوم تو راست بگی؟ اگه شهاب ازت خواستگاری کرده چرا به من و مادرم چیزی نگفته؟ چرا ما 

 نفهمیدیم؟ یعنی به همین راحتی تو رو صیغه کرده و به ما هم نگفته؟

 

 :هام سرازیر شد. به دستش چنگ انداختم و نالیدماشک

 

 !تونی من یا شهاب رو درک کنیتو از هیچی خبر نداری شیرین! تو نمی -

 

 :ابرو باال انداخت و گفت

 

 !خب تعریف کن خبردار بشم، بگو که بتونم درکت کنم -

 

 :چیزی نگفتم و سرم رو زیر انداختم. دستش رو کشید و گفت

 

 گی؟دروغ می دیدی -

 

 :تند سرم رو بلند کردم و گفتم

 

 !نه نه -

 

 :با اخم گفت
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 !پس حرف بزن -

 

 :نگاهم رو ازش دزدیدم و لب زدم

 

 ...تونه برات توضیح بدهاز شهاب بپرس، اون بهتر می -

 

 :نگاه بدی به سر تا پام انداخت و گفت

 

 !شدهباشه حتماً باید بفهمم چی -

 

جا نشستم و گریه کردم. خدایا! انصاف رج شد و در رو به هم کوبید. همونو با سرعت از خونه خا

 !نیست؛ انصاف نیست هرکسی از راه رسید زخمی بهم بزنه و بره! انصاف نیست همه قضاوتم کنن

 

جا نشستم و گریه کردم که با صدای زنگ در هول هولکی دستی به صورتم قدر هموندونم چهنمی

 هام کردمو پاک کردم، چند تا نفس عمیق کشیدم و لبخندی تصنعی مهمون لبهام رکشیدم و اشک

و به سمت در رفتم. در رو باز کردم و با لبخند به شهاب سالم کردم. جوابم رو داد و داخل اومد. دقیق 

 :توی صورتم نگاه کرد و گفت

 

 باز گریه کردی؟ -

 

کردم، مطمئنم صورتم قرمز و متورم شده بود! ک میفهمید باید شفهمه؛ یعنی اگه نمیدونستم میمی

 :چیزی نگفتم و سرم رو زیر انداختم. سرم رو بلند کرد. با لحن مالیمی پرسید

 

 چرا گریه کردی آخه؟ -

 

ای خاطر سیلیخواست شهاب بهلب گزیدم. دوست نداشتم به شهاب دروغ بگم از اون طرف دلم نمی

 :م گذاشتم و لب زدمی همین پا روی عالقهواسه که شیرین بهم زد دعواش کنه؛

 

 !م گرفتی همین گریهطور هانا تنگ شده، واسهدلم برای پدر و مادرم و همین -
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گشت. نفس عمیقی کشید. به لباسش هام دنبال صداقت حرفم مییکم نگاهم کرد. انگار توی چشم

شهاب آروم ازم فاصله گرفت و  .اراحت نشهچنگ انداختم. خیلی سعی کردم گریه نکنم که شهاب ن

 :که فهمید بغض کردم که گفتهام زل زد. مثل اینتوی چشم

 

 !کشیوقته که خیلی زجر میشه. اونهات رو نگیر، غمباد میوقت جلوی اشکهیچ -

 

له ا حوصریختن و شهاب بم میهام با سرعت روی گونههمین حرفش کافی بود تا بغضم بشکنه. اشک

 :م بند اومد و شهاب با محبت نگاهم کرد و گفتکرد. گریهشون رو پاک میدونه به دونه

 .برو دست و صورتت رو بشور، لباس عوض کن بریم دکتر -

 

ی شهاب از سرم رو تکون دادم و دست و صورتم رو شستم و لباسام رو عوض کردم. شونه به شونه

 .دکتر رفتیمخونه خارج شدیم و به سمت مطب 

 

که کامل مطالعش کرد پرونده رو بست و به ما نگاه کرد. دکتر نگاهی به پرونده انداخت و بعد از این

 .هاش رو توی هم قالب کردنفس عمیقی کشید و دست

 

مال تونم احتای که کردم میتونم دقیق تشخیص بدم؛ اما با این سونو و اون معاینهببینید من نمی -

 ...کل شما چیهبدم مش

 

 :شهاب نگران پرسید

 

 چه مشکلی؟ -

 

 :دکتر ادامه داد

 

دم؛ اما شما مشکوکین به بیماری سرطان رحم! با این حال توصیه من مطلقاً این تشخیص رو نمی -

گم رو انجام بدین، چون این بیماری رو معموالً وقتی کنم حتما هردوتون این آزمایشی که میمی

 !ه ندونسته باعث میشه همسرش هم به این بیماری مبتال بشهشخانمی مبتال می
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هردو مبهوت چشم دوخته بودیم به دکتر. خدایا! سرطان؟ حتی اسمش هم برام وحشتناکه! درمونده 

هایی اشکی چشم دوختم به شهاب. خدایا! تازه چند روزه به این نتیجه رسیدم دارم و با چشم

 :بینم؟ شهاب با رنگی پریده لب زدامش رو نمیشم، آخه چرا من رنگ آرخوشبخت می

 

 یعنی چی خانوم دکتر؟ یعنی زن من سرطان داره؟ -

 

 :دکتر دستش رو توی هوا تکون داد و گفت

 

شما این آزمایشی  !گم ایشون سرطان دارن، گفتم مشکوکن به مبتال بودن به این بیماریمن نمی -

 !دنها بهتر تشخیص میصص؛ مطمئناً اونگم رو بدین و برین پیش دکتر فوق تخکه می

 

شه. شهاب از جاش بلند شد و پرونده رو به همراه نسخه از دکتر گرفت. انگار فهمید حالم باورم نمی

 !ریختم و این دیگه دست خودم نبودبده که اومد و به من هم کمک کرد پاشم. آروم آروم اشک می

 

*** 

 

نداختم. توجهی نداشتم به وجود دکتری که به ما رهن شهاب چنگ میکردم و به پیبلند بلند گریه می

زل زده بود. خدایا! بسمه، بسمه تحمل ندارم! هنوز هم باورم نمیشه سرطان دارم، هنوز هم باورم 

ی خودم و شهاب داشتم دود شد رفت هوا! یعنی تاوان اعتماد شه تمام آرزوهایی که برای آیندهنمی

سخت بود؟ یا این همون امتحان معروف خداست؟ خدایا! عذاب تا کی؟ سختی تا کی؟  قدرجام انبی

یعنی باور داری که زیر بار سنگین این درد دووم میارم؟ سرطان! سخته، دردناکه، خوفناکه! منی که تا 

وری حلرزید، حاال به این لعنتی دچار شده بودم! چهشنیدم چهار ستون بدنم میدیروز اسمش رو می

 کرد؟جوری تحمل میکردم؟ شهاب چهتحمل می

 

شهاب سعی در آروم کردنم داشت. اون هم حالش بد بود، اون هم داغون شد وقتی فهمید! سه روز 

ی دکتر آوردم و اون در کمال تاسف گفت جواب مثبته! پیش آزمایش دادم و امروز جوابش رو واسه

هاش هاش زل زدم. سفیدی چشمجدا شدم و توی چشمیکم توی همون حالت موندم و بعد از شهاب 

کرد. با صدای دکتر نگاهمون رو از هم گرفتیم و قرمز شده بود و با ناراحتی و لبخندی تلخ نگاهم می
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 .به دکتر چشم دوختیم

 

ی سخت و حاد نرسیده و شاید بشه با شیمی درمانی خوشبختانه بیماری خانومتون هنوز به مرحله -

 ...این بیماری خالص بشی؛ امااز شر 

 

 :مکثی کرد که من گرفته پرسیدم

 اما چی؟ -

 

 :دکتر ادامه داد

 

 ...اگه بیماریتون پیشرفت کنه احتماال مجبوریم رحمتون رو برداریم -

 

 :هام رو روی هم فشار دادم و با درد زمزمه کردمپلک

 

 دار بشم؟تونم بچهی... یعنی دیگه نمی -

 

 :ش رو برداشت و گفتدکتر عینک

 

 !دار نخواهید شداگه رحمتون رو برداریم بله، متاسفانه دیگه بچه -

 

 :هام گرفتم. شهاب روبه دکتر گفتسرم رو بین دست

 

 کار کنیم؟االن باید چی -

 

 :دکتر نفس عمیقی کشید و گفت

 

ر طود بهبودشون چهبار شیمی درمانی میشن تا ببینیم رونایشون تحت نظر من هر دو هفته یک -

 !رهپیش می

 

 :شهاب پرسید
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 شه؟بستری می -

 

 :دکتر سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

 

 !قدر پیشرفت نکرده فعال نیاز به بستری نیستنه، چون بیماریشون ان -

 

 :شهاب نفس عمیقی کشید و از جاش بلند شد و کمکم کرد بلند بشم. روبه دکتر گفت

 

 !انوم دکتردستتون درد نکنه خ -

 

 :دکتر سر تکون داد و گفت

 

ای که بهتون دادم برای شیمی درمانی بیارینش، فکر خواهش میکنم؛ فقط یادتون نره بر طبق برنامه -

 !کنم اولین دوره برای فردا باشه

 

حس بودم و زمان برام شهاب چشمی گفت و باهم از اتاق دکتر خارج شدیم. هیچ حسی نداشتم، بی

! اصالً نفهمیدم کی سوار ماشین شدیم، کی رسیدیم خونه؛ فقط زمانی به خودم اومدم معنی نداشت

که روی تخت کنار شهاب دراز کشیده بودم، نگاه من به سقف اتاق بود و اون هم به پهلو سمت من 

قدر توی سکوت گذشت که من سکوت رو دونم چهکاوید. نمیخوابیده بود. با نگاهش من رو می

 .شکستم

 

 شهاب؟ -

 

 :با محبت گفت

 

 جانم؟ -

 :آه پر دردی کشیدم و گفتم
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 شد؟ دیدی بدبخت شدم؟دیدی چی -

 

 :با لحن گرمی گفت

 

 !شی هانیهتو خوب می -

 

 .بغض کردم

 

 !شیمدار نمیگفت بچه -

 

 :کننده گفتدلگرم

 

 !کشهکار به اونجاها نمی -

 

 :زمزمه کردم

 

 !میرممن می -

 

 :شهاب تشر زد

 

 !شی من مطمئنمساکت شو هانیه! تو خوب می -

 

 .هاش نگاه کردمکمی ازش فاصله گرفتم و به چشم

 

 دونی؟از کجا می -

 

 :لبخندی زد و گفت

 

 !شهگم، چون کلی آرزو دارم که فقط با تو برآورده میتو باید زنده بمونی چون من می -
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 .جونی زدملبخند بی

 

 دونستی خیلی خودخواهی؟می -

 

 :سرش رو تکون داد و با لبخند جذابی گفت

 

 !مال بد بیخ ریش صاحبش -

 

 :لبم رو با زبون تر کردم و گفتم

 

 صاحببش کیه؟ -

 

 .لبخندش عمق گرفت

 

 !تو -

 

سکوت کردم. شهاب مال من بود، مرد من بود، حق من بود! از تمام دنیا شهاب بهترین چیزی بود که 

 ...شدفقط به یک روز ختم نمی خدا بهم داد؛ ولی کاش خوشبختیمون

 

 :کنار گوشم زمزمه کرد

 !بخواب کوچولوی من، بخواب -

 

*** 

هایی که پرستار بهم داده بود رو پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم. شهاب روی صندلی همراه لباس

ت. د و رفکرد. یکی از پرستارها داخل اومد و سرمی بهم وصل کرنشسته بود و دلگرم کننده نگاهم می

کم کم درد توی وجودم نشست، بدن دردم یکم بیش از حد غیرطبیعی بود. درد داشتم و حس 

خواست شن. احساس خستگی داشتم و دلم میهای تنم دارن منفجر میکردم تک به تک سلولمی

هاش حواسم کرد و سعی داشت با حرفبخوابم؛ اما درد امونم رو بریده بود. شهاب با نگرانی نگاهم می

 :رو پرت کنه. درد مزخرفی بود! آروم گفت
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 درد داری؟ -

 

ی چشمم سر خورد. شهاب نگاهی به مظلوم سر تکون دادم. پشت دستم داغ شد و اشکم از گوشه

 :سرم درحال اتمام انداخت و با لبخند تلخی گفت

 

 !شه عزیزم.تحمل کن، االن تموم می -

 

تونستم باز هام رو نمیکردم که چشمقدر احساس خستگی مید. انحدوداً یک ربع بعد سرمم تموم ش

بخش بهم زد و اجازه داد یکم بخوابم. کم کم پلکم سنگین شد و توی نگه دارم! پرستار یه آرام

 .ی شیرینی فرو رفتمخلسه

 

و به شهاب که  هام رو باز کردمزد. چشمبا صداهای اطرافم هوشیار شدم، انگار یکی داشت صدام می

 .کرد نگاه کردمباالی سرم ایستاده بود و صدام می

 

 !جان، بلند شو باید بریم خونههانیه -

 

سرم رو تکون دادم و با کمکش توی جام نشستم. صبح شده بود، یادم اومد که دیشب شیمی درمانی 

یم. توی راه شهاب هام رو عوض کردم و با شهاب از فضای دلگیر بیمارستان خارج شدداشتم. لباس

 !کرد و سعی داشت من رو بخندونه که البته موفق هم بودباهام شوخی می

 

 

 

شستم که شهاب پشتم ایستاد. ترسیده هینی کشیدم و های ناهار رو میداشتم توی آشپز خونه ظرف

 :تشر زدم

 

 !وای ترسیدم شهاب! خب یه اهنی اوهونی بکن دیگه -

 

 .دخندید و صداش رو نازک کر
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 !وای شهاب -

 

 .چشم گرد کردم

 

 ادای من رو در میاری؟ -

 

 :ریز خندید گفت

 

 !ببخشید خانومم -

 

دفعه شیطونیم گل کرد دست کفیم رو مالیدم به صورتش. ازم فاصله لبخند زدم و چیزی نگفتم. یک

 :گرفت و با چندش گفت

 

 اه هانیه! این چه کاری بود؟ -

 

 .صدام رو کلفت کردم

 

 !یهاه هان -

 .رو براش دراوردمای زدم و زبونم ابرو باال انداخت. قهقهه

 

 !حقته، تا تو باشی من رو نترسونی -

 

 :شیطون خندید و گفت

 

 هاست؟طوریاین -

 

 :با خنده لب گزیدم و شهاب تهدیدوار گفت

 

 !دمنشونت می -
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هامون صدای خنده !بدو با یه خیز خواست بیاد سمتم که نذاشتم و دویدم سمت سالن. من بدو شهاب

 :کردم جلو نیاد. با شیطنت گفترفتم و شهاب رو تهدید میخونه رو پر کرده بود. عقب عقب راه می

 

 حاال زبونت رو واسه من درمیاری؟ -

 

 :اومد گفتمطور که از خنده نفسم باال نمیهمون

 

 دلم خواست، به تو چه؟ -

 

 :ابرو باال انداخت و گفت

 

 !؟ به من خیلی چهبه من چه -

 

 .بعد دوید سمتم و خواست من رو بین بازوهاش نگه داره که جا خالی دادم

 

 !زنمدست بزنی بهم جیغ می -

 

 .ابرو باال انداخت

 

 !کشیدینه که تا االن جیغ نمی -

 

 :خندیدم که گفت

 

 .ها شیطون شدی -

 

 :دوباره ابرو باال انداختم و با لبخند زمزمه کردم

 

 !بد بیخ ریش صاحبشمال  -

 

 :قهقهه زد و گفت
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 حرف خودم رو به خودم برمیگردونی؟ -

 

دونستم شهاب قلقلکیه نامحسوس دستم رو باال بردم و شروع کردم به قلقلک دادنش. گردنش رو می

 :با التماس بین قهقهه زدن گفت .روشخیالش نشدم و نشستم روبهکج کرد و نشست روی زمین. بی

 !ه! نک... نکنها... هانی -

 

قدر قلقلکش دادم از خنده سرخ شد. التماسم ای رو ندادم و افتادم به جونش! انی صحبت دیگهاجازه

کرد ولش کنم. دست از سرش برداشتم و کنارش روی زمین دراز کشیدم. از بس خندیده بودیم می

 :ومد. با شیطنت گفتمنفس نمونده بود برامون! شهاب به پهلو خوابید و دستش سمت سمت سرم ا

 

 !کنی توی موهای من هاتو هم تا فرصت گیر میاری دست می -

 

 :موهام رو به لبش نزدیک کرد و گفت

 

 دست توی موهای تو نکنم، دیگه موهای کی رو ناز و نوازش کنم؟ موهای دختر همسایه رو؟ -

 

 :مدونستم شوخی کرده؛ اما اخم کردم و و تهدیدوار گفتکه میبا این

 

 !کس نیستدیگه این حرف رو نزنی ها! جز من توی قلبت جای هیچ -

 

 :متفکر گفت

 

 پس مامانم و شیرین چی؟ -

 

 :لب برچیدم و گفتم

ای رو حق کنیم؛ ولی جز ما سه نفر زن دیگهها جا میحاال شیرین و مامانت رو اون گوشه موشه -

 !نداری به قلبت راه بدی
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 :نش رو قورت داد و زیر لب گفتبا ترسی ساختگی آب ده

 

 !گی جرئت ندارم همچین کاری رو بکنمجوری که تو میاین -

 

 :با همون اخم گفتم

 

 !شنیدم ها -

 

 .لبخند ژکوندی زد

 

 !شیجوش نزن خانومم، زشت می -

 

 :معترض صداش کردم که با محبت گفت

 

 جان دلم؟ -

 

ی زنگ گوشی باعث شد شهاب بلند بشه. من هم قدر با احساس بیان کرد که حرفم یادم رفت. صداان

 :ی گوشیش انداخت و با لبخند گفتبلند شدم و روی مبل نشستم. شهاب نگاهی به صفحه

 

 !چه حالل زاده -

 

 :کنجکاو پرسیدم

 

 کی؟ -

 

 :زمان با وصل کردن تماس جواب من رو هم دادهم

 

 !شیرین -

 

 .ضربان قلبم باال رفت
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 ...سالم بر شیرین خانو -

 

-(...) 

 

 وا چته؟ -

 

- (...) 

 

 .من االن بیرونم -

 

- (...) 

 

 بیست سوالیه؟ یعنی چی با کی بیرونم؟ -

- (...) 

 

 .کشهنه امروز کارم طول می -

 

- (...) 

 

 چه تکلیفی؟ -

 

- (...) 

 

 خیله خب چرا جوش میاری؟ -

 

- (...) 

 

 !کنم خودم رو برسونم، فعالباشه سعی می -
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 :قورت دادم و گفتمآب دهنم رو 

 

 کار داشت؟چی -

 

 :شونه باال انداخت و گفت

 

 .نمی دونم، قاطی بود. گفت حدودهای ساعت هفت برم یه جایی کارم داره -

 

 :ی علی چپ و پرسیدمدونستم کار شیرین چیه؛ اما باز خودم رو زدم به کوچهمی

 کار داره؟چی -

 :گوشی رو روی اپن گذاشت و گفت

 !کنجکاوم بدونمخودم هم  -

 .چیزی نگفتم و سرم رو زیر انداختم

 

*** 

دادم. االن نزدیک چهار ساعته شهاب رفته پیش شیرین و هنوز برنگشته. داشتم از نگرانی جون می

کردم و هام متر میخونه رو با قدم .دهنزدیک به سی بار با گوشیش تماس گرفتم؛ ولی جواب نمی

اومد که زنگ در به صدا در اومد. سریع به طرف در رفتم یگه اشکم داشت در میجا بند نبودم. دهیچ

 .های توی هم شهاب بودو بازش کردم. اولین چیزی که دیدم اخم

 

که جوابم رو بده داخل اومد و من تازه ترسیده آب دهنم رو قورت دادم و سالم کردم. شهاب بدون این

 هاش رو درآورد و سمتمکردم که کفشم. متعجب بهش نگاه میی مغموم شیرین رو ببینتونستم چهره

 :اومد. برعکس تصورم صورتم رو بوسید و باهام دست داد. با تعجب زمزمه کردم

 

 .سالم -

 

 .چیز رو براش تعریف کردهبا چیزی که گفت مطمئن شدم شهاب همه

 

 !سالم زن داداش -
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ها نشست. شهاب مت سالن رفت و روی یکی از مبللب گزیدم و سرم رو زیر انداختم. شیرین به س

هی نگاریختم که شیرین داخل اومد. نیمتوی سالن نبود. به سمت آشپزخونه رفتم و داشتم چای می

 :بهش انداختم و گفتم

 

 خوای؟چیزی می -

 

 :لبش رو با زبون تر کرد و بعد از مکثی کوتاه گفت

 

 .... و بهم گفت که تو چه مشکلی داریچیز رو برام تعریف کرد و..شهاب همه -

 

 :پیچ سماور رو بستم و کامل سمتش برگشتم. ادامه داد

 

 !من... من بهت یه عذرخواهی... بدهکارم -

 

 .کردم صداش بغض دارهنگاهم رو ازش گرفتم و به سرامیک زیر پام دوختم. حس می

 

 ...خوامای که بهت زدم عذر میس... سیلی طور اونهای اون روزم و همینمن... من واقعاً بابت حرف -

 

سرم رو بلند کردم چیزی بگم؛ اما با دیدن شهاب اون هم توی چهارچوب در حرف توی دهنم ماسید. 

ی من به پشت سرش شده بود با صورتش قرمز و برافروخته شده بود. شیرین که متوجه نگاه خیره

شهاب یک قدم به داخل برداشت و رو به شیرین با تردید سر چرخوند و با دیدن شهاب هینی کشید. 

 :عصبانیت گفت

 

 دقیقاً بگو چه غلطی کردی؟ -

 

 .با ترس دهن باز کردم

 

 ...شهاب! لطفاً  -
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 :پرید وسط حرفم و با صدای تقریباً بلندی گفت

 

 !ی کافی از دستت شکارمتو ساکت شو به اندازه -

 

 .بودم دوباره به شیرین نگاه کرد؛ اما مخاطبش من

 

 !برو بیرون دخالت هم نکن، این موضوع به تو ربطی نداره -

 

 :از جام تکون نخوردم که داد زد

 

 مگه با تو نیستم؟ -

 

 .دونم اون همه دل و جرئت رو از کجا آوردمنمی

 

 ...اتفاقاً این موضوع به من مربوطه -

 

 :مکثی کردم و ادامه دادم

 

 !س یعنی این موضوع به من هم مربوطهاون داره از من عذرخواهی میکنه؛ پ -

 

 :شهاب ابرو باال انداخت و گفت

 

 !عه؟ پس بشین و تماشا کن -

 

 :بعد دست انداخت سمت شیرین و توی صورتش داد زد

 

 تو به زن من سیلی میزنی؟ -

 

 :بغض شیرین شکست. به لباس شهاب چنگ انداختم و با التماس گفتم
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 !شهاب، تورو خدا -

 

 :من دوباره توی صورت شیرین داد زد بدون توجه به

 

کنی؟ هان؟ به تو چه ربطی داره من پنهونی زن کارهای من به تو چه ربطی داره که توش فضولی می -

 گیرم یا نه؟می

 

دونم چرا؛ نمی .صدای هق هق شیرین بلند شد. سعی کردم شهاب رو ازش دور کنم؛ اما فایده نداشت

یدی سراغم اومد. زانوهام شروع کرد به لرزیدن و ناتوان روی زمین نشستم. دفعه بدن درد شداما یک

 .کردمهای شدید میم به خس خس افتاده بود و سرفهکدوم متوجه من نشدن. سینههیچ

 

های خاطر سرفهزد؛ اما من بهشهاب ترسیده بازوی شیرین رو ول کرد و کنار من نشست. صدام می

رفت! کامل افتاده بودم و شهاب کالفه سعی هام سیاهی میجوابش رو بدم. چشم تونستمشدیدم نمی

 ...هام سنگین شدن و روی هم افتادنداشت کمکم کنه. پلک

 

*** 

 

 .شنیدمکه شهاب و خانوم دکتر پشت در بودن؛ اما باز هم صداشون رو میبا این

 

کنم شرایط خانومتون خیلی خاصه کید میآقای محبیان! حواستون رو بیشتر جمع کنید، بازهم تا -

 !بیشتر مراقبش باشید! نذارید فشار روحی یا عصبی بهش وارد بشه

 

 :شهاب با صدایی که شرمندگی توش موج می زد گفت

 

 !چشم، از این به بعد بیشتر مراقبش هستم -

 

جوری زیر کنیم. اینتونید این شرایط رو فراهم کنید همسرتون رو بستری میبه هر حال اگه نمی -

 !نظر من و دکترهای دیگه هم هستند

دادم. االن نزدیک چهار ساعته شهاب رفته پیش شیرین و هنوز برنگشته. داشتم از نگرانی جون می
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کردم و هام متر میخونه رو با قدم .دهنزدیک به سی بار با گوشیش تماس گرفتم؛ ولی جواب نمی

اومد که زنگ در به صدا در اومد. سریع به طرف در رفتم ه اشکم داشت در میجا بند نبودم. دیگهیچ

 .های توی هم شهاب بودو بازش کردم. اولین چیزی که دیدم اخم

 

که جوابم رو بده داخل اومد و من تازه ترسیده آب دهنم رو قورت دادم و سالم کردم. شهاب بدون این

 هاش رو درآورد و سمتمکردم که کفشمتعجب بهش نگاه می ی مغموم شیرین رو ببینم.تونستم چهره

 :اومد. برعکس تصورم صورتم رو بوسید و باهام دست داد. با تعجب زمزمه کردم

 

 .سالم -

 

 .چیز رو براش تعریف کردهبا چیزی که گفت مطمئن شدم شهاب همه

 

 !سالم زن داداش -

 

ها نشست. شهاب سالن رفت و روی یکی از مبل لب گزیدم و سرم رو زیر انداختم. شیرین به سمت

هی نگاریختم که شیرین داخل اومد. نیمتوی سالن نبود. به سمت آشپزخونه رفتم و داشتم چای می

 :بهش انداختم و گفتم

 

 خوای؟چیزی می -

 

 :لبش رو با زبون تر کرد و بعد از مکثی کوتاه گفت

 

 ...و بهم گفت که تو چه مشکلی داریچیز رو برام تعریف کرد و... شهاب همه -

 

 :پیچ سماور رو بستم و کامل سمتش برگشتم. ادامه داد

 

 !من... من بهت یه عذرخواهی... بدهکارم -

 

 .کردم صداش بغض دارهنگاهم رو ازش گرفتم و به سرامیک زیر پام دوختم. حس می
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 ...خوامای که بهت زدم عذر می... سیلیطور اون سهای اون روزم و همینمن... من واقعاً بابت حرف -

 

سرم رو بلند کردم چیزی بگم؛ اما با دیدن شهاب اون هم توی چهارچوب در حرف توی دهنم ماسید. 

ی من به پشت سرش شده بود با صورتش قرمز و برافروخته شده بود. شیرین که متوجه نگاه خیره

اب یک قدم به داخل برداشت و رو به شیرین با تردید سر چرخوند و با دیدن شهاب هینی کشید. شه

 :عصبانیت گفت

 

 دقیقاً بگو چه غلطی کردی؟ -

 

 .با ترس دهن باز کردم

 

 ...شهاب! لطفاً  -

 

 :پرید وسط حرفم و با صدای تقریباً بلندی گفت

 

 !ی کافی از دستت شکارمتو ساکت شو به اندازه -

 

 .ودمدوباره به شیرین نگاه کرد؛ اما مخاطبش من ب

 

 !برو بیرون دخالت هم نکن، این موضوع به تو ربطی نداره -

 

 :از جام تکون نخوردم که داد زد

 

 مگه با تو نیستم؟ -

 

 .دونم اون همه دل و جرئت رو از کجا آوردمنمی

 

 ...اتفاقاً این موضوع به من مربوطه -
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 :مکثی کردم و ادامه دادم

 

 !یعنی این موضوع به من هم مربوطهاون داره از من عذرخواهی میکنه؛ پس  -

 

 :شهاب ابرو باال انداخت و گفت

 

 !عه؟ پس بشین و تماشا کن -

 

 :بعد دست انداخت سمت شیرین و توی صورتش داد زد

 

 تو به زن من سیلی میزنی؟ -

 

 :بغض شیرین شکست. به لباس شهاب چنگ انداختم و با التماس گفتم

 

 !شهاب، تورو خدا -

 

 :ن دوباره توی صورت شیرین داد زدبدون توجه به م

 

کنی؟ هان؟ به تو چه ربطی داره من پنهونی زن کارهای من به تو چه ربطی داره که توش فضولی می -

 گیرم یا نه؟می

 

دونم چرا؛ نمی .صدای هق هق شیرین بلند شد. سعی کردم شهاب رو ازش دور کنم؛ اما فایده نداشت

ی سراغم اومد. زانوهام شروع کرد به لرزیدن و ناتوان روی زمین نشستم. دفعه بدن درد شدیداما یک

 .کردمهای شدید میم به خس خس افتاده بود و سرفهکدوم متوجه من نشدن. سینههیچ

 

های خاطر سرفهزد؛ اما من بهشهاب ترسیده بازوی شیرین رو ول کرد و کنار من نشست. صدام می

رفت! کامل افتاده بودم و شهاب کالفه سعی هام سیاهی میوابش رو بدم. چشمتونستم جشدیدم نمی

 ...هام سنگین شدن و روی هم افتادنداشت کمکم کنه. پلک

 

*** 
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 .شنیدمکه شهاب و خانوم دکتر پشت در بودن؛ اما باز هم صداشون رو میبا این

 

کنم شرایط خانومتون خیلی خاصه د میآقای محبیان! حواستون رو بیشتر جمع کنید، بازهم تاکی -

 !بیشتر مراقبش باشید! نذارید فشار روحی یا عصبی بهش وارد بشه

 

 :شهاب با صدایی که شرمندگی توش موج می زد گفت

 

 !چشم، از این به بعد بیشتر مراقبش هستم -

 

جوری زیر یم. اینکنتونید این شرایط رو فراهم کنید همسرتون رو بستری میبه هر حال اگه نمی -

 !نظر من و دکترهای دیگه هم هستند

*** 

 

 !هانیه! هانیه! هانی -

 

 :بلند گفتم

 

 جانم؟ -

 

 بال، کجایی؟جانت بی -

 

 :با همون تن صدا گفتم

 

 .توی حمومم -

 

 .چند لحظه بعد صدای شهاب رو از پشت در شنیدم

 

 کنی؟کار میچی -
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 :معرق پیشونیم رو با آستینم گرفتم و گفت

 

 !شورمرو می هالباس چرک -

 

 :پرسید

 

 بیام تو؟ -

 

 .بیا -

 

 :در رو باز کرد و طلبکار بهم نگاه کرد. سوالی سرم رو تکون دادم و گفتم

 

 کنی؟جوری نگاهم میشده؟ چرا اینچی -

 

 :سرش رو از روی تاسف تکون داد و گفت

 

 آخه عزیز من! مگه دکتر نگفت کار سنگین نکنی؟ -

 

 .میقی کشیدم و از روی چهارپایه بلند شدمنفس ع

 

کار سنگین شویی بگیر من هم راحت کن؛ درضمن اینخب تقصیر توئه دیگه، یه ماشین لباس -

 !نیست

 

 :با لحن مهربونی گفت

 

 !شویی هم می گیرم؛ فقط لطفاً بیشتر حواست به خودت باشهچشم ماشین لباس -

 

 :ای گفتم و پرسیدمبا لبخند باشه

 

 قدر زود اومدی خونه، چیزی جا گذاشتی؟راستی چه -
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 :ش رو از چهارچوب در گرفت و گفتتکیه

 

 !به کل فراموش کرده بودم -

 

 :کنجکاو پرسیدم

 

 چی رو؟ -

 

 :لبخندی به صورتم پاشید و گفت

 

 .کن بیا بیرون بهت بگمها رو ولیه دقیقه اون لباس -

 

های سالن شستم و پشت سرش از حموم خارج شدم. روی یکی از مبلهام رو ای گفتم و دستباشه

 .نشست و با دست به کنارش اشاره کرد

 

 !بشین -

 

 :با چشم به سر و وضعم اشاره کردم و گفتم

 

 جوری روی مبل بشینم؟دقت کن، من خیسم چه -

 

 :زار پرسیدتازه نگاهش بهم افتاد و با حالی

 

 پیرهن من رو پوشیدی؟ -

 

 :زد کردم و گفتمی تنم زار میای که توبه پیرهن مردونه نگاهی

 

 طور مگه؟آره خب، چه -
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 :ناباور خندید و گفت

 

 .اون رو مامانم دوماه پیش واسه تولدم هدیه داده بود -

 

 :تفاوت گفتمخیلی عادی و بی

 

 !سترنگش یه جوری بود گفتم البد کهنه عه؟ -

 

 :ای زد و من ادامه دادمقهقهه

 

 !جون یکم بدسلیقه هست هامهتاب -

 

ش شدت گرفت. باالخره از حالت خوش و خرمش در اومد و دوتا پاکت از روی میز عسلی رو خنده

 :برداشت و گفت

 

 اگه گفتی چیه؟ -

 

 :متفکر گفتم

 

 کارت هدیه؟ -

 

 :ای گفت و ادامه دادنوچ کشیده

 

 !بلیطه، بلیط هواپیما -

 

 :پرسیدم های گرد شدهبا چشم

 

 بلیط هواپیما؟ -

 :سرش رو تکون داد و گفت
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 !ی کجاحاال بپرس واسه -

 

 :ناخودآگاه پرسیدم

 

 کجا؟ -

 

 :لبخند مهربونی به روم پاشید و گفت

 

 !ی آقا شجاعخونه -

 

 :معترض گفتم

 

 .عه شهاب! بگو دیگه -

 

 :ای کرد و گفتتک خنده

 

 !ریمی مشهد انشاهلل آخر همین هفته دوتایی میواسه خواستی، بلیط گرفتمجایی که میهمون -

 

کار دونستم چیای کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم. از خوشحالی نمیزده جیغ خفههیجان

هام حلقه زده بود. مانع از درست دیدنم میشد! لبخند شهاب محو شد و با کنم! اشک توی چشم

 .دلخوری نگاهم کرد

 

 کنی؟چرا گریه می -

 

 :یکم این پا و اون پا کردم و با ذوق گفتم

 

 !میرمشه! دارم از خوشحالی میبهتر از این نمی -

 

 .ای گفتلب گزید و خدانکنه
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خواست ذوقم رو یه جوری نشون آوردم، دیوونه شده بودم و دلم میداشتم از خوشحالی بال در می

سه باری رفتن؛ اما من -م بعد از اون سفر دود، خانوادهبدم. آخرین باری که رفتم مشهد هفده سالم بو

 :رو نبردن. باالخره آروم گرفتم و روبه شهاب گفتم

 

 .ریم مشهد قبلش باید یه کاری برام بکنیحاال که داریم می -

 

 :سوالی نگاهم کرد و من ادامه دادم

 

 !بریم بازار برام چادر بگیر -

 

 :ابرو باال انداخت و گفت

 

 !ماز که داریچادر ن -

 

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 

 !خوامچادر نماز که اسمش روشه، برای نمازه من چادر مشکی می -

 

 .یکم متعجب نگاهم کرد و بعد لبخند مهربونی به روم پاشید

 

 کار؟خوای چیعزیزم! تو که همیشه حجابت کامله، چادر می -

 

 :هام رو برچیدم و گفتملب

 

 !این سفر فرق داره نوچ -

 

 :یکم متفکر نگاهم کرد و در آخر با لبخند نفس عمیقی کشید و گفت

 

 .باشه -
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 :از جام بلند شدم و با ذوق گفتم

 

 .گیرم تو هم آماده شوتا من دوش می -

 

 :به خودش اشاره کرد و گفت

 

 

 !ممن که آماده -

 

 :خندیدم و گفتم

 

 !ایخوای با کت و شلوار بیتو که نمی -

 

 :آهانی گفت و ادامه داد

 

 .کنمهام رو عوض میباشه تو برو دوش بگیر من هم لباس -

 

*** 

 

ی مورد نظرمون حرکت کردیم. دوتا خانوم چادری و یه آقای از ماشین پیاده شدیم و به سمت مغازه

ون آقا با میانسال داخل مغازه مشغول تا کردن چادرها بودن. من و شهاب وارد مغازه شدیم و ا

 :تر بود گفترویی ازمون استقبال کرد. بعد روبه یکی از دخترها که جوونخوش

 

 !جا خانوم رو راهنمایی کندخترم بیا این -

 

 :دختره با لبخند سمتمون اومد و سالم کرد، من و شهاب هم.زمان جوابش رو دادیم و من ادامه دادم

 

شه شما دونم چه جنس و مدلی بهتره، میمیخواستم برای خودم چادر مشکی بگیرم. نمی -

 راهنماییم کنید؟
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 :با حفظ لبخندش گفت

 

 .چند لحظه صبر کنید -

 

کاتالوگی رو جلوم گذاشت و باز کرد. دونه دونه مدل چادرها رو بهم نشون داد و توضیحات کوتاهی رو 

 :هم در موردشون داد و در آخر پرسید

 

 یکنید؟اولین بارتونه چادر مشکی سر م -

 

 :تایید کردم و اون گفت

 

 .به نظر من چادر دانشجویی یا لبنانی براتون خوب باشه -

 

 :شهاب پرسید

 

 جوریه؟شه بگید مدلش چهمی -

 

 .دختره کاتالوگ رو ورق زد و چادری رو نشونم داد

 

 ...این دانشجویی و -

 

 .ای رو نشونم داددوباره چند صفحه ورق زد و چادر دیگه

 

 !م لبنانیاین ه -

 

 :از مدل دومی بیشتر خوشم اومد و روبه شهاب گفتم

 

 این یکی بهتر نیست؟ -

 

 .سرش رو کمی کج کرد و در آخر حرفم رو با لبخند تایید کرد
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 :روبه دختره گفتم

 می.شه یه نمونه از این بهم بدید سرم کنم؟ -

 

ت. از دستش گرفتم و آروم سرم ای گفت و قدم رو پرسید و چند لحظه بعد چادر رو سمتم گرفباشه

ش عالی بود، شهاب ی مغازه به خودم نگاه کردم. مدل و اندازهکردم، توی آینه قدی گوشه

 :رضایتمندانه نگاهم کرد و زمزمه کرد

 

 !عالی شدی -

 

 :از توی آینه نگاهش کردم و پرسیدم

 

 واقعاً؟ -

 

اومد و من احساس امنیتی که ردم. بهم میبا لبخند سرش رو تکون داد و من دوباره به خودم نگاه ک

کردم! شهاب با رضایت پول چادر رو حساب کرد و وقتی ازم خواست چادر داشتم رو با دنیا عوض نمی

رو توی پالستیک بذارم مخالفت کردم و ترجیح دادم روی سرم باشه. مخالفتی نکرد و شونه به 

بار به عنوان یه بانوی چادری قدم به خیابون نی شهاب از مغازه خارج شدیم و من برای اولیشونه

 !که همسرم من رو با چادر پذیرفته بودکردم مخصوصاً اینگذاشتم. احساس غرور می

 

*** 

 

کرده دستی به لباسم کشیدم و در رو باز کردم. شهاب، شیرین و مادرشون با صدای زنگ در هول

زیر لب سالم کردم. منتظر یه واکنش بد از طرف جون پشت در بودن. لبخند پر استرسی زدم و مهتاب

 .جون بودم؛ اما با دیدن لبخند محوش دلم آروم گرفت! از جلوی در کنار رفتم تا بیان داخلمهتاب

 

ریم مشهد به مادرت بگو من رو صیغه کردی و براش توضیح دیروز به شهاب گفتم حاال که داریم می

ی من رو دید ناچاراً قبول کرد. برعکس های بیش از اندازهبده. اولش مخالفت کرد؛ ولی وقتی اصرار

خواست من رو ببینه که جون خیلی راحت با این موضوع کنار اومد؛ منتها میتصوری که داشتم مهتاب
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 .امروز شهاب دنبالش رفت

 

بهشون تعارف زدم بشینن و خودم به آشپزخونه رفتم. ظرف شیرینی رو برداشتم و توی سینی 

جون نشستم. یکم روی مهتابتم و کنار چای بهشون تعارف کردم. خودم هم کنار شهاب و روبهگذاش

 .جون سکوت رو شکستتوی سکوت گذشت و در آخر مهتاب

 

چیز رو برام توضیح داد. من همیشه دوست داشتم پسرم رو توی لباس دامادی دیروز شهاب همه -

 ...که قسمت نشدببینم؛ ولی مثل این

 

 :و من پرسیدم مکث کرد

 

 یعنی شما هیچ مشکلی با این موضوع ندارین؟ -

 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 

 !افتمی لج بیخاطر پسرم دوست ندارم با تو یا خودش روی دندهتفاوت باشم؛ اما بهتونم بی نمی -

 

 :مردد پرسیدم

 

 شما از بیماری من خبر دارید؟ -

 

 :ای از چاییش خورد و گفتجرعه

 

 !شی دخترمآره شهاب بهم گفت، ان شاء اهلل خوب می -

 

کردم شهاب یه چیزی رو از مادرش مخفی کرده. نیمنگاهی به شهاب انداختم و دونم چرا حس مینمی

 :جون گفتمدوباره رو به مهتاب

 دار نشم؟شهاب بهتون گفته حتی اگه کامالً خوب بشم ممکنه دیگه بچه -
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 :نگاه کرد و بعد از مکث کوتاهی زمزمه کرد جون تیز به شهابمهتاب

 

 !نه -

 

 :جون نفسش رو آه مانند بیرون داد و گفتسرم رو زیر انداختم. مهتاب

 

دونم جوری تربیتش کردم که توی زندگیش اگه راه اشتباهی رو من به شهاب اعتماد دارم چون می -

 !رفت بتونه از پس خودش بربیاد

جونی زدم و چیزی نگفتم. رای شهاب یه اشتباه بزرگم! لبخند بیخیلی غیر مستقیم گفت من ب

 :ی همین گفتشیرین سعی کرد حال و هوای سنگین خونه رو یکم شاد کنه واسه

 

 !رین مشهد، مارو هم دعا کنینراستی دارین می -

 

 :با لبخند گفتم

 

 !محتاجیم به دعا -

 

 .داختم و از جام بلند شدمداد اننگاهی به ساعت که هفت و نیم رو نشون می

 

 !االن سفره میندازم شام بخوریم -

 

 :جون از جاش بلند شد و گفتمهتاب

 

 !ریم خونهنه ممنون، ما می -

 

 :بعد روبه شیرین گفت

 

 .پاشو بریم -
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 :میل از جاش بلند شد، شهاب جلوی مادرش ایستاد و گفتوا رفتم! شیرین بی

 

 !شام رو بمونید -

 

 :رش رو به طرفین تکون داد و من گفتمجون سمهتاب

 

 !آخه شام آماده کردم -

 

 :جون لبخند تصنعی زد و گفتمهتاب

 

نوش جونتون دخترم! من خونه یکم کار دارم، انشاهلل بعد از سفر هروقت برگشتید حتماً مزاحمتون  -

 !شیممی

 

جون و شیرین به ت و مهتابای نداشچیزی نگفتم و سرم رو زیر انداختم. اصرارهای شهاب هم فایده

کرد. به آشپزخونه رفتم تا حداقل شهاب شاهد گریه م میی خودشون رفتن. بغض داشت خفهخونه

ت ریختم. گریهپم شدصدا اشک میکردنم نباشه. پشت به در آشپز خونه به گاز تکیه داده بودم و بی

 !هام بلرزنگرفت و باعث شد شونه

 

دادم بلکه صدای هق هقم خفه بشه. دست شهاب جلوی صورتم قرار ار میدستم رو روی دهنم فش

بارید. دلگرم ش میگرفت و من ترسیده هینی کشیدم. به شهاب نگاه کردم که ناراحتی از چهره

 :کننده گفت

 

 !رفتار مامان رو به دل نگیر -

 

 .م رو قورت دادم و چیزی نگفتمبغض تجدید شده

 

 :داشت شاد و پرانرژی باشه گفتشهاب با لحنی که سعی 

 

 دین من هم بخورم؟تون رو میخیلی گشنمه، این شام خوشمزه -
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 .لبخندی زدم و اشکم رو پاک کردم

 

 .سفره رو بنداز تا من شام رو بکشم -

 

رنگ و لعابم رو سرش رو تکون داد و مشغول شد. دیس برنج رو روی سفره گذاشتم و فسنجون خوش

 :شهاب با شعف به سفره نگاه کرد و گفت هم کنارش گذاشتم.

 

 !چه کردی؟ به به، رنگ و روش که عالیه -

 

لبخند ریزی زدم و مشغول شدیم. با بلند شدن صدای زنگ گوشیم دست از غذا خوردن کشیدم و به 

 :شهاب پرسید .شدی گوشی خاموش روشن میسمت گوشی رفتم. اسم رها روی صفحه

 

 کیه؟ -

 

 !رها -

 

 .ز رنگ رو لمس کردم و گوشی رو کنار گوشم گذاشتمآیکون سب

 

 الو؟ -

 

 .صدای رها اومد

 

 الو سالم، خوبی؟ -

 

 !مرسی -

 

 :با هیجان گفت

 

 !مژدگونی بده که یه خبر خوب دارم برات -
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 :نگاهی به شهاب انداختم و گفتمنیم

 شده رها؟چی -

 

 :سرخوش گفت

 

 ...گمخبر رو بهت می دیروز نتونستم بهت زنگ بزنم، به جاش االن -

 

 :دونم چرا استرس داشتم. رها ادامه دادنمی

 

 !چیز اعتراف کرددیروز مگی باهام اومد مرکز پلیس و به همه -

 

 :مضطرب گفتم

 

 خب؟ -

 

هیچی االن فقط شهادت تو و چند نفر دیگه به همراه یه سری مدارک مونده تا بتونن اشکان رو  -

 .دستگیر کنن

 

 :یدم و زمزمه کردمبا بغض خند

 

 واقعاً؟ -

 

 !به خدا -

 

 :با ذوق گفتم

 

 !خدایا شکرت -

 

 :پرسیدم

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  431  رمـانـیـکــانجمن 

 

 شد؟مگی چی -

 

کنه، از اون طرف اگر دست گیرش کنن اشکان فعالً کاریش ندارن چون داره با پلیس همکاری می -

ده اشکان بسته بشه که پرونکنه، بعد از اینکنه و اول میاد سراغ تو بعد از کشور فرار میشک می

 !شهجا محاکمه میمیره کشور خودش و همون

 

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم

 

 من کی باید برای شهادت بیام؟ -

 

 ...فرستن به آدرستاحتماالً احضاریه می -

 

 دونی کِی؟دقیق نمی -

 

 طور مگه؟نه، چه -

 

 .مونیمجا میآخه ما دو سه روز دیگه راهی مشهد هستیم تا سه روز هم اون -

 

 تونی کنسلش کنی؟آها، نمی -

 

 !شهنه رها، نمی -

 

 .صدای نفس عمیقش رو شنیدم

 

 .کنمباشه یه کاریش می -

 

 :خوشحال گفتم

 

 !مرسی -
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 خواهش، کاری نداری؟ -

 

 !نه، خداحافظ -

 .خداحافظ -

 

 :تماس رو قطع کردم. شهاب کنجکاو پرسید

 

 چی گفت؟ -

 

 :گفتم با خوشحالی خندیدم و

 

 .خواد اشکان رو دستگیر کنهشهاب! دعاکن، فقط دعا کن! پلیس می -

 

 :چشم گرد کرد و ناباور گفت

 

 و... واقعاً؟ -

 

 :سرم رو تکون دادم و اون با ذوق گفت

 

 !رسهخدا رو شکر! من مطمئنم به سزای اعمالش می -

 

ط امیدوارم آه من و امثال من دامنش خدایا، نوکرتم! معلوم نیست اشکان چند نفر رو بدبخت کرده؛ فق

 !گیر بشهرو بگیره تا قشنگ زمین

 

*** 

 

ها شهاب با کارت کلید در رو باز کرد و کنار رفت تا من اول وارد بشم. رفتم داخل و شهاب هم چمدون

رو برداشت و پشت سرم وارد شد. نگاهم رو دور تا دور اتاق تر و تمیز هتل چرخوندم. شهاب به سمت 

 :جره رفت و پرده رو کنار زد و گفتپن
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 !جا حرم معلومهاز این -

 

 .با لبخند کنارش ایستادم و به گنبد طالیی رنگ حرم خیره شدم

 

 کی بریم حرم؟ -

 

 :طور که محو رنگ طالیی گنبد بودم لب زدمهمون

 

 !همین االن -

 

 :متعجب گفت

 

 خسته نیستی؟ -

 

 .با لبخند سرم رو برگردوندم طرفش

 

 !اصالً نه -

 

 :لب برچید و گفت

 

 شه اول بریم ناهار بعد استراحت بعدش بریم حرم؟ام! نمیخب عزیزم من خیلی خسته -

 

 :متفکر بهش نگاه کردم و در آخر گفتم

 

 .باشه هرچی تو بگی -

 

 :من رو کشید و به سمت تخت رفت و گفت

 

 !ع دلتنگی بشهحاال که حرف حرفه منه بیا یه کوچولو کنارم دراز بکش بلکه رف -
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 :اخم شیرینی کردم و گفتم

 

 شدی؟ من که همیشه کنارتم. دلتنگِ چی -

 

چادرم رو از روی سرم برداشتم و روی صندلی گذاشتم. روی تخت دراز کشید و من هم کنارش 

 :خوابیدم. در همون حالت کنار گوشم زمزمه کرد

 

شم! حاال هم مثل یه دختر خوب و میقدر هم کنارم باشی باز هم من از وجودت سیر نتو هر چه -

 !آروم باش و شیطونی نکن تا من بخوابم

 

هاش منظم شد و خوابید؛ اما من هرکاری خندیدم و چیزی نگفتم. کم کم صدای نفس کشیدن

جوری مثل وقت اینجا نبود. من با اشکان هم به یه سفر دونفره رفتم و اون هیچکردم ذهنم اینمی

قدر با محبت و عالقه؛ ولی شهاب فرق داره. اون شرعاً و عرفاً شوهر من به ار نکرد، انشهاب باهام رفت

 !حساب میاد و من زن اون؛ اما زمانی که با اشکان نامزد بودم نه من زن اون بودم نه اون شوهر من

 

اب های کوتاهش روی صورتش سایه انداخته بود. پوست شههای آسمونیش رو بسته بود و مژهچشم

ذاشت. اشکان برعکس شهاب بود، صورت اون سفید بود و رنگ کمی سبزه بود و معموالً ته ریش می

 کرد. اصالً من چرا دارم به اشکان فکر میکنم؟هاش مشکی، معموالً صورتش رو هشت تیغه میچشم

 

ی هم فشار هام رو روپلککنم! کردم با این کارم دارم به شهاب خ**ی**ا**ن**ت میحس می

 .دادم و خودم رو مچاله کردم. اصالً خوابم نبرد و حدوداً یک ساعت بعد شهاب رو هم بیدار کردم

 

دونم ی آخر بود و نمیها طبقهنماز خوندیم و به رستوران هتل رفتیم که برعکس بیشتر هتل

استراحت کردیم ش درحال چرخش بود. بعد از صرف ناهار یکم دیگه جوری بود که رستوران همهچه

 .بعد وضو گرفتیم و به سمت حرم حرکت کردیم

 

به در طالیی رنگ جلوی ضریح تکیه داده بودم و چشم دوخته بودم به ضریح طالیی رنگ! خیلی غیر 

گار کردم! انریختم و انگار زبونم بسته شده بود؛ ذهنم پر از خالی بود و به هیچ فکر میارادی اشک می
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 !زبونم بسته بودن تا نچرخه برای درد و دل کردن با امام رضا یه قفل شیش تنی به

 

خواستم، فقط خیره شده بودم به اون ضریح طالیی رنگ و خوام، چی میدونستم چی مینمی

م برخورد کرد حواسم از درخشانی که بدجور دل ناآرومم رو آروم میکرد! با چیزی که به شونه

 .ها کنارم ایستاده بوداز خادمروم پرت شد. یکی ی روبهصحنه

 

 !جا واینستیدخانوم، این -

 

سرم رو تکون دادم. چادرم رو کمی جلوتر کشیدم و به سمت ضریح رفتم. برعکس تصورم خیلی 

 کشوند. دستمراحت از بین جمعیت رد شدم، انگار یکی دستم رو گرفته بود و من رو سمت ضریح می

 !شرو به ضریح رسوندم و محکم گرفتم

 

های طالیی رو هام به روح و تنم وارد شد، سرم رو جلو بردم و آروم میلهآرامشی از سر انگشت

بوسیدم و پیشونیم رو بهش تکیه دادم. در عرض سی ثانیه دعا کردم و کم کم از ضریح فاصله گرفتم. 

دل کندم! وارد صحن یه نماز دو رکعتی به نیابت از همه، حتی مادر و پدرم خوندم و باالخره از حرم 

 .شدم و به مکانی که با شهاب قرار داشتم رفتم

 

سفر مشهد با تمام روزهای خوبش به پایان رسید و ما به خونه برگشتیم. من پیش پلیس رفتم و 

شهادت دادم. زندگی در جریان بود و فعالً خبری از اشکان به دستم نرسیده بود، این میون تنها 

رفت؛ درسته های پیاپی بود که با هربار انجامش جونم در میشیمی درمانیکرد چیزی که اذیتم می

 !مثل روز اول درد نداشتم؛ اما باز هم برام سخت بود

 

روم خیره بودم. یه پارچه گذاشته بودم روی روی صندلی حموم نشسته بودم و به دیوار سفید روبه

قراره موهام رو از ته بزنم و این برام خیلی  هام و منتظر بودم شهاب بیاد. به دستور دکترمشونه

 !دردناکه

 

ها رو از باالخره شهاب اومد. اون هم ناراحت بود. نصف زیبایی و جذابیت زن به موهاشه و من دارم اون

دم! پشت سرم ایستاد و ماشین اصالح رو روشن کرد، صداش مثل مته روی مخم بود. نفس دست می
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 !های شهاب میلرزهم رو آروم کنم. حس کردم دستعمیقی کشیدم و سعی کردم دل

 

م ای از موهام رو دیدم که از روی شونهماشین اصالح روی پوست سرم نشست و چند لحظه بعد دسته

هام رو روی سر خورد و کف حموم افتاد. بغض به گلوم چنگ انداخت، با آب دهنم پسش زدم و پلک

خوردم! ریخت و من فقط غصه میام دسته دسته کف حموم میهم فشار دادم. موهای کوتاه ولی زیب

 .باالخره تموم شد و شهاب ماشین اصالح رو خاموش کرد

العملی نشون دادیم! سکوت سنگینی حکم فرما شد، نه من حرفی زدم و نه نه حرفی زدیم نه عکس

وی بهم غلبه کرد و من دونم چند دقیقه توی همون حالت موندم؛ ولی باالخره حس کنجکاشهاب. نمی

 .سرم رو سمت شهاب برگردوندم

 

شد همسر محکم و لرزیدن. باورم نمیهاش میهاش رو روی صورتش گذاشته بود و شونهدوتا دست

هام رو کنار زدم و از جام بلند شدم. بذار یه بار من برای ی روی شونهمهربون من گریه کنه! پارچه

هاش رو از روی صورتش نه بشم. جلوش ایستادم و نرم و آروم دستی زندگیم پشتواپشتوانه

 .برداشتم

 

هام زل زد و من ش رو دیدم! توی چشماز گریه شدههای سرخدلم آتیش گرفت وقتی چشم

مرد “صداش تبدیل شد به بلند بلند گریه کردن. کی گفته ی بیهاش رو آروم نوازش کردم. گریهدست

؟ مگه مردها دل ندارن؟ درست مثل شهاب من که با وجود غرورش داره گریه ”کنه!یکه گریه نم

 !ش دارهکنه؛ چون یه قلب مهربون توی سینهمی

 

هام نگاه کرد و هاش قاب گرفت. عاجزانه توی چشمیکم ازش فاصله گرفتم و اون صورتم رو با دست

 :نالید

 

 !ترین چیزت رو ازت گرفتمرزشمن رو ببخش هانیه! من رو ببخش که با ا -

 

 .لبخند تلخ مهربونی به روش پاشیدم

 

ترین چیزم تویی نه موهام! من موهام رو دوباره به دست میارم؛ ولی اگه تو رو از دست بدم باارزش -
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 ...تونم دوباره داشته باشمتدیگه نمی

 

 :وار گفتهاش رو با کف دستم پاک کردم. زمزمهاشک

 

 کنی؟ تو چی داری هانیه؟داری؟ تو چی داری که با بودنت آرومم می تو چی -

 

*** 

 

کتابی که از پونزده سالگی دلم  ”شازده کوچولو“خوندم. روی تخت نشسته بودم و کتاب می

شدم. چند تقه به خیالش میاومد و کالً بیش برام یه مشکلی پیش میخواست بخونمش؛ اما همهمی

 :ند گفتمدر خورد. بل

 

 !بفرمایید -

 

در باز شد پریا، یکی از پرستارهای بخش، داخل اومد. لبخندی به روش پاشیدم و اون با شیطنت 

 :گفت

 

 !گفتم با آقاتون تنهایی؛ پس تصمیم گرفتم اول در بزنم -

 

 :بلند خندیدم و گفتم

 

 .ی بیمارستاننخیر خانوم! آقامون رفته بوفه _

 

 :ای رو صندلی همراه نشست و گفت”بااجازه“رمم رو چک کرد و با با لبخند سمتم اومد و س

 مزاحمت که نشدم؟ -

 

 :به کتاب اشاره کردم و گفتم

 

 .خوندمنه داشتم کتاب می -
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 .سرش رو خم کرد و به جلد کتاب خیره شد

 

 شازده کوچولو؟ -

 

 :سرم رو تکون دادم و اون ادامه داد

 

 !بار خوندمشنزدیک به ده -

 

 :فتممتعجب گ

 

 .واقعاً؟ من اولین بارمه -

 

 :صاف نشست و گفت

 

 !آره، کتاب قشنگیه -

 

 :ی مصلحتی کرد و گفتی کتاب دوختم و به خوندنم ادامه دادم. پریا سرفهنگاهم رو به صفحه

 

 یه سوال بپرسم؟ -

 

 :نگاهی بهش انداختم و گفتمنیم

 

 .بپرس -

 

 :لباش رو کمی غنچه کرد و گفت

 

 ازدواج کردی؟چند وقته  -

 

 :متفکر گفتم
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 !تقریباً دوماه -

 

 :یکم تعجب کرد و گفت

 

 واقعاً؟ -

 

 :سرم رو تکون دادم و اون زمزمه کرد

 

 !خوش به حالت، چه شوهر با حوصله و عاشقی داری -

 

 .ای کردمتک خنده

 

 با حوصله؟ -

 

 !اوهوم، زندگی با کسی که سرطان داره پر از ریسکه -

 

 :و بعد از مکث کوتاهی گفتملبخند تلخی زدم 

 

 ...گی، معلوم نیست من تا کی زنده باشمراست می -

 

 :هول گفت

 

 !نه، مظورم این نبود -

 

 :چیزی نگفتم و اون ادامه داد

 

 

هایی رو دیدم که همسرشون سرطان داشتن و از زندگی کردن با اون فرد سرطانی جا من مرد و زن -

رفتن، مردهایی رو دیدم که طالق دادن! زیاد نیستن؛ ولی کم هم هایی رو دیدم که طالق گزدن، زن

شن و گاهی اوقات چه مستقیم و چه نیستن! معموالً همراه بیمارهامون زودتر از خود بیمار ناامید می
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قدر امیدوار و شن! تو خیلی خوش شانسی که شوهرت انغیرمستقیم باعث مرگ اون مریض می

 !زندگیتونه که اولپرنشاطه، مخصوصاً این

 

ی بارز یه همسر خوب و دلسوز بود! در باز شد و شهاب داخل اومد. با گفت. شهاب نمونهراست می

 :دیدن پریا هول گفت

 

 !زدمببخشید فکر کردم هانیه تنهاست؛ وگرنه در می -

 

 :پریا از جاش بلند شد و گفت

 

 !کنمخواهش می -

 

 :سمت من رو کرد و گفت

 

 .ارم برسمخب من برم به ک -

 

 !موفق باشی -

 

 .خداحافظی کرد و رفت. شهاب اومد کنارم نشست

 

 کارت داشت؟چی -

 

 :شونه باال انداختم و گفتم

 

 .هیچی یکم گپ زدیم -

 

آهانی گفت و نگاهش قفل شد روی روسریم. از وقتی موهام رو زده بودم حتی توی خونه هم روسری 

شد. دلخور نگاهش رو ازم گرفت و چیزی نگفت. یذاشتم و این موضوع باعث رنجش شهاب ممی

 :لبخند محوی زدم و به خودم نزدیکش کردم. پالستیک خریدش رو روی میز گذاشت و روبه من گفت
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 خوابت میاد؟ -

 

 :آروم زمزمه کردم

 

 !آره، خیلی -

 

 :لبخند مهربونی زد و گفت

 

 !نی شیمی درمانی میاپس یکم بخواب چون نیم ساعت دیگه واسه -

 

قدر پشت دستم رو نوازش کرد که بالشت زیر سرم رو درست کرد و کمکم کرد دراز بکشم. ان

 !ی شیرینی فرو رفتمهام سنگین شدن و توی خلسهپلک

 

با سوزش پشت دستم چشمم رو باز کردم. پرستار داشت سرم شیمی درمانی رو به پشت دستم وصل 

 :های بازم لبخند زد و گفتیدن چشمکرد. شهاب توی اتاق نبود. پرستار با دمی

 

 بیدار شدی؟ -

 

 :ای بهش زدم. کارش تموم شد و گفتلبخند نصفه و نیمه

 

دفعه سرعت تزریق یکم باالتره، ممکنه دردت شدیدتر شه. اینحدوداً نیم ساعت دیگه تموم می -

 !باشه، لطفاً تحمل کن

 

جونی شهاب اومد کنارم و من بهش لبخند بیتشکر کردم و اون از اتاق خارج شد، چند دقیقه بعد 

 !تونستم تحمل کنم؛ خالت تهوع شدیدی داشتمتحویل دادم. حالم بد شده بود و نمی

 

به شهاب اشاره کردم حالم بده اون هم سریع از اتاق خارج شد و با پرستار و دکتر به اتاق برگشت. 

برگردوندم. سردم شده بود و عرق سرد  م بود روپرستار پاکتی جلوم گرفت و من هرچی توی معده

 :کرده بودم. شهاب با عصبانیت داد زد
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 تون درمان بیماره یا کشتنش؟این چه وضعشه؟ شما وظیفه -

 

 :دکتر اخم ظریفی کرد و گفت

 

 !چه خبرته آقا؟ بیمارستان رو روی سرت گذاشتی -

 

 :شهاب یکم تن صداش رو پایین آورد؛ ولی با همون عصبانیت گفت

 

 کاره این؟جا چیشه! پس شما ایناز وقتی درمانش شروع شده حالش روز به روز داره بدتر می -

 

 :دکتر خونسرد گفت

 

 !خاطر شیمی درمانیهاین حالت تهوع و تب و لرز طبیعیه، به -

 

 :شهاب با صدایی که به وضوح می لرزید، گفت

 

 !کنهمی خب این سرم المذهب رو بهش وصل نکنید اگه حالش رو بد -

 

 :نگاهی به من انداخت و روبه شهاب گفتخانوم دکتر نیم

 

 .شما با من تشریف بیارید اتاقم من یه سری توضیحات رو بهتون بدم -

 

اومد چیزی ازم پنهون کنن، شهاب با دلسوزی نگاهم کرد و پشت سر دکتر از اتاق خارج شد. بدم می

و شهاب حرصی بودم! خدایا، خودت به خیر  های یواشکی دکتراالن هم حسابی از دست حرف

 .ای طول کشیدهای دکتر بیست دقیقهبگذرون! صحبت

 

باالخره سرمم تموم شد و بدن درد شدیدم کمتر شد. شهاب کنارم نشسته بود و به صورتم خیره شده 

 .زد خیره بودمای که توی انگشتش برق میهای خمارم به حلقهبود. من هم با چشم

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  443  رمـانـیـکــانجمن 

 :بینمون رو صدای زنگ گوشی از بین برد. شهاب دست کرد توی جیبش و جواب داد سکوت

 

 بله؟ -

 

- (...) 

 

 ۳سالم، خوب هستین؟ -

 

 

- (...) 

 

 !بله ممنون _

 

- (...) 

 

 شه پشت تلفن بهش بگید؟االن؟ نمی -

 

- (...) 

 

 ...نه، آخه -

 

- (...) 

 

 .باشه، چند لحظه گوشی دستتون باشه -

 

 :ی گوشی و روبه من با صدای آرومی گفتاشت روی دهنهدستش رو گذ

 

تونه بگه! آدرس خواد همین االن باهات حرف بزنه، پشت گوشی هم نمیگه میرها خانومه، می -

 جا رو بهش بدم؟این
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 :مکث کردم و گفتم

 

 !بده -

 

 .سر تکون داد و گوشی رو کنار گوشش گذاشت

 

 رها خانوم؟ -

 

- (...) 

 

 !کنم شما تشریف بیاریدآدرس رو پیامک می من االن -

 

- (...) 

 

 !چشم، خداحافظ -

 

 .تماس رو قطع کرد و دوباره نگاهش رو به من دوخت

 

 !دونیقدر دوستت دارم هانیه! نمیدونی من چهنمی -

 

قدر از وضعیت من متاسف و ناراحت شد! دستش یه حدوداً یک ساعت بعد، رها رسید و بماند که چه

 :ه شیرینی بود و وقتی من دلیلش رو پرسیدم گفتجعب

 

 ...که پسرم دو روز پیش پیوند کرد و خدا رو شکر االن حالش خوبه وبه دو دلیل؛ اوالً این -

 

 :شهاب کنجکاو پرسید

 

 و؟ -

 

 :رها لبخند زد و گفت
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 !تموم شد هانیه، تموم شد -

 

 :متعجب گفتم

 

 چی تموم شد؟ -

 

 !کردندیشب اشکان رو دستگیر  -

 

 :بهت و ناباوری باهم به مغزم هجوم آوردن! شهاب با لکنت گفت

 

 و... وا... واقعاً؟ -

 

 :رها سر تکون داد و گفت

 

خواد قاچاقی قرار بود پلیس چند روز دیگه اقدام کنه؛ ولی دیروز مگی بهشون خبر داده اشکان می -

م و گور کنه. پلیس هم سر رسید و سر طرف هم بره خودش رو با یه هویت جدید گبره ترکیه، از اون

 !بزنگاه گرفتش

 

 :من و شهاب با خوشحالی به هم نگاه کردیم و رها ادامه داد

 

هاش رو ها و شریککه به تمام جرمش اعتراف کرد. تا صبح تمام زیردستتر از همه اینو مهم -

هاش اعتراف ز زیردستگرفتن، امروز هم شرکت نیومد. پلیس کل شرکت رو زیر نظر داره. یکی ا

 !کرده که برای تو و چندتا دختر دیگه البته به دستور اشکان پاپوش درست کرده تا بدبختتون کنه

 

 :پرسیدم

 

 دونی کدوم یکیشون اعتراف کرده؟نمی -

 

 :یکم متفکر نگاهم کرد و بعد گفت
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 ...فکر کنم اسمش سورن بود -

 

زودتر از من تاریخ عقد من و اشکان رو فهمیده بود!  هام توی هم رفت. سورن؟ همون مردی کهاخم

 :شهاب گفت

 

 حکمش چیه؟ -

 

 :رها شونه باال انداخت و گفت

 

کم حبس ابد رو ها و جرم سنگینش، کمفعالً دادگاه تشکیل نشده؛ اما با تعداد باالی شکایت -

 !خورهمی

 

 :زمزمه کردم

 

 !رسهدار میپس باالخره حق به حق -

 

*** 

ز توی آینه نگاهی به خودم انداختم. شهاب چند روز پیش به مادرش سفارش کرد بیاد ابروهام رو که اا

خانوم آرایشگر بود و عالوه بر لوازم تاتو، همراه خودش یه کاله  کامل ریخته بود تاتو کنه، آخه مهتاب

 !رنگ موهای سابقم آورد و کلی خوشحالم کردگیس تقریباً هم

 

ماه مبارک رمضانه و من به دستور پزشک نباید روزه بگیرم؛ اما تا امروز دوتاش رو امروز روز پنجم 

زنم؛ اما وقتی شهاب روزه دونم دارم به سالمتی خودم لطمه میش رو هم خدا بزرگه! میگرفتم، بقیه

 !ذارمی پزشک پا میتونم خودم رو نگه دارم و روی خواستهگیره من نمیمی

 

جور که مهتاب خانوم بهم یاد داده بود بود، کولر رو روشن کردم و کاله گیسم رو اون هوا خیلی گرم

کنه موهای خودمه! امروز عجیب دلم ه**و**س شیطنت روی سرم گذاشتم. هرکی ندونه فکر می

 !کرده
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یه خوام شهاب رو اذیت کنم! رژ قرمز رنگم رو روی لبم کشیدم و به خودم خیره شدم. یه امروز رو می

 خیال پاکلحظه پشیمون شدم. شهاب چه گناهی کرده بود؟ دوباره حس شیطنتم بهم غلبه کرد و بی

کردن رژم شدم. یه آرایش ساده و خوشگل روی صورتم نشوندم و از توی آینه چشمکی به خودم زدم 

 .و برای خودم ب**و**س فرستادم

 

یدم و منتظر شهاب موندم. باالخره انتظار ای پوششک دیوونه شده بودم! یه تاپ و شلوارک فیروزهبی

به پایان رسید و شهاب خونه اومد. در ورودی رو باز کردم و خودم به اتاق رفتم. صدای باز و بسته 

 :داد توی سالن اومده. آروم صدام کردشدن در نشون می

 

 هانیه؟ -

 

 :م و گفتمسر و صدا از اتاق خارج شدم. کمی ناز چاشنی صدام کردریز خندیدم و بی

 

 !علیک سالم -

 

م رو کنترل کردم. سرش رو برگردوند طرفم و با دیدن سر و وضعم چند لحظه مات موند. به زور خنده

م باهاش نشنیدم. نامحسوس خاطر فاصلهآب دهنش رو قورت داد و چیزی زیر لب زمزمه کرد که به

 :سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

 

 .س... سالم -

 

 :نستم جلو خودم رو بگیرم و خندیدم. اخم شیرینی کرد و گفتدیگه نتو

 

 !خیلی شیطون شدی ها -

 

 :سمتم اومد و گفت

 

 !هات رو ببندچشم -
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 :با تعجب گفتم

 

 چرا؟ -

 

 :با شیطنت ابرو باال انداخت و گفت

 

 !خوام تنبیهت کنممی -

 

 :کردم که گفتهمچنان با تعجب نگاهش می

 

 !دیگههات رو ببند چشم -

 

هام رو روی هم گذاشتم. اومد و پشت سرم ایستاد. سردی جسمی رو دور گردنم حس با تردید پلک

 :کردم. آروم کنار گوشم لب زد

 

 !هات رو باز کنحاال چشم -

 

هام رو باز کردم و دستم رو روی گردنم گذاشتم که با زنجیری برخورد کرد. پالک زنجیر رو آروم چشم

ی توخالی بود و داخل اون و بهش نگاه کردم. یه لوزی توخالی که وسطش یه دایرهتوی دستم گرفتم 

بود و دورش نگین کاری شده بود. در کل گردن بند ظریف و زیبایی بود؛  SH دایره حروف التین

 :متعجب و با لبخند محوی به پالک خیره بودم، زمزمه کردم

 طالست؟ -

 

 :شهاب تایید کرد و من دلخور گفتم

 

 ...چرا آخه شهاب؟ حتماً خیلی گرون شده -

 

 :لپم رو کشید و گفت
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 !ی پول رو نخور جیگرمتو غصه -

 

 .لبخندم عمق گرفت، مچ دستش رو باال آورد

 

 !نگاه کن، من هم دارم -

 

ای که دور مچش بود خیره شدم. یه پالک که درست مثل مال من بود منتها به دستبند چرم و مردونه

 :هم نداشت. مال اون هم مردونه و خوشگل بود. زمزمه کردم د و نگینبو H وسطش حرف

 

 !قشنگه -

 

نگاهش رو توی سالن چرخوند و یه جا مکث کرد. رد نگاهش رو گرفتم و به قایق کاغذی روی میز که 

 :کاری درستش کرده بودم رسیدم. پرسیدمامروز از سر بی

 

 جوری مات شدی؟هوم؟ چرا این -

 

 :زد نگاهم کرد و پرسیدکه برق میهایی با چشم

 

 بلدی قایق کاغذی درست کنی؟ -

 

 :متعجب لب زدم

 

 طور؟آره، چه -

 

 .دستم رو گرفت

 

 !به من هم یاد بده -

 

 .ناباور خندیدم
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 چی؟ -

 

 ::ها گفتمثل پسر بچه

 

 !به من هم یاد بده درست کنم -

 

 .قهقهه زدم

 

 کنی؟شوخی می -

 

 .اون هم خندید

 

 .ه خدا! بلد نیستم تو یادم بدهنه ب -

 

دستش رو کشیدم و روی زمین نشوندمش. دوتا برگه آوردم و یه دونه به اون دادم و یه دونه هم 

داد. رفتم و اون هم با دقت کار من رو انجام میخودم برداشتم. شروع کردم، مرحله به مرحله جلو می

 .دادم ها شده بودیم! قایق تکمیل شده رو نشونشعین بچه

 

 !دیری دیرین! بفرما -

 

 .اون هم قایقش رو باال آورد

 

 !مال تو بهتر شد -

 

 :مغرورانه گفتم

 

 !ترمپس چی؟ من از تو با تجربه -

 

 :با شیطنت گفت
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 !گوری قبول نیست، بیا بذاریمشون توی آب هرکدوم زودتر غرق شدن ماله اون بدترهنخیر این -

 

رو پر از آب کردم و توی حموم گذاشتم. شهاب داخل اومد و دوتا با اطمینان قبول کردم. یه تشت 

کدوممون زیر آب نرفت. شهاب با دست قایق رو توی تشت گذاشت، چند دقیقه گذشت و قایق هیچ

 :جایی رو نشون داد و با هیجان گفت

 

 !سوسک -

 

ه و تیز سمتش ترسیده به جایی که اشاره کرده بود نگاه کردم؛ اما چیزی نبود. فهمیدم گولم زد

ده های ریز شبرگشتم و دیدم قایقم رفته زیر آب! انگشتم رو به حالت تهدید جلوش گرفتم و با چشم

 :گفتم

 

 تو قایقم رو غرق کردی؟ -

 

 :تفاوت گفتبی

 

 !نه -

 

 :های توی هم گفتمبا اخم

 

 !آره -

 

 !نه -

 

 !آره -

 

 !نه -

 

 .متوی تشت دست بردم و یه مشت آب روی لباسش ریخت
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 !گفتم آره -

 :متقابالً اون هم روی من آب ریخت و شمرده شمرده گفت

 !نخیر -

توی یه حرکت ناگهانی تشت رو بلند کردم و تمام آب رو روی سرش خالی کردم. از سرمای آب 

 .نفسش حبس شد و ناباور نگاهم کرد

 کار کردی؟چی -

 .سریع فرصت رو غنیمت شمردم و فرار کردم

 

*** 

رو  کرد. چایدستم گرفتم و به سالن رفتم. شهاب روی مبل لم داده بود و فیلم نگاه می سینی چای رو

 :روی میز عسلی کنارش گذاشتم و گفتم

 

 !رنگاین هم یه چای خوش -

 

شهاب با لبخند نگاهم کرد و فنجون چای رو برداشت و با یه دونه خرما شروع به خوردن کرد، من هم 

ی شهاب رو روی خودم نگاه خیره .ی چای داخلش رو مزه مزه کردمفنجون خودم رو برداشتم و کم

زد. سوالی سرم رو کرد و حرفی نمیحس کردم و سرم رو طرفش برگردوندم. خیره خیره نگاهم می

 :کج کردم و گفتم

 

 چیزی شده؟ -

 

 :نفس عمیقی کشید و فنجونش رو روی عسلی گذاشت. مکثی کرد و گفت

 

 .رم سر اصل حرفموع کنم، پس میدونم از کجا شرنمی -

 

 :من هم مثل خودش فنجونم رو روی میز گذاشتم و منتظر بهش خیره شدم. ادامه داد

 

ت هم تا هاش هم اعتراف کرده، قطعاً خانوادهی جرمحاال که اشکان رو به زندان انداختن، به همه -

 جا؟کنی اینرو دعوت نمیها ری دیدنشون یا اونحاال باید فهمیده باشن؛ پس چرا نمی
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خواستن هایی که میترین لحظات پشتم رو خالی کردن؟ همونهایی که توی سختم؟ همونخانواده

م های خشک شدهلب .هام بازی کردمبه زور من رو به اشکان بدن؟ سرم رو زیر انداختم و با انگشت

 :رو با زبون تر کردم و لب زدم

 

 !هایی که عذابم دادن ببخشمشونخاطر این سالتونم بهنم... نمیتومن... من نمی -

 

 :با لحن مالیمی گفت

 

 !ت هستن! شاید نتونی ببخشیشون؛ اما حق دارن از حالت باخبر باشنها خانوادهعزیزم اون -

 

 .زیر چشمی نگاهش کردم

 

 ...ترسممی -

 

 :متعجب گفت

 

 از چی؟ -

 

 .لب گزیدم

 

بام ترسم باترسم. میم میی تو شدم، از واکنش خانوادهش صیغهام بفهمه بدونه اجازهاز زمانی که باب -

 !قبول نکنه ما با هم عقد کنیم

 

 :لبخند مهربونی به روم پاشید و گفت

 

 کنم، تو اول وکشم؟ اصالً اگه بابات نذاره شده به زور عقدت میآخه قربونت برم مگه من پا پس می -

 !یآخرش مال من

 

 :لبخند محوی زدم و شهاب ادامه داد
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 دی؟بهشون خبر می -

 

دلم تنگ شده برای  !تونم گول بزنم، راستش دلم براشون یه ذره شدهبغضم گرفت. خودم رو که نمی

ی اون م با هانا! دلم تنگ شده واسههای دوستانههای مامان، حرفهای بابا، محبتدخترم گفتن

 :یمی! نفس عمیقی کشیدم و گفتمی گرم و صمخانواده

 

 .دمباشه بهشون خبر می -

 

 

 :ای زد و گفتلبخند دلگرم کننده

 

 !آفرین -

 

لرزیدن. نفسم رو با شدت بیرون فوت هام میی خونه رو وارد کردم، دستگوشیم رو برداشتم و شماره

 قدر بوقزد. هر چهتند میی اتصال رو لمس کردم. گوشی رو کنار گوشم گذاشتم. قلبم کردم و دکمه

 .دفعه صدای هانا توی گوشم پیچیدشدم که یکزد جواب ندادن، دیگه داشتم ناامید می

 

 بله؟ -

 

 :دم دوباره گفتهایی از درموندگی بود. وقتی دید جواب نمینفسم رفت. توی صداش رگه

 

 الو؟ -

 

از گلوم خارج  ”هانا“ی ن کندن فقط کلمهم رو با نوک زبونم تر کردم و با کلی جوهای خشک شدهلب

 .ی هانا بلند شدور خط سکوت شد و بعد صدای پر از بغض و گرفتهشد. چند لحظه اون

 

 !ها... هانیه! هانیه خواهری؟! تویی؟! خودتی؟ -

 

 :بغضم ترکید. من هم با درموندگی گفتم
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 !جانم؟! خودمم هانا، هانیه هستم -

 

 .دصدای بلندش به گوشم رسی

 

 .مامان! بابا! هانیه... هانیه زنگ زده -

 

 :صدای ضعیف ماهان رو شنیدم که گفت

 

 .بذار روی اسپیکر -

 

 .چند لحظه بعد صدای گریه کردن مامان به گوشم رسید

 

 دخترم! خودتی؟ عزیزکم خودتی؟ الهی فدات بشم! کجایی دخترم؟ کجا گذاشتی رفتی؟ -

 

های د. صدایی که سه سال منتظر بودم مخاطب محبتداری به گوشم رسیپشت بندش صدای خش

 .ش من باشمپدرانه

 

 هانیه جان! عزیزم؟ -

 

 :لرزید گفتچیزی نگفتم. بابا باصدایی که به وضوح می

 

 یه چیزی بگو دخترم! کجا رفتی باباجان؟ -

 

 :صدای هق هقم بلند شد. بابا ادامه داد

 

قت نامردی کردیم! بگو کجایی هانیه! دلم برات پر گریه نکن دخترم! ما رو ببخش عزیزم، در ح -

 !کشه به خدا! عذابمون ندهمی

 

 :شهاب کنارم نشست و با حضورش دلم رو گرم کرد. با صدای مرتعشی گفتم
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 !بابا -

 

 جان بابا! کجایی دخترم؟ بگو کجایی عزیزم؟ -

 

 :صدا لب زدمهای اشکی به شهاب نگاه کردم و بیلب گزیدم و با چشم

 

 !تونمنمی -

 

 .شهاب یکم نگاهم کرد و بعد دستش رو به سمتم دراز کرد

 

 .گوشی رو بده من -

 

 :با ترس سرم رو به طرفین تکون دادم و اون با اطمینان گفت

 !بهم اعتماد کن -

 

 :با تردید گوشی رو گذاشتم کف دستش. لبخندی زد و گفت

 

 الو؟ -

 

- (...) 

 

 سالم آقای بیات، خوب هستین؟ -

 

- (...) 

 

 !آ... آروم باشین -

 

- (...) 
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 .زنمای به دخترتون نمینه آقا! این چه حرفیه؟ من صدمه -

 

- (...) 

 

 ...راستش داستانش طوالنیه. من -

 

- (...) 

 

 .ش مشهود بوداسترس توی چهره

 

 !من... من همسر دخترتون هستم -

 

 :گفتصدای داد بابا رو راحت شنیدم. شهاب با لحن مالیمی 

 

 !ی صحبت بدید لطفاآقا احمد! به من هم اجازه -

 

- (...) 

 

 !حال دخترتون خوبه -

 

- (...) 

 

 !جا تا خیالتون راحت بشهاصالً فردا تشریف بیارید این -

 

- (...) 

 

 !فرستم شما تشریف بیاریدچشم من آدرس رو براتون می -

 

- (...) 
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 .تونه صحبت کنههانیه االن نمی -

 

- (...) 

 

 !ستنه، فقط یکم حالش گرفته -

 

- (...) 

 !بینیمتون، خداحافظچشم، پس ما فردا می -

 

 :هام رو پاک کرد و گفتاومد! با مهربونی اشکم بند نمیتماس رو قطع کرد و به من خیره شد. گریه

 

 !فردا مهمون داری ها -

 

دونم خوشحال بودم یا یف نبود، نمیم شدید بشه. حالم قابل توصهمین حرفش کافی بود تا گریه

کشم! بلند بلند هق هق دونستم دیگه مثل این سه سال عذاب نمیناراحت یا دلخور؛ فقط می

 .کردکردم و شهاب باهام مدارا میمی

 

خواستیم به تولد رها بریم. کاش به عقب کاش زمان به عقب برگرده، به اون شبی که با هانا می

وقت اشکان مورد توجهم ام بشکنه و نتونم به اون مهمونی کذایی برم، ای کاش هیچبرگردیم و من پ

 !گرفتقرار نمی

 

*** 

 

 :زد. شهاب نگران گفتپر از استرس بودم و قلبم تند تند می

 

 !کنی خدایی نکردهنکن با خودت، سکته می -

 

 .و روی پیشونیم گذاشتمهاش بیرون کشیدم هام دست خودم نبود. دستم رو از بین دستحالت

 

 !میرمدارم از استرس می -
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 !نگران نباش عروسک، من تا تهش کنارتم -

 

 :دوباره افکار بد و منفی به ذهنم هجوم آورد و با صدای لرزونی گفتم

 

 ...نه... ا... اگه بابام تو رو قبول نکنه چی؟ اگه من رو با خودش ببره خونه و کتکم بزنه چ -

 

 :ید وسط حرفم و گفتشهاب دلخور پر

 

ذارم کسی تو ذارم هانیه؟ تو زن منی، می فهمی یعنی چی؟ واقعاً تو فکر کردی من میمگه من می -

 رو با خودش ببره؟

 

 :ای گفتم لرزید. با تک خندهچونه

 

 شی؟تر میکنی بامزهدونستی وقتی بغض میمی -

 

 :میون بغض خندیدم و اون مهربون گفت

 

قدر دوستت دارم که ان !شدوقت باورت نمیقدر عاشقتم هیچفهمیدی چهی دلم بودی و میاگه تو -

 جوری عشقم رو نشونت بدم؟تونم با حرف بهت بگم! تو بگو چهنمی

 

 .لبخندی زدم

 

 !تو فقط کنارم باش، نیاز نیست عشقت رو بهم ثابت کنی -

 

 :با لحنی که کمی دلخور بود گفت

 

 گی؟تو چرا نمی -

 

 :توی همون حالت پرسیدم
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 گم؟چی نمی -

 

 کنی؟چرا تو بهم ابراز عالقه نمی -

 

 :خندیدم و با مکث کوتاهی گفتم

 

 ی زندگیمی؟دونستی همهمی -

 :با صدای زنگ آیفون از جا پریدم. شهاب با دیدن عکس.العملم خندید و گفت

 

 چته دختر؟ -

 

یفون رو زد و در سالن رو هم باز کرد، خواستم یواشکی لبخند تصنعی زدم و با هم به سالن رفتیم. آ

 :برم توی آشپزخونه که شهاب فهمید و مچ دستم رو چسبید و گفت

 

 !بمون -

 

 :نالیدم

 

 !تونم شهابنمی -

 

 :ای رفت و گفتچشم غره

 

 چرا؟ مگه من کنارت نیستم؟ -

 

شنیدم؛ اما چون دای پاشون رو میها خیره شد. صچیزی نگفتم و اون نگاهش رو از من گرفت و به پله

رویی سالم کرد و بعد صدای بابا و تونستم ببینمشون. شهاب باخوشفضای راهرو توی دیدم نبود نمی

زد! اول بابا وارد شد و با دیدن من خشکش زد، نوک زمان اومد. قلبم خیلی تندتر از تند میمامان هم

 !دماغش کم کم سرخ شد و من فهمیدم بغض کرده
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هاش رو نشناسم؟ هنوز توی پدرم بود، یک عمر باهاش توی یه خونه زندگی کردم! مگه میشه عادت

دفعه توی آغوشش گم شدم. بغض هردومون با صدای بلندی شکست و من شوک دیدنش بودم که یک

 قدر گذشت و باالخره بابادونم چهش! نمیی این آ**غ**و**ش پدرانهحاضر بودم جون بدم واسه

 .ازم دل کند و من بالفاصله توی بغل مامان رفتم

 

ازش جدا شدم و شهاب به مامان و بابا تعارف زد بشینن. خواستم به آشپزخونه برم که شهاب نذاشت 

روشون نشسته بودم صدا روبهو گفت من برم پیش مامان و بابا و خودش وسایل پذیرایی رو میاره. بی

ن سرم پایین بود و سنگینی نگاه مامان و بابا رو روی خودم حس زدیم. مکدوممون حرف نمیو هیچ

 .کردممی

 

دستی به سالن اومد و به مامان و بابا میوه تعارف کرد و کنار من نشست. شهاب با ظرف میوه و پیش

هاش بابا نگاهش رو بین من و شهاب رد و بدل کرد و در آخر نفسش رو سنگین بیرون فرستاد، اخم

 :هاش رو پاک کرد و گفتضایت نبود. مامان دستمالی از روی میز برداشت و اشکی رنشونه

 

 سه ماه؟ -کجا بودی توی این دو -

 

 :ترین تن صدام گفتمنگاهی به شهاب انداختم و با پاییننیم

 

 ...جاهمین -

ند لحظه ی کافی پر از حرف بود! چبابا تیز نگاهم کرد؛ ولی چیزی نگفت، گرچه نگاهش به اندازه

 .سکوت شد و بابا سکوت رو شکست

 

 واقعاً شما دوتا ازدواج کردین؟ -

 

 :سرم رو زیر انداختم و شهاب زمزمه کرد

 

 !ی محرمیت ده ساله بینمون خوندنیه صیغه -

 

 :های بابا وحشتناک توی هم رفت. مامان با بغض گفتاخم
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 قدر الغر شدی؟جان چرا انمامان -

 

 :و متعجب گفت توی صورتم دقیق شد

 

 خاک به سرم ابروهات چرا ریختن؟ -

 

خاطر وجود کاله گیس و شال روی سرم دونست دخترش سرطان رحم داره! بهلب گزیدم. مامان نمی

هنوز متوجه نشده بودن موهام رو زدم. شهاب دستم رو گرفت. سرم رو بلند کردم و نگاهم رو توی 

 .بابا و مامان نگاه کرد هاش چرخوندم. نفس عمیقی کشید و بهچشم

 

 !گم یکم براتون غیر قابل باور باشه؛ اما... واقعیتهمی دونم شاید این موضوعی که می -

 

 :هاش رو جمع کرد و گفتلب

 

 ...هانیه یه مشکلی داره... یعنی... ها -

 

 :بابا که من و من شهاب رو دید گفت

 

 چه مشکلی؟ -

 

 .هاش رو داخل دهنش کشیدشهاب لب

 

 !ها... هانیه... سر... سرطان داره -

 

م لرزید و زیر چشمی به مامان و بابا که مات و مبهوت به دهن شهاب خیره بودن نگاه کردم. بابا چونه

 :زمزمه کرد

 

 !امکان نداره -
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ستم فکر دهای اشکی به من نگاه کرد. انگار منتظر بود من چیزی بگم یا کاری کنم. بیو مامان با چشم

رای اثبات حرف شهاب، به سمت سرم بردم و شال و کاله گیس رو با هم از روی سرم کشیدم. رو ب

ام؟ چرا خجالت دونم! شاید خجالت شاید شرمندگی؛ اما من چرا شرمندهسرخ شدم، از چی رو نمی

 !کردم با این کارم مامان و بابا خجالت کشیدنکشیدم؟ شاید چون حس می

 

هام خیره شد سمتم اومد، جلوی پام روی زمین نشست و با عجز توی چشممامان از جاش بلند شد و 

 :و گفت

 

مارو حالل کن دخترم، ببخش که توی لحظات سخت زندگیت تنهات گذاشتیم! نامردی کردیم در  -

 !حقت، قضاوت کردیم

 

 روش نشستم و خودم رو توی بغلش جا دادم. دلم تنگ شده بود براش، عطر تنش رو با تمامروبه

هاش رو فراموش کنم! از مامان جدا شدم و کمکش کردم انصافیوجودم نفس کشیدم و سعی کردم بی

 .از روی زمین بلند بشه

ش شهاب از جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت. مامان جای شهاب نشست و من سرم رو روی شونه

هایی که ازش خوردم یاد کتک ارادهبی !کردگذاشتم و به بابا خیره شدم که با شرمندگی نگاهم می

 !م شکستافتادم. اون روزی که به جرم گریه کردن مامان جوری کتکم زد که دنده

 

م رو از دست بدم تا اون هام رو روی هم فشار دادم و سرم رو آروم تکون دادم. ای کاش حافظهپلک

نشست و کمکم کرد داروهام رو هام و یه لیوان آب اومد و زیر پام روزها یادم نیاد! شهاب با قرص

قدر مدیون این کرد و شهاب فهمیده بود حالم خوب نیست و من چهبخورم. فشار عصبی اذیتم می

 :بابا گفت !هاش بودممراقبت

 

 .حالت خوب نیست هانیه. برو لباس بپوش بریم خونه استراحت کنیم -

 

 .هام لرزیدوندیم. لبهم من و هم شهاب، با وحشت سرمون رو به سمت بابا برگرد

 

 ...ولی بابا -
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 .اخم کمرنگی کرد

 

 ولی چی؟ -

 

رد هام دقدر توی مشتم فشار دادم که انگشتی لباسم رو انترسیدم. مخالفت بابا! گوشهاز همین می

 .گرفت

 

 !خوام پیش شه...شهاب... بمونمخوام بیام... یع... یعنی میمن... بابا من... من نمی -

 

 .کندم تا حرفم رو بزنم. شهاب دستم رو فشرد. بابا تیز نگاهم کردجون 

 

 !دممن این اجازه رو بهت نمی -

 

از ترس زیاد فشارم پایین اومده بود و سرد شده بودم. شهاب که متوجه سرمای بدنم شده بود، نگران 

 :نگاهی بهم انداخت و گفتنیم

 

 ...جناب بیات! اگه اجازه بدین باهاتون حرف دارم -

 

 :بابا یکم به شهاب نگاه کرد و بعد روبه من گفت

 

 !برو استراحت کن دخترم -

 

ترسیدم بخوابم و وقتی بیدار شدم بازم تنها توی اتاقم باشم و منتظر اومدن فرزاد مخالفت کردم، می

 ترسیدم دوباره برگردم به کابوس سه سال پیشم و دیگه نتونم نجات پیدابرای محاکمه کردنم. می

 !ترسیدم وقتی بیدار شدم دیگه شهاب کنارم نباشهکنم! می

 

شهاب و بابا اصرار داشتن که برم و استراحت کنم یا برم پی نخود سیاه؛ اما انگار مامان هنوز از دیدنم 

و هام رسیر نشده بود. باالخره تسلیم اصرارشون شدم و به اتاق رفتم. روی تخت دراز کشیدم و چشم
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 .م نمی بردبستم؛ اما خواب

 

هاشون نداشتم. ترس مخالفت شنیدم و درکی از حرفصدای حرف زدن شهاب و مامان و بابا رو می

 هام گرم شد. میونقدر این پهلو و اون پهلو شدم تا کم کم چشمبابا روم تاثیر منفی گذاشته بود. ان

م. بوی عطر مامان رو خواب و بیداری احساس کردم کسی کنارم نشست و شروع کرد به نوازش کردن

 !ها بودمقدر دلتنگ این نوازشداد و من چهمی

 

*** 

 

کنن دستم رو به دیوار گرفتم و تلو تلو خوران به سمت سالن رفتم. چند وقتی هست پاهام یاریم نمی

زنان خودم رو روی مبل پرت کردم و به پاهام خیره شدم. زنگ در به صدا دن! نفس نفسو جاخالی می

 .دادومد و نوید رسیدن شهاب رو میدر ا

 

اون شب شهاب، بابا رو قانع کرد من پیشش بمونم. بابا به سختی قبول کرد؛ ولی تقریباً هر روز با 

جا! به سختی به سمت در رفتم و بازش کردم. با دیدنم اومدن اینها هانا میمامان و بعضی وقت

تونم خوب دونست نمییستادم. شهاب هنوز نمیلبخندی زد و سالم کرد، جوابش رو دادم و صاف ا

روی پاهام وایسم!شهاب به سالن رفت و من سعی کردم بدون کمک دیوار به آشپزخونه برم. سریع 

کردم هر لحظه خنجر وارد آشپزخونه شدم و به گاز تکیه دادم و با درد به پاهام نگاه کردم. حس می

 .یارن! صدای شهاب از سالن اومدکنن و در مداغی رو وارد استخون پام می

 

 !هانیه خانوم! کجا رفتی عزیزم؟ بیا یکم کنارم بشین دلم برات تنگ شده بود -

 

 :آب دهنم رو قورت دادم و با صدای بلندی گفتم

 

 !چشم اومدم -

 

نفس عمیقی کشیدم و لنگون لنگون به سمت سالن رفتم. خدا رو شکر شهاب تمام حواسش به 

دفعه زیر پام خالی شد و روی زمین د قدمی بیشتر باهاش فاصله نداشتم که یکتلویزیون بود. چن

 .افتادم. شهاب ترسیده به سمتم اومد و کنارم نشست
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 چی شد؟ -

 

 :شد، با لکنت بهش گفتمدستش رو گرفتم و سعی کردم از جام بلند شم؛ اما نمی

 

 !ش... شهاب قرصم رو بده...د... درد دارم -

 

هام اومد و کمکم کرد بخورمشون. با د و از جاش بلند شد و رفت. چند لحظه بعد با قرصیکم نگاهم کر

 .هام سیاهی رفت و پیش شهاب افتادمکمکش از جام بلند شدم؛ اما به ثانیه نکشید چشم

 

شد که بهش دچار بودم! دوباره روی زمین ای میدونستم؛ ولی یک هفتهدلیل این حال بدم رو نمی

گه هام رو باز نتونستم چشمهام سنگین شده بودن و نمیمن رو توی بغلش نگه داشت. پلک نشست و

 .دارم. برخالف میلم توی سیاهی مطلقی فرو رفتم

 

 

 

 «شهاب»

 

 :کالفه دستم رو الی موهام بردم و روبه دکتر گفتم

 

ن حالش روز به روز هاش رو هم دادم؛ ولی باز هم حالش بد شد. چرا خانوم دکتر؟ زن ممن قرص -

 !داره بدتر می.شه

 

 :هوش روی تخت خوابیده بود نگاه کرد و گفتدکتر متاسف به هانیه که بی

 

 ...متاسفم آقای محبیان؛ ولی -

 

 :دلشوره داشتم. پر از استرس گفتم
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 ولی چی؟ -

 

 :نگام کرد و گفت

 

کرد و االن خیلی پیشرفت طور که قبال بهتون گفتم بیماری خانومتون داشت پیشرفت میهمون -

یط که شراخاطر اینست! یه خبر بدی که باید بهتون بدم اینه که بهکرده و این خیلی ناامید کننده

 !تر شده باید بیمارستان بستری بموننایشون سخت

 

شد خیره شدم و تر میدنیا روی سرم آوار شد. درمونده به صورت گرد هانیه که توی خواب معصوم

 :لب زدم

 

 چ... چرا؟ -

 

کنم با دارو کنم و سعی میهای شیمی درمانی رو به هم نزدیک میدونم واقعاً! به هر حال دورهنمی -

 !از پیشرفت بیشتر بیماریش جلوگیری کنم

 

ی شه؛ ولدستم رو از باال تا پایین صورتم کشیدم. مطمئنم اگه هانیه بفهمه چی توی سرمه داغون می

 :! روبه دکتر گفتمتنها راه همینه

 

 ..ای هم هستشما گفته بودید راه دیگه -

 

 :دکتر ابرو باال انداخت و من ادامه دادم

 

 .تونید از شر این بیماری خالصش کنیدگفته بودید با برداشتن رحمش می -

 

 :دکتر سر تکون داد و گفت

 

 !کنیدتونید از شر این بیماری خالصش گفته بودید با برداشتن رحمش می -
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 :دکتر سر تکون داد و گفت

 

 !درسته؛ اما توی این یک مورد بیمار باید برای عمل رضایت بده -

 

 :نالیدم

 

 ...کنهاگه هانیه بفهمه مخالفت می -

 

تونم عملش کنم مگر این.که توی وضعیتی تون هستم؛ بدون رضایت بیمار نمیپس من شرمنده -

 !باشه که نتونه تصمیم بگیره

 

حرف از اتاق خارج شد. غم داشتم، از همون م چیزی بگم؛ اما پشیمون شدم و دکتر بیخواست

م زد! روی صندلی همراه نشستم و به صورتش زل زدم، هایی که وقتی هانیه دست رد به سینهغم

 .هام گرفتم و به لبم چسبوندمرفت. دستش رو توی دسترنگش پریده بود و روبه زردی می

 

ای احساس خوشبختی که هانیه لحظهی ایندونست که من حاضرم جونم رو بدم واسهفقط خدا می

کنه؛ ولی از روز عقدمون روی خوش زندگی رو ندید، شاید قبل اون هم ندید! اون زنم بود و از ترس 

یداد که نمقدر عذابم میذاشت بهش نزدیک بشم و این چهکه من هم به بیماریش آلوده بشم نمیاین

 !رحم نبودقدر بیی خوب شدنش کاری کنم! کاش زندگی انتونم واسه

 

هاش بودم، وقتی قدر محکم که داخلم حل بشه! عاشق خندیدنخواست محکم بغلش کنم، اندلم می

 !رفتافتاد و اون لحظه دلم هزاربار براش ضعف میخندید یه خط لبخند قشنگ روی صورتش میمی

 

ی شدیدی دل ضعفه !ه کردم. نُه و نیم شب بود و من هنوز افطار نکرده بودمبه ساعت دیواری نگا

طرف هم رفتم نماز خونه و نمازم رو داشتم. از جام بلند شدم و به سمت وضوخونه رفتم و از اون

بستم که گوشیم زنگ خورد. نگاه به اسم هام رو میخوندم. جلوی در نمازخونه داشتم بند کفش

شد. تماس رو ی خاموش و روشن میو کمر صاف کردم. اسم احمدآقا روی صفحه مخاطب انداختم

 .وصل کردم
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 الو؟ -

 

 سالم پسرم! خوبی؟ -

 

 سالم احمدخان! خیلی ممنون شما خوبی؟ -

 

 .تون نبودینشکر خدا! کجایی؟ اومدیم دم در خونه -

 

 :لب گزیدم و مردد گفتم

 

 .ارستانراستش هانیه یکم ناخوش بود آوردمش بیم -

 

 :با ترس گفت

 

 چرا؟ االن حالش خوبه؟ کدوم بیمارستان؟ -

 

 :لبخند محوی به نگرانیش زدم و گفتم

 

 !شهنگران نباشید، حالش خوب می -

 

 !من دلم طاقت نمیار!ه! بگو کدوم بیمارستانه سریع خودم رو برسونم -

 

 .اسم بیمارستان رو گفتم و یه آدرس حدودی دادم

 

 !دخانعجله نکنین احم -

 

 باشه پسرم! کاری نداری؟ -

 !نه سالم برسونین، خداحافظ -

تماس رو قطع کردم و به سمت بوفه رفتم، یه کمپوت و چند تا دونه تیتاپ و آبمیوه گرفتم و به اتاق 

 .ها رو توی یخچال گذاشتم و با یه بسم اهلل گازی از کیک زدم و افطار کردمهانیه برگشتم. وسایل
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تونم بدون اون توی اون خونه زندگی کنم؟ طور میی زندگیمه، چهیه. این دختر همهزل زدم به هان

طوری بذارم شب و روزش رو بدون من توی بیمارستان بگذرونه؟ نفسم رو آه مانند بیرون چه

 :لبخندی به روش پاشیدم و گفتم .هاش لرزیدن و آروم باز شدنفرستادم. پلک

 

 !ساعت خواب -

 

 :ای گفتجونی تحویلم داد و با صدای گرفتهنگاهم کرد و بعد لبخند بیاول یکم گنگ 

 

 !سالم عزیزم -

 

 :ته دلم قنج رفت واسه.ی عزیزم گفتنش! پشت دستش رو نوازش کردم که اون پرسید

 

 شد؟چی -

 

 .تلخ خندیدم

 

 بستری باشیخانومم به خودش فشار آورد و یه کوچولو ضعیف شد. االن هم دکتر گفته یه چند روز  -

 !تا حالت جا بیاد

 

 :درمونده نالید

 

 !نه، من از فضای بیمارستان بدم میاد -

 

 :اخم شیرینی کردم و گفتم

 

 !خوای خوب بشی باید حرف گوش کنینه نداریم، اگه می -

 

جوری صاحب، طاقت نداره تو اینلب برچید و من ضعف کردم براش. نکن دختر! نکن با این دل بی

 !کنیدلبری می
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 .تلفنم زنگ خورد. بازهم اسم احمدآقا روی صفحه روشن شد و من تماس رو وصل کردم

 

 جانم احمدخان؟ -

 

شما میای پایین؟ نرگس  .گن فقط همراه بیمار باید باشهدن، میپسرم ما پایینیم منتها راهمون نمی -

 !خودش رو کشت بلکه بیاد باال هانیه رو ببینه

 

 :مطیعانه گفتم

 

 !االن میام چشم -

 

 !دستت درد نکنه -

 

 :تماس رو قطع کردم. هانیه پرسید

 

 بابا بود؟ -

 :از جام بلند شدم و گفتم

 

 .آره عزیزم، گفت من برم پایین نرگس خانوم بیاد باال تو رو ببینه -

 

 .آهانی گفت و من با یه خداحافظی از اتاق خارج شدم

 

*** 

 

ی آشنای فرزاد خورد. دایی هانیه یا به قول خودش م به چهرهچند تقه به در خورد و بعد باز شد. نگاه

رویی برادر هانیه! پشت سرش الهام خانوم داخل اومد. فرزاد جلوتر اومد و باهام دست داد. با خوش

ازش استقبال کردم و سالم آرومی هم به الهام خانوم دادم. فرزاد دسته گلی که دستش بود رو بهم 

فرزاد جلو  .ای به فرزاد و الهام خانوم زدی تخت تکیه داد و لبخند نصفه و نیمهداد. هانیه به تاج آهن

 :رفت و گفت
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 طوری قهرمان؟چه -

 

 :هانیه لبخند تلخی زد و گفتم

 

 !بهترم فرزادجان -

 

 :الهام خانوم هم با هانیه دست داد و هانیه گفت

 

 !ی بچه خطرناکهواسه خودت هم واسهتو چرا اومدی الهام؟ فضای بیمارستان پر از بیماریه. هم  -

 

 .الهام خانوم لبخند زد

 

 !نگران نباش عزیزم، اومدم بیست دقیقه ببینمت و برم -

 

 !توی زحمت افتادی عزیزم -

 

من و فرزاد مشغول حرف زدن بودیم که هانا خانوم و ماهان و به همراه پدر و مادر هانیه داخل اومدن. 

ها هم کنار تخت هانیه ایستادن. نزدیک هانیه ایستادم و به م و اونبا خوشحالی ازشون استقبال کرد

صورتش خیره شدم، لبخند روی لبش نه از روی اجبار بود نه از روی غم؛ بلکه واقعاً خوشحال بود از 

 :ش کنارش هستن و من هم از خوشحالی اون خوشحال بودم! هانیه پرسیدکه خانوادهاین

 

 خاله فاطمه کجاست؟ -

 

 :ا احمد گفتآق

 

 .ها فردا میان دیدنتت و ملیحه اینخاله فاطمه -

 

های عادی. وقت مالقات تموم شد و همه با آرزوی بهبودی برای آهانی گفت و دوباره رفتن سر بحث

ی آخر به آقا احمد جوری که کسی نفهمه گفتم کارش دارم و چند هانیه از اتاق خارج شدن. لحظه
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 :بمونه. همه پایین رفتن و من و احمد آقا توی راهرو تنها بودیم. پرسیددقیقه پشت در اتاق 

 

 کارم داشتی شهاب جان؟چی -

 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 

 !راستش احمدخان، من یه درخواستی ازتون داشتم -

 

 :ابرو باال انداخت و گفت

 !بگو پسرم -

 

 .آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو زیر انداختم

 

دم دخترتون رو انش هست اجازه بدید من و هانیه عقد دائم کنیم، من بهتون قول میاگه امک -

 !خوشبخت کنم

 

 :م گذاشت و گفتبا مکث دستش رو روی شونه

 

 !سرت رو بلند کن پسرجان -

 

 :سرم رو بلند کردم و اون با لبخند تلخی گفت

 

نبودم و داشتم دستی دستی  من سه سال در حق دخترم نامردی کردم و سه سال پدر خوبی براش -

 ...دادم به آدمی که آدم نبوددخترم رو می

 

 :آهی کشید و ادامه داد

 

که شما عقد کنید؛ ولی بینم دخترم تورو دوست داره و این یعنی خوشبخته! من راضیم به اینمی -

 ...ترسمترسم. میمی
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 .بغض داشت

 

 ...ترسم هانیه دووم نیاره، اون موقعمی -

 

 :ریدم وسط حرفش و گفتمپ

 

ی هانیه شه مطمئن باشید، من مطمئنم اگه عقد کنیم تاثیر خوبی توی روحیههانیه خوب می -

 !دونید امثال هانیه نیاز به روحیه دارنشه. شما هم که خوب میگذاشته می

 

 :احمد آقا نفسش رو بیرون فرستاد و گفت

 

 !دونیباشه پسرم، هرجور صالح می -

 

 :ای زدم و گفتمذوق زده لبخند

 

 !دمکنم و به شما هم خبر میپس من عاقد خبر می -

 

 !سر تکون داد و با یه خداحافظی رفت. خدایا شکرت

 

*** 

 

 :م کشید و زمزمه کردی کتم رو مرتب کرد. دستش رو روی سینهمامان روبه روم ایستاد و لبه

 

 !افتمبینمت یاد پدر خدا بیامرزت میهر وقت می -

 

 :نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد و گفت

 

 !خیلی شبیه اون هستی؛ مهربون، مغرور، بلند پرواز و امیدوار -

 

 .ی کراواتم رو تنظیم کردلبخند تلخی تحویلم داد و گره
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ها با زور و اصرار من استفاده اومد! یادمه همیشه توی عروسیپدرت هم مثل تو از کراوات بدش می -

 !بستمکرد تازه اون هم خودش بلد نبود من باید براش میمی

 .باز هم مکث کوتاهی کرد

 

وقتی فهمیدم هانیه رو صیغه کردی خیلی ناراحت شدم. حتی روزهای اول ازش متنفر بودم؛ اما به  -

مرور زمان فهمیدم چه دختر ماهی رو برای خودت انتخاب کردی! هانیه آروم و مهربونه، الهی 

 !بشی پسرمخوشبخت 

 

هام کردم. هاش خوابیده بود. سرش رو بوسیدم و عطر تنش رو وارد ریهای پشت حرفبغض مادرانه

مادرم بود و دوستش داشتم، حتی بیشتر از هانیه دوستش داشتم؛ اما بازهم هانیه برام متفاوت بود! با 

 .شیرین و مامان سوار ماشین شدیم و به سمت محضر رفتیم

 

قد من و هانیه هست؛ اما یه عقد متفاوت! دکتر هانیه اجازه نداد اون رو از بیمارستان امروز روز ع

ی رئیس بیمارستان قرار شد عاقد رو بیاریم بیمارستان و هانیه رو عقد کنم. خارج کنم پس با اجازه

عاقد روی صندلی جلو، کنار من نشست و مامان و شیرین پشت نشستن. به طرف بیمارستان حرکت 

 .دیمکر

 

همه بودن، بستگان  .نفس عمیقی کشیدم و با ذوق دستم رو روی دستگیره گذاشتم و در رو باز کردم

ارد ها! .ی اتاقتر از بقیهشدن. اتاق هانیه خصوصی بود و یکم بزرگمن و هانیه حدوداً بیست نفری می

لی به همون رنگ سر کرده شدم و با دیدن هانیه دلم ضعف رفت! مانتوی آبی رنگی پوشیده بود و شا

 .بود

 

خیلی کم آرایش کرده بود و در کل زیباترینِ زیباها شده بود! روی تخت نشسته بود و هنوز به دستش 

های رنگیش زل زدم. لبخند سرم وصل بود. روی صندلی کنار تختش نشستم و با عشق توی چشم

ی ده دیک من نشست و اول صیغهای نزخجلی زد و سرش رو زیر انداخت. عاقد روی صندلیِ دیگه

 .ی عقد رو جاری کردساله رو فسخ کرد و بعد صیغه
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ی آخر هانیه به آیات قرآن توی دستش خیره بود. برای عاقد از هانیه سه بار وکالت گرفت و تا لحظه

! به ی پدر و مادرش بله رو دادبار آخر وکالت خواستن و هانیه با یک بسم اهلل زیر لبی و بااجازه

 .ها دست نزدن تا یک وقت سکوت بخش از بین نرهی ما مهمونخواسته

 

ی عقدی از من هم وکالت خواستن و من هم بله رو دادم. به روی هانیه لبخندی زدم. عقد ما نه سفره

 !داشت نه کله قندی که باالی سرمون بسابن، عقد ما فقط عشق داشت و عشق داشت و عشق داشت

 

ی خودش برای هانیه خریده بود به گردنش ای که با سلیقهون اومد و گردن بند طالییمامان به سمتم

 !انداخت و صورتش رو بوسید و برامون آرزوی خوشبختی کرد

 

ای بهمون دادن و تبریک گفتن. تک تک پدر و مادر هانیه هم به سمتمون اومدن و پاکت و جعبه

ها به رستورانی رفتن تا افطار و شام رو نیه همراه اونها تبریک گفتن و با هماهنگی پدر هامهمون

 .جا میل کننهمون

 

ترین های دوست داشتنیبه خودم اومدم و دیدم من و همسرم تنها شدیم و کسی نیست. پشت دست

 :عضو زندگیم رو نوازش کردم و لب زدم

 

 دیدی باالخره عقدت کردم؟ -

 

ها و سرخ و سفید این دختر با همین خجالت لبخند محجوبی زد. خجالت کشید و سرخ شد!

قدر این حس توی قلبم رو دوست داشتم! هانیه هاش من رو عاشق و وابسته کرده بود و من چهشدن

 !کردپاک و ساده بود؛ سادگیش آدم رو شیفته و خیره می

 

ناراحتی ش هست. نفس عمیقی کشید و با با محبت بهش خیره بودم. حس کردم یه غمی توی چهره

 :لب زد

 

 چرا؟ -

 

 .ابرو هام باال پریدن
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 چی چرا؟ -

 

 :هام زل زد و گفتمغموم توی چشم

 چرا عقدم کردی؟ -

 

 :جا خوردم و متعجب گفتم

 

 !یعنی چی این حرف؟ خب از اول هم قرار بود ما عقد کنیم -

 

 !ه بستهاش حلقای به دلم شک افتاد. نکنه هانیه من رو نخواد؟ اشک توی چشملحظه

 

 !کنیهای خودت زندگیت رو خراب میتو داری با دست -

 

 :دلخور گفتم

 

 ها چیه؟منظورت از این حرف -

 

 .بغضش رو پس زد

 

 ...دونم دکتر ازم قطع امید کرده، چرا ایزنی؟ من که میچرا خودت رو گول می -

 

 .با دادی که زدم ساکت شد

 

 !چرند نگو -

 

 .کرد. از دادی که زدم پشیمون شدم. دستش رو فشردمجب نگاهم میهای متعبا بهت و چشم

 

 خوای باور کنی نفسم به نفست بنده؟ها رو نزن! چرا نمیوقت این حرفدیگه هیچ -
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*** 

 

عق زد و من ترسم هزار برابر شد وقتی خونی که باال آورده بود رو دیدم، دست و پام رفت روی ویبره، 

ستار کمکش کرد دراز بکشه. با بغض که وحشیانه به گلوم چنگ مینداخت، لب لرزید! پراون هم می

 :زدم

 

 !فدات بشم، تحمل کن عزیزم -

 

هام نمی فهمید، حالش به شدت بد بود و این قلبم رو به ناتوان و گیج نگاهم کرد. انگار هیچی از حرف

زد. مقاومت تار هم حرف مینوشت و در همون حال با پرسآورد! دکتر تند تند چیزی میدرد می

 .و جاری شداشکم روی گونه .فایده بودغرورم در برابر بغضم بی

 

این دیگه چه بالیی بود سرمون اومد؟ پرستار چیزی به سرم هانیه تزریق کرد و از اتاق خارج شد. 

ا التماس رنگ و روی هانیه خیره شد. بی بیدکتر نبض و فشار خونش رو چک کرد و متاسف به چهره

 :روبه دکتر گفتم

 

 !زنم از دست رفت، تو رو خدا براش یه کاری بکنین -

 

 :دلسوزانه نگاهم کرد و در آخر رو به یکی دیگه از پرستارها گفت

 

 !های مربوطهاش کنین برای سونوگرافی و آزمایشآماده -

 

ق بیرون رفتن. دنبال دکتر پرستارها سر تکون دادن و هانیه رو روی تخت چرخ داری گذاشتن و از اتا

 :و هانیه به راه افتادم و با عجز نالیدم

 

 !دکتر عملش کنین، تورو خدا عملش کنین -

 

 :نگاهی بهم انداخت و گفتدکتر نیم
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 !کنیمباید وضعیتش رو چک کنم، اگه مناسب بود عمل می -

 

کرد رفت و نذاشت من یبا قدردانی نگاهش کردم و اون همراه با تختی که داشت هانیه رو حمل م

باهاش برم. یک ساعت و نیم بعد، هانیه رو به اتاقش برگردوندن؛ منتها دکتر رو ندیدم! کنارش 

کردم بلکه حالش بهتر بشه! چند تقه به در خورد و هایی نگران براش دعا مینشسته بودم و با چشم

کردم، نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد بعد دکتر داخل اومد. از جام بلند شدم و منتظر به دکتر نگاه 

 :و گفت

 

 !تونم همسرتون رو عمل کنممتاسفم آقای محبیان! من نمی -

 

 :شه مریضش رو نادیده بگیره؟ با ناباوری لب زدمتونه؟ مگه الکیه؟ مگه میخشکم زد. نمی

 

 چرا؟ -

 

 :کالفه نفسش رو بیرون فوت کرد و گفت

 

تون ای نداره! من... من واقعاً شرمندهه و االن دیگه عمل فایدهسرطان توی تمام بدنش پخش شد -

 !هستم

 

هام خشک شده بودن و توان حرف زدن نداشتم. ادامه داد؛ ولی چرخید. لبدنیا انگار دور سرم می

 .شنیدممن صداش رو بم و گنگ می

 

 !کنهغییر میخانومتون مرخصن، دیگه نیازی نیست شیمی درمانی کنین و داروهاش هم ت -

 

قدر شوکه شده بودم که حتی فرصت بغض کردن هم هم نداشتم. با جون نفسم سنگین شده بود. ان

 :کندن گفتم

 

 گین... هی... هیچ امیدی... بهش... نیست؟دا... دارین می -
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 .هاش بود نگاهم کردسرش رو به طرفین تکون داد و با غمی که توی چشم

 

ون تونم بگم توکلتدم، فقط میی نیست، با این حال امید واهی هم بهتون نمیتونم بگم امیدمن نمی -

 ...به خدا باشه، انشاءاهلل که بتونه بیماریش رو شکست بده! از دست ما کمکی بر نمیاد

 

بیرون رفت و من رو با دنیایی از غم و حسرت تنها گذاشت. ناتوان و درمونده روی صندلی نشستم و 

و به صورت غرق خواب هانیه دوختم. تازه بغضم خودی نشون داد و شکست. فروغم رنگاه بی

 !شکستهام لرزیدن از بار سنگینی که داشت کمرم رو میشونه

 

خوردن و روی هام سر میهام از روی گونهجونش رو گرفتم و به لبم چسبوندم. اشکعاجزانه دست بی

تونم دوریش رو کنم نجاتش بده! من نمیاهش میریختن. خدایا! نجاتش بده، خودست هانیه می

 !تحمل کنم

 

گم تا حاال گریه نکردم، اصالً قدر عاشق بشم که اشکم در بیاد؛ نمیکردم روزی انوقت فکر نمیهیچ

هام دارم غرور و شه کسی توی عمرش گریه نکرده باشه؟ ولی مردِ و غرورش، من با اشکمگه می

قدر دیدمش تا اندیدمش! نمیوقت نمیشد که هیچبازم! کاش میهانیه می م رو جلویابهت مردونه

 .عاشق نباشم

 

*** 

 

با حرص گلدون روی میز رو برداشت و به زمین کوبوند. قاب عکس روی دیوار رو برداشت و با حرص 

 یه و دادش کرد. هرچی سعی داشتم آرومش کنم فایده نداشت! با گرپرت کرد توی دیوار و هزار تیکه

 :لیوان آب روی عسلی رو سمتم پرت کرد و میون هق هقش داد زد

 !شو! دست از سرم بردارگم -

 

حالش خوب نبود و  .جا خالی دادم و لیوان از کنار گوشم رد شد و محکم به دیوار پشت سرم خورد

اومد. هر کاری نمی کردم، من هانیه رو از بر بودم! از بس گریه کرده بود نفسش باالمن این رو درک می

 !کردذاشت و هرچی دم دستش بود سمتم پرت میکردم برم سمتش نمیمی
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دفعه رنگش پرید و شروع کرد سرفه کردن، ناتوان روی زمین نشست و من سمتش خیز برداشتم. یک

رسید. با همون حال خرابش باز هم سعی داشت مانع نزدیک شدن من بهش بشه؛ ولی زورش بهم نمی

 .مچ هر دوتا دستش رو محکم گرفتم و به خودم نزدیکش کردم

 

ار م فشکرد! سرش رو به سینههای خونیش اهمیتی ندادم که داشت پیرهن سفیدم رو لک میبه سرفه

 :ش بند اومد و با هق هق نالیددادم بلکه آروم بشه!سرفهمی

 

 !ولم کن. خدا لعنتت کنه... خدا لعنتتون کنه -

 

کباب شد. بدن درد و سردرد داشت و از درد زیاد کالفه شده بود و افتاده بود به جون  دلم براش

ش رو حرکت بودم و فقط موهای مدل پسرونهبی .گفتکرد و بد و بیراه میوسایل خونه. تقال می

 !کردم. باالخره توی بغلم آروم گرفتنوازش می

 

 :چنبره زده توی گلوم رو قورت دادم و زمزمه کردمزد. بغض کرد و به پیرهنم چنگ میهق هق می

 

 !گریه نکن هانیه -

 

 :م رو فشار داد و با عجز گفتجون شونهبی

 

 !د... درد دارم شهاب...درد دارم -

 

 :با محبت گفتم

 

 !شیدونم عزیزم، تحمل کن خوب میمی -

 

ستم وقتی کاری براش بکنم؟ تونکرد. قلبم فشرده شد؛ ولی چه فایده که نمیسوزناک گریه می

هاش کم کم منظم شد و بدنش شل شد. یکم از خودم فاصله قدر گذشت که ریتم نفسدونم چهنمی

دادمش و به صورتش خیره شدم؛ خواب بود! آروم به سمت تخت بردمش و آروم روی تخت 

 .ش رو نوازش کردمخوابوندمش. ناراحت گونه
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 !یشی هانیه، باید خوب بشخوب می -

 

دار هانیه به گوشم کردم. محو فیلم بودم که صدای خشروی زمین لم داده بودم و فیلم نگاه می

 .رسید

 

 .سالم -

 

 :لبخندی به روش پاشیدم و گفتم

 

 !تسالم به روی نشُسته -

 

 .لبخند محوی زد و به بالشت توی دستش اشاره کرد

 

 شه پیشت بخوابم؟می -

 

 :مپتوم رو یکم کنار زدم و گفت

 !بیا خانوم -

 

تر شدم. با لبخند بالشتش رو کنارم گذاشت و دراز کشید. پتوم رو روش کشیدم و بهش نزدیک

 .صداش حواسم رو از فیلم پرت کرد

 

 !خوامبابت امروز ظهر واقعاً معذرت می -

 

 :لبخندی زدم و گفتم

 

رو بکشم، عصبانیتت رو  کنی؟ من وظیفمه نازتمن نوکر شما هستم خانوم! چرا عذر خواهی می -

 !بخرم

 

بازوم رو گرفت و پیشونیش رو به بازوم تکیه داد. یکم توی همون حالت موندیم که هانیه سکوت رو 
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 .شکست

 

 ترین داراییم تویی؟دونستی با ارزشمی -

 

 .لبخند محوی روی لبم نشست

 

 !تو هم نفس منی -

 

 :تیشرتم رو توی مشتش فشرد و گفت

 

 ام رو برام بیاری؟هشه قرصمی -

 

باز هم فشار عصبی و بدن درد! از جام بلند شدم و داروهاش رو با یه لیوان آب آوردم. داروهاش رو 

 .خورد و نگاهش رو دور تا دور سالن چرخوند

 

 !خونه رو جمع و جور کردی، دستت درد نکنه -

 

 :لبخند شیطونی بهش زدم و گفتم

 

 !چه کنیم؟ زن ذلیلیم دیگه -

 

 .جونی به بازوم زد و کشیده اسمم رو صدا زدمشت بی

 

 :مقدمه پرسیدخندیدم و دوباره کنارش دراز کشیدم. بی

 

 دار شدی دختر باشه یا پسر؟دوست داری اگه یک روز بچه -

 

 :متفکر گفتم

 

 !واقعاً برام فرق نداره -
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 :مکث کردم و ادامه دادم

 

 طور؟تو چه -

 

 :هام زل زد و گفتتوی چشم

 

 !دار شدم پسر باشه تا مثل تو خوشتیپ و جذاب بشهدوست داشتم اگه بچه -

 :دلم قنج رفت که گفتم

 

 !شم هازنی پرو میجوری حرف میاین -

 

 :با آرامش گفت

 

 !من همه مدلت رو دوست دارم -

 

 :لبخند مهربونی زدم. دوباره پرسید

 

 ذاری؟هات رو چی میاسم بچه -

 

 :دونستم، با این حال گفتمدلیل سواالتش رو نمی

 

 !ذارم حامدذارم... آم، حنانه، اگه پسردار شدیم میاگه دختردار شدیم اسمش رو می -

 

 .هام زل زده بودتوی چشم

 

 دار شدیم؟بچه -

 

 .ای به روش پاشیدملبخند ذوق زده
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 !شیم، دوتا دختر دوتا پسردار میبله بچه -

 

 :لبخند تلخی زد و گفت

 

 !چه خوش اشتها -

 

 .ابرو باال انداختم

 

 !بله، آقاتون پر توقعه -

 

 :متفکر گفت

 

 !ذاشتم امیرعلیذاشتم ارغوان، اگر هم پسر داشتم میمن اگه دختر داشتم اسمش رو می -

 

 :ی تلویزیون داد و گفتتوی سکوت بهش خیره شدم و چیزی نگفتم. نگاهش رو به صفحه

 

 اسم فیلمش چیه؟ -

 

 :ای گفتمخندهبا تک 

 

 !پیرمردی که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد -

 

 :متعجب گفت

 

 اسم فیلمه یا طومار؟ -

 

 .خندیدم

 

 !دومی -
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ی تلویزیون خیره لبخند گرمی تحویلم داد و حواسش رو به فیلم داد، من هم مثل خودش به صفحه

اعت بعد فیلم تموم شد و من تازه شدم و سعی کردم از فیلم دیدنم کنار همسرم لذت ببرم. یک س

پرتیم لعنت فرستادم! پتو نازک ی این حواسلرزه! به خودم واسهمتوجه شدم هانیه یخ کرده و می

 :م رو چسبید و آهسته گفتخیز شدم تا برم پتو بیارم که هانیه یقهبود، توی جام نیم

 

 !بمون -

 

 :م جدا کردم و گفتمدستش رو آروم از یقه

 

 !یه پتوی دیگه هم بیارم یخ کردی برم -

 !نرو، سردم نیست -

 

 :م گذاشت و لرزون لب زدناچاراً کنارش دراز کشیدم. سرش رو روی سینه

 

 !کنارم بمون، تنهام نذار -

 

 :با آرامش گفتم

 

 !خورمچشم، از کنارت جم نمی -

 

 :جونی تحویلم داد و گفتهای نیمه بازش زل زدم. لبخند بیتوی چشم

 

 ش... شهاب؟ -

 

 :بغضم رو قورت دادم و با لبخند مهربونی گفتم

 

 جان؟ جانِ شهاب؟ -

 

 .نای حرف زدن نداشت
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 !یه... خواسته... داشتم ازت -

 

 .شد. منگ و گیج بودهاش با تعلل باز و بسته میچشم

 

 !تو جون بخواه، من چشم بسته تحویل بدم -

 

 :لبخند تلخی زد و ادامه داد

 

 !ی بهم بدهیه قول -

 

 :گیج پرسیدم

 

 چه قولی عزیزم؟ -

 

 :جون لب زدی خشکی کرد و بیسرفه

 

 !ب... بعد از... من... مجرد نمون... ب... با... دختری ازدواج... کن که... لیاقتت رو داشته... باشه -

 

 .ی لرزون نگاهم کردبا چونه

 

 !من که... لیاقتت رو نداشتم -

 

 :. با ناراحتی گفتمموهاش رو نوازش کردم

 

 ذارم تنهام بذاری؟گی هانیه؟ تو جون منی، مگه من میچی می -

 :هاش رو روی هم فشار داد و گفتبا درد پلک

 

 !میرم... شهابدارم می -
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 :گرفت. صورتش رو نوازش کردم و نالیدمم میداشت گریه

 

 !ریزهاین حرف رو نزن، دلم می -

 

ای فرصت بغل کردنش خواست حتی لحظهتوی جاش تکون خورد. دلم نمیهاش رو بست و یکم پلک

کرد و دوباره تکرار حالی بازشون میبست و بعد از چند دقیقه با بیهاش رو میرو از دست بدم. چشم

 .کردمی

 

 شد زنگ خطر توی گوشم به صدا در بیاد. توی همونگنگ و گیج بود! رنگش زرد و نزار بود باعث می

 :دونم دلیلش چی بود، لب باز کرد و بریده بریده گفتحالت خواب و بیداری با نفس نفسی که نمی

 

 زن اگر عاشق شود، -

 

 کند،با عشق غوغا می

 

 در کمال مهربانی

 

 !کندبا دلش تا می

 

 در درونش موجی از احساس

 

 شود،جاری می

 

 قلب پاکش را به لطف عشق،

 

 !کنددریا می

 

ش نگاه کردم و با مکث های بستهزد. من هم ساکت شدم. به چشمنفس هم نمیحتی نفس ساکت شد.

 :گفتم
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 !هانیه -

 

 *بیست ماه بعد*

 

 *از زبان فرد مجهول)آرام(*

 

 :فنجون چایم رو به لبم نزدیک کردم و منتظر گفتم

 

 خب؟ -

 

 :هاش رو توی هم پیچوند و با بغض گفتهانا انگشت

 

 !بهمون خبر داد گفت... گفت هانیه... ت... تموم کردههمون شب شهاب  -

 

دستم روی هوا خشک شد، بهتره بگم کل بدنم خشک شد. فنجون رو به سینی برگردوندم و سرم رو 

 .زیر انداختم

 

 !گمتسلیت می -

 

 :ترین تن صدایی که ازش سراغ داشتم گفتبا پایین

 

 !ممنون -

 

 :تر بشه! بعد از سکوتی نسبتاً طوالنی زمزمه کردترجیح دادم سکوت کنم تا یکم حالش به

 

 ....شه دومین سالی که هانیه از پیشمون رفتهدهم شهریور ماه می -

 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 

 شد؟ یعنی چه حالی شد؟شهاب چی -
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 .هام زل زدتوی چشم

 

دوبار از فشار روحی زیاد  دونست چی.کار کنه! یکیدیوونه شده بود؛ واقعاً دیوونه شده بود! نمی -

غش کرد، بعد از مراسم چهلم هانیه چهارماه ناپدید شد. چهارماه همه دنبالش گشتن؛ ولی انگار آب 

شده بود رفته بود توی زمین! بعد از چهارماه وقتی برگشت شده بود یه آدم دیگه! شهاب شوخ و 

 !جز... سنگ قبر هانیهمش کنه بهتونست آروکس نمیسرحال شده بود یه آدم بدعنق و منزوی! هیچ

 

 :یکم صاف نشستم و پرسیدم

 

 العمل بقیه چی بود؟عکس -

 

 :نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد و گفت

 

که کنم؛ تا اینگفت باور نمیزد میوقتی خبر فوت هانیه رو به بابا و مامان دادن مامان ضجه می -

ی دونست واسهی خفیف زد و این وسط مامانم نمیرفتیم سردخونه برای تایید هویت. بابام سکته

ش عزاداری کنه یا برای شوهرش که روی تخت بیمارستان افتاده! فرزاد تا چند ماه دختر دردونه

ه کدرگیر عذاب وجدان بود حتی به دنیا اومدن دخترش هم تغییر زیادی توی حالتش نداشت، با این

سته بود و هانیه هم گفته بود بخشیدتش؛ اما باز هم حس توی دوران مریضی هانیه ازش حاللیت خوا

آورد، جوری که برای آروم کردن وجدانش اسم دخترش رو گذاشت عذاب وجدان بهش فشار می

 !هانیه

 

 :متاسف سر تکون دادم که هانا ادامه داد

 

مان جون جز ماکس بهدونستن عمه با هانیه مشکل داره و هیچعمه ملیحه ناراحت بود، همه می -

خاطر رفتن هانیه ناراحت دونست دلیل نفرت عمه از هانیه چیه! با این حال عمه هم بهخدابیامرز نمی

 ...شده بود
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 :ای از چایش خورد و گفتجرعه

 

ی فامیلیشون برای هم مثل دوتا ی ما ناراحت بود، هانیه و صدف جدا از رابطهصدف هم مثل همه -

دیگه رو پیش حتی وقت راز همو پوک هم خبر داشتن و هیچدوست صمیمی بودن، از جیک 

شوهرهاشون برمال نکردن! یادمه توی دفتر خاطرات هانیه درباره یه مشکلی از صدف حرف زده بود؛ 

افته دونست یه روزی دفترش میاما من هرچی گشتم نفهمیدم اون مشکل چی بود! انگار هانیه می

 !مال بشه واهمه داشتکه راز صدف بردست بقیه و از این

 

 :طور دلشون اومد سه سال عذابش بدن؟ هانا ادامه دادهام کمی توی هم رفتن. چهاخم

 

گناه محاکمه شده یه چشمش اشک بود جون وقتی فهمید تمام اون سه سال هانیه بیچاره مامانبی -

ازم گرفتین با هانیه  گفت نگینم روکوبید توی سر و صورت خودش و میش مییه چشمش خون! همه

 کار داشتین؟چی

 

 :اشک پای چشمش رو پاک کرد و گفت

 

گفت خدا نگینم رو ازم گرفت بهم جون همیشه میآخه هانیه خیلی شبیه عمه نگین بود؛ مامان -

 !ش بودالماس داد. عزیزترین نوه

 

اشت زندگی ی روسریم کشیدم و بغضم رو قورت دادم. آره بغض داشت، درد ددستی به گوشه

کردم، دخترها بابایی هستن و خیلی درد داره ی این دختر! من هم یه دختر بودم و درک میرحمانهبی

 !که پدری دخترش رو خوب خطاب نکنه

 

قدر ظرفیت داره؟ شوک پشت سر شوک بهش وارد بشه و دم بیست ساله چه-مگه یه دختر نوزده

ذاب اعتمادی ببینه، عمحلی ببینه، بیکتک بخوره، بی نزنه؟ جا نزنه؟ عاشق بشه، تهمت بزنن بهش،

ای محبت بشه، بفهمه زندگیش سر تفکری بچگانه از بین رفته! دوباره بکشه، محروم بشه، گدای قطره

 .عشق و در آخر شوک بزرگی مثل سرطان بهش وارد بشه!هانا به خودش اشاره کرد
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 !هامهملتمس هانیه جلوی چشم من هم کوتاهی کردم. هنوز هم که هنوزه تصویر -

 

 :آهی کشیدم و پرسیدم

 

 تونم عکسش رو ببینم؟می -

 

شد که یه پسر کوچولو دستش رو به زانوهاش زد و با یک یاعلی از جاش بلند شد. ششش ماهی می

برد. سمت اتاق مشترکش با دایی ماهان رفت. چند دقیقه رو داخل شکمش این طرف و اون طرف می

 !خیز شدم کمکش کنم که اشاره کرد بشینمی متوسط بیرون اومد، نیمه جعبهبعد با ی

 

 :گوش نکردم و بلند شدم جعبه رو از دستش گرفتم. معترض گفت

 

 مگه نگفتم بلند نشو؟ -

 

 .جعبه رو روی زمین گذاشتم و کنارش نشستم

 

ه گیره میگی من رو میقهفردا پسرت خدایی نکرده با مشکل به دنیا نیاد؛ وگرنه ماهان میاد یپس -

گم بیا خونه کمکش کن؟ از اون بدتر مامانمه چرا فالن روز تو فالن کار کمک هانا نکردی؟ مگه من نمی

 !کنه من دکتری چیزی هستمدونم چرا فکر میکه نمی

 

 :اون سمت جعبه نشست و گفت

 

 !ازت توقع دارن دیگه -

 

 .اخم کردم

 

 چه توقعی؟ دکتر شدن؟ -

 

 :تفاوت گفتمرو تکون داد که بیسرش 
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 !ها به زور فرستادنم تجربیخواست برم گرافیک ایندلت خوشه ها! من دلم می -

 

 :لبخندی زد و سری از روی تاسف تکون داد. باحوصله در جعبه رو باز کرد و گفت

 

رهای ست، از جمله دفتی وسایلی که برای هانیه خیلی ارزشمند بودن توی این جعبههمه -

 !خاطراتش

 

 :کنجکاو داخلش سرک کشیدم. خودش دست کرد و آلبومی رو از توش درآورد. دستم داد و گفت

 

 !هانیه عاشق این آلبوم بود -

 

 :ی اولش رو آورد و گفتصفحه

 

 !م بود، هانیه پنج سالشجا سه سالهمن این -

 

هایی یکسان منتها توی دو سایز سبه عکسی که اشاره کرده بود نگاه کردم. دوتا دختر بچه با لبا

 .تره که هانیه بود دور گردن هانا دست انداخته بود. رفت عکس بعدیمتفاوت ایستاده بودن و بزرگ

 !ست، این مامانمه، این هم بابامه و این فرزادجا جشن تولد هانیهاین -

 

خم شده بود. هانا ای نشسته بود و به قصد فوت کردن شمع روی کیک هانیه روی مبل تک نفره

ی کمی اون سمتش ایستاده بودن، فرزاد هم کنار هانا کنارش ایستاده بود و مادر و پدرش هم با فاصله

 .ای رو نشونم دادبود! چند صفحه جلو رفت و عکس دیگه

 

 !جا من هفده سالم بود هانیه نوزده سالش، این عکس رو قبل از شروع سال تحصیلی گرفتیماین -

 

 :هاش بغض داشت. روی عکس دقیق شدم، زمزمه کردمعمق حرف

 

 !هانیه خیلی شبیه توئه -
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 .لبخند تلخی زد

 

 !آره، فقط چشم و ابروهامون فرق داره -

 

ای و گردی داشت و ابروهاش کمونی بود، هانیه ابروهای پر پشت و های قهوهتایید کردم. هانا چشم

ی دوتاشون بامزه هاش کشیده بود. در کل قیافهچشم هاش روشن بود و حالتبور داشت و رنگ چشم

 :بود! از توی جعبه، دفتر خاکستری رنگی رو بیرون آورد و با غم گفت

 

 !این آخرین دفتر خاطراتشه که نصفه هم هست -

 

هایی که چروک های دفتر رو نگاه انداختم و در آخر رسیدم به صفحهوار صفحهبازش کردم. روزنامه

بعد از اون، صفحات دفتر کامال سفید بود.  .ش موقع نوشتن گریه کردهن. معلوم بود نویسندهشده بود

 :پرسیدم .ای نوشته نداشتهیچ صفحه

 

 دونی این خاطرات دقیقاً مال چه زمانیه؟نمی -

 

 :با پشت دست اشکش رو پاک کرد و گفت

 

 !مال شب قبل از عقد زوریش با اشکان -

 

خوره! معلوم نیست چندتا خانواده رو م از اشکان و امثال اشکان بهم میدلم براش سوخت. حال

 :بدبخت کرده! گفتم

 

 شد؟اشکان چی -

 

 .هاش مشت شددست

 

 !شهحکم اعدامش صادر شده، حدوداً یک سال و نیم دیگه اعدام می -
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 !دهنفسی از سر آسودگی کشیدم. پس اون هم تقاص پس می

 

 رو بخونم؟ تونم دفتر خاطراتشمی -

 

 .یکم نگاهم کرد

 

 خوای بخونی؟چرا می -

 

 .شونه باال انداختم

 

 !کنجکاوی بهم فشار آورده -

 ...ممکنه برات تلخ و دردآور باشه -

 

 :با لبخند گفتم

 

 !اشکال نداره -

 

 :دوباره پرسیدم

 

 االن شهاب کجاست؟ ازدواج کرده؟ -

 

 !لبخندش تلخ بود، خیلی تلخ بود

 

ه گکنن فایده نداره. میقدر مادرش و شیرین اصرار میتالشی برای زن گرفتن نداره، هر چهنه، اصالً  -

ست! تصمیم داره فعالً با مادرش تونم ازدواج کنم! هنوز داغ هانیه براش تازهتا وقتی خودم نخوام نمی

 !زندگی کنه

 

 مادرش؟ -

 

 !آره، شیرین دو ماهی هست که رفته سر خونه و زندگیش -
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 :زمه کردمزم

 

 !همه سر و سامون گرفتن، انگار روزگار فقط دوست داشت با هانیه و شهاب کل بندازه -

 

 :هانا آهی کشید و گفت

 

ی پدرم و فرزاد! شاید حد و اندازههانیه چوب سادگی و اعتماد خودش رو خورد و البته تعصبات بی -

وقت سرنوشت داد، هیچدفاع به هانیه می ها رو آورد پدرم فرصتاگه اون روزی که اشکان اون عکس

 ...شاید االن زنده بود !شدجوری نمیهانیه این

 

قدر ها براساس این شاید و بایدها پایه گذاری شده. ای کاش روزگار انی ما انسانانگار زندگیِ همه

 !مون رو بخوریمی از دست رفتهدست انداز و باال پایین نداشت تا ما مجبور نباشیم افسوس گذشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 
 

 
 

 کم دارمداشتنت رادوست 
 هانیه.پ

Romanik.ir  497  رمـانـیـکــانجمن 

 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 بازدید فرمایید.برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک 

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

 

 :اهی اجتماعیرمانیک رد شبکه
ir-Romanik    

 ir-Romanik     

Romaniki 

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://www.instagram.com/romanik_ir/
https://t.me/romanik_ir/
https://rubika.ir/romaniki

