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 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا رمان خرده عالقه

 .دارد قانونی پیگرد

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

 یتراژد _ژانر: عاشقانه

 هاتیواقع دنیکش ری: به تصوهدف

  :خالصه

 هیبه ما هد دیجد یختن لبخندهاو سا هانهیبردن ک نیدردها، از ب نیتسک یکه خداوند برا ی! نعمتیفراموش

به  یفراموش وقتچیه کنیول د؛یپاشیکه از هم نم هاینبود، چه زندگ یکه اگر فراموش یکرده است. به راست

 یداستان تلخ زندگ ی. در ادامهردیبگ قرار یهم در کنار فراموش زگریکاتال کی دیبا شهی. همستیکارساز ن ییتنها

 شودیکه نماد صبر است، باعث م یدیجد تیورود شخص نیب نیو ا شودیم دچار یشهاب به افسردگ ه،یهان

مرتبه چه  نیا زند؟یدلداده رقم م نیا یرا برا یشهاب رو بشود. روزگار چه باز یاز دفتر زندگ یدیبرگ جد

  !شود؟یم تقامخاکستر ان ریآتش ز یقربان یکس

 :مقدمه

 یکه سد راهمان شدند، پا به پا ماتی. نامالیوجودم شد یاگوار خ،ی. مانند آب یآمدنت، روحم را جال داد با

در عمق وجودم. دار و ندارم را به نامت زدم... نه! نامت شد دار و  یکرد شهی. عشقت را ریدیقلب و ذهنم جنگ

گونه که ذهنم در قلبم؛ همان یقدم گذاشت کهگونه ... همانیمیکهنه و قد یدردها یندارم، وجودم، سجودم! دوا

 !کن ییفرمابمان و حکم ،یاکه ساخته یگاهیگونه بمان! در جاهمان ؛یصرف کردرا ت

 

*** 

 ن؟یگرفتیم گهیمراسم رو سه هفته د شدیم یحاال چ -

 

 :خونسرد گفتم رفتم،یکراواتم ور م یکه با گره یدرحال
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  !شد ریهات رو عوض کن، دپاشو برو لباس یغر بزن نقدریا کهنیا یبه جا -

 

که قرار بود خواهر  دادیرو م یوجود نوزاد دیمبل نشست. شکم برآمدش نو یو به کمرش زد و رور دستش

 :نگاهم کرد و گفت یکم نیریام باشه. شزاده

 

  !گهیمراسم باشه د یخب شهاب جان! منم دوست دارم پسرم تو -

 

 :زدم و در همون حال گفتم یمحو لبخند

 

 ...من مخلص اون جوجه هم هستم! منتها -

 

 :گفت طنتیبا ش نیریحرفم رو خوردم. ش یادامه

 

 ؟یمنتها چ -

 

 :دینشد و با ذوق پرس الیخیب نیریفرستادم و جوابش رو ندادم. ش رونیب نیرو سنگ نفسم

 

 شهاب؟ یدوستش دار -

 

 .برو حاضر شو -
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 :گفت یلجباز با

 

 !شهاب -

 

 :و گفتم دمیکش یپوف

 

 کشه؟یم یاز دست تو چ حیمس -

 

  !خجالت -

 

 :تشر زد نیریحرف رو زد. ش نینگاه کردم که ا حیبه مس نهیآ یتو از

 

 !حیمس -

 

 .باال گرفت میهاش رو به حالت تسلو دست دیخند حیمس

 

  !غلط کردم خانوم -

 

 .از رو تاسف تکون دادم یسر

 

 !لیزن ذل -
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 !یخوایدشمن نم گهید ،یکه تو دار یداداش نیبا ا نیریش -

 

 .تشاخم برگشتم سم با

 

 وقت؟چرا اون -

 

 :باال انداخت و گفت شونه

 

 .لهیاز خدات هم باشه شوهر خواهرت زن ذل دیبا -

 

رفت و کنارش نشست.  نیریبه سمت ش حیصورت من جا خشک کرد. مس یهم رو یلبخند محو د؛یخند نیریش

 :و گفت دیکش یمصنوع یآه

 

 !عشق کورم کرده -

 

 :با حرص جواب داد نیریش

 

 رت کرده؟که عشق کو -

 

 :به خودش گرفت و گفت یمظلوم یچهره حیمس
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 .واسم که عاشق شدم بعد هم کور شدم یکرد یدلبر قدرنیاوهوم، تو ا -

 

 :در پنهان کردنش داشت گفت یکه سع یگل انداخت و با ذوق نیریش یهاگونه

 

 ؟یزنیگولم م یدار -

 

 :زد و گفت یلبخند حیمس

 

 .جرئت ندارم -

 

به  یواقع یلیبود، خ ستادهیهاش، انگار روبروم اچشم یخاکستر یافتاد، زل زدم تو نهیآ یرو هیمحو هان ریتصو

 .دیرسینظر م

 

 :گفتم یازدم و با تک سرفه یافتاد. لبخند تلخ نهیآ یخودم تو ریصحبت اون دوتا، تصو یصدا با

 

 .ستادهیوا نجایبساطتون رو مجرد ا نیخب، جمع کن یلیخ -

 

 :اعت انداخت و در ادامه حرفم گفتبه س ینگاه حیمس

 

 .شهیمتاهل م گهیکه البته اون هم تا دو ساعت د -
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 دونهی. خدا مکردمیعقد م دونستم،یازش نم یادیز زیکه چ یبا دختر گهیمحو شد. منم تا دوساعت د لبخندم

 .است هیهان تیازدواج بدم فقط و فقط بخاطر وص نیقبول کردم تن به ا نکهیا لیدل

 

 :غر زد کرد،یکراواتم رو درست م یطور که داشت گرههمون نیریشدن کراواتم از فکر خارج شدم. ش دهیکش با

 

  !ستیکه بلد نباشه کراوات ببنده، مرد ن یمرد -

 

نگاهش رو حس  ینیسنگ چرخوندم،یکه چشم م ی! هر سمتهینگفتم و سکوت کردم. ذهنم پر بود از هان یزیچ

 .کردمیم

 

با  هی. نفسم رو حبس کردم و بعد چند ثانکنهیم ینیسال، قلبم، سنگ یسه سال و من به اندازه س شهیم داره

 .زمزمه کردن اسم خدا رهاش کردم

 

 .و کنارشون نشستم دمیسالن نشسته بودن. کتم رو پوش یهامبل یحاضر و آماده رو حیو مس نیریش

 

با  حیو مس نیری. مامان و شمیبا هم از خونه خارج شد اومد و شگاهی. مامان هم از آراادیمامان ب میبود منتظر

 !خودم، عروسم نبود یکه به خواست قلب یدنبال عروسم. عروس رفتمیم دیو من با رفتنیم حیمس نیماش

کنار و با جون  دمیبرم دنبال اون دختر! اصال دوست نداشتم باهاش تنها باشم! مامان رو کش خواستینم دلم

 :کندن گفتم

 

 ...برم دنبال... دنبال تونمیاومده نم شیبرام پ یکار هین من... راستش ماما -
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 :اسمش رو زمزمه کرد یبا دلخور مامان

 

 !صَبرا -

 

 ...شما خودتون شهیبرم دنبال صَبرا، نم تونمیآها آ... آره. من نم -

 

 :وسط حرفم و گفت دیپر 

 

 ؟یبا بهونه آوردن گولم بزن یتونیم یشهاب جان! من مادرتم، بزرگت کردم، فکر کرد -

 

 :شدم و مامان با افسوس ادامه داد ریزسربه

 

پسرم  یول ؛یرو به عنوان همسرت قبول کن یاگهیشخص د هیبه جز هان یتونینم دونمیم ه،یدردت چ دونمیم -

 نداد؟ توکه اجل مهلتش  میچه کن یرو دوست داشتم ول هیمنم هان ده،یکه به آخر نرس ای! دنستیراهش ن نیا

 ؟یتونیم ،یتا آخر عمرت مجرد بمون یتونیکه نم

 

 :داد زد نیماش یاز تو نیرینگفتم. ش یزیرو به هم فشردم و چ هاملب

 

  !شدها رید ایمامان ب -

 

 :نیریرو کرد سمت ش مامان
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 .اومدم -

 

 .دیکتم کش یقهیبه  یبه من نگاه کرد و دست دوباره

 

 .رتهبرو پسرم، برو که عروست منتظ -

 

 نیشدم. زودتر از ماش نیکوتاه ازش فاصله گرفتم و سوار ماش یخداحافظ هی. با کردمیقبول م دینبود، با یاچاره

 .رفتم شگاهیحرکت کردم و به سمت آرا حیمس

 

 .دمیکشیم یفرض یخطا نیزده بودم و با نوک کفشم رو زم هیتک نیبه ماش نهیبه س دست

 

د بو دهیرو کش شی. روسررونیکرم رنگ اومد ب یبایو ز یبا مانتو مجلس یترباز شد و دخ شگاهیآرا یورود در

 .مشخص نباشه ادیابروهاش ز شدیباعث م نیصورتش و ا یرو

 

ممکن  لحن نیترلب داد، با آهسته ریز یکوتاه به سمتم اومد و سالم یهاگرفتم. صبرا با قدم نیرو از ماش امهیتک

 .نشست یصندل یکوتاه رو یکردم و اون با تشکرجوابش رو دادم و در رو براش باز 

 

ه ن میرو دور زدم و پشت فرمون نشستم. برعکس اکثر عروس و دامادها ما نه خوشحال بود نیرو بستم و ماش در

 .فکر بودم هم صبرا یرد و بدل شد. هم من تو نمونیکالم حرف ب کی
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رد و ک یشدم. در رو براش باز کردم و اون بازم تشکر ادهیپ نیدر محضر نگه داشتم و زودتر از صبرا از ماش یجلو

 .شد ادهیپ

 

محضر  یهابراندازش کردم و در آخر باهم از پله کمی. ستادیسرش گذاشت و کنارم ا یرو رو یرنگ دیسف چادر

 .میباال رفت

 

و داماد عروس  گاهی. به سمت جاستادنیکم حاضر در اتاق، به احتراممون ا تیورودمون به اتاق عقد، جمع با

 .میو نشست میرفت

 

بود و انگار، جز من، همه خوشحال بودن! باز  یکیهمه لبخند کوچ یهالب یچشم چرخوندم؛ رو تیجمع نیب

 قلب یخروارها خاک بود و عشقش تو ریکه جسمش ز یرو حس کردم. نگاه یرنگ ینگاه خاکستر ینیهم سنگ

 !من

 «زبان صبرا از»

 

 یدختر خام شونزده ساله بودم و تو هی یسال قبل، وقت ازدهیرگشته بود به اتاق عقد بود و فکرم ب یتو جسمم

که تنها شناختم ازش اسمش بود  یعقد با مرد یسفره یمامان نشستم پا یدهایو تمج فیبا تعر یروز نیهمچ

 .و شغلش

 

ال از خودم و پونزده س کنهیکار م یاتیشرکت لبن هی یقسمت مال یهست که تو یحامد نام هی دونستمیم فقط

 .بزرگتره

 

نداشتن، پونزده سال عدد  یمناسب طیمن که شرا یخانواده یموقع و برااون یباشه ول ادیاالن پونزده سال ز دیشا

 !بود یزیناچ
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 .بود که جواب مثبت دادم به حامد یو ناچار یعقلیمن از سر ب دیپدر و مادرم فروختنم به اون مرد، شا گمینم

 

االن هم مجبورم به جواب مثبت  دونم؛یازش نم یادیز زیکه چ ین هم نشستم کنار مردهم همونه! اال االن

  !دادن

 

شدم و االن بار دوممه؛ االن هم مثل  دهیبار گز کیمن  شه؟ینم دهیسوراخ دوبار گز هیگفته انسان عاقل از  یک

 ضم،ینبودن، فقط بخاطر برادر مر خور اضافهفقط به خاطر نون کنم؛یدارم کور کورانه ازدواج م شیسال پ ازدهی

 !معصومم یفقط بخاطر خواهرا

 

 گفتیکردم. هر چند که پدرم م لیپدر و مادرم زورم کردن ازدواج کنم، نه. اتفاقا خودم به خودم تحم گمینم

  !ختیبمون، هر چند که مادرم اشک ر گفتینرو، هر چند که خواهرم م

 

رو انجام بدم که خودم دوست  ییاز همون اول من مجبور بودم کارهابود.  نیبود، از اول هم نیمن هم یزندگ

 !اجبار ی... مجبور بودم و من چقدر متنفر بودم از کلمهینداشتم، خانوادم دوست نداشتن؛ ول

 

 .اومدم رونیب الیفکر و خ یایعاقد از دن یصدا با

 

جام  کی د،یجلد کالم اهلل مج کی یهیمهر شما را با لمیوک ایآ هان،یفرزند ک روز،یمکرمه، صَبرا ف یزهیدوش -

و ده شاخه گل رز به عقد دائم ماه داماد، شهاب  یدان، شاخه نبات، صد عدد سکه تمام بهار آزادو شمع نهیآ

 لم؟یوک اورم؟یدرب ان،یمحب

 

 :گفتم ییرسا یو با صدا دمیقرآن رو بوس دم،یکش یقیعم نفس
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 !گترها... بلهبزر یهیپدرم و مادرم و بق یبا اجازه -

 

 .شهاب هم مثل من متعهد بشه دوارمیبار دوم متاهل و متعهد شدم و ام یشد! برا تموم

 

 .رو داد دست شهاب و رفت یکیکوچ یگفتن. مهتاب خانوم جعبه کیتبر یکییکیدست زدن و  همه

 

دستش  یرزونم رو توو ل خیدست  دیکرد و بعد با ترد دیدرخشیکه داخل جعبه م یابه حلقه ینگاه مردد شهاب

 .بود شیآت یکوره یگرفت. داغ بود، انگار دستم تو

 

. جسم سرد حلقه رو دور انگشتم حس کردم و نگاهم رو از کردیزل زده بودم به شهاب و اون به دستم نگاه م من

 .شدم رهیانگشتم خ یتو یساده یشهاب گرفتم و به حلقه

 

من دست شهاب رو گرفتم و  دفعهنیو ا دمیکش یقیم داد. نفس عمشهاب رو دست یبه سمتم اومد و حلقه مامان

 یتلخ و مصنوع یو لبخند دیکش رونیمردونه رو سر دادم داخل انگشتش. بالفاصه دستش رو از دستم ب یحلقه

 .یاز مصنوع تریزد، منم لبخند زدم، مصنوع

 

اومدن تا  زمیعز یمحدثه و حنانه خواهرها گفتن. بعد اونا کیدونه اومدن و تبرشهاب دونه یسه نفره یخانواده

 .بگن، حنانه پونزده سالش بود و محدثه نوزده سالش بود کیبهم تبر

 

 یرو شی( مادرزادی)جسم تیکه به خاطر معلول زمیعز یو پنج ساله ستیبرادر ب رضا،یاونا مامان و بابا و عل بعد

 .نشسته بود، اومدن سمتمون لچریو
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 زدیکرد و بابا چقدر به شهاب سفارش کرد مراقبم باشه. بابا داشت با شهاب حرف م هیرکه مامان چقدر گ بماند

 .که دستم گرم شد کردمیو منم داشتم نگاهشون م

 

. من کردیمعصومش داشت نگاهم م یهاو اون چشم لهیپلهیشیدوختم که با لبخند ب رضایرو به عل نگاهم

 !از پدر و مادرم دوستش داشتم رشتیب یحت دم،یپرستیعاشقانه برادرم رو م

 

 :گفتم طنتیو با ش دمیکتش کش یبه لبه ی. دستدمیرو بوس شیشونیشدم و پ خم

 

  !هایکرد پیخوش ت یحساب -

 

 یبا دستاش هم با کس تونستیکه معلول بود، نم ییجاقدرت تکلم نداشت و از اون رضای. علدیکرد و خند ذوق

 :نگاهش کردم و بعد دوباره با لبخند گفتم کمی. خوندمیهاش حرفش رو ممچش یمن انگار از تو یحرف بزنه ول

 

 !یداداش شهیدلم برات تنگ م -

 

 شتریب یلیبود. خ یآدم عاد هیاز  تردهیذهنشه، اون فهم یتو یچ دونستمیاز غم افتاد. م یاهیصورتش سا یرو

 .کردیو درک م دیفهمیم هیاز بق

 

*** 

 

که دقت کردم متوجه  یشب زل زدم. کم یکیرو از هم باز کردم و به تار نمیسنگ یهاکپل ،ییهاناله یصدا با

 .ادیشدم صدا از کنارم م
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هام به بود. چندبار پلک زدم تا چشم دهیجام نشستم و به شهاب نگاه کردم که با فاصله کنارم دراز کش یتو آروم

 .بدم صیحالت چهرش رو تشخ کمیعادت کرد و تونستم  یکیتار

 

 .کرد یرو زمزمه م یلب کلمات ریهم بود و صورتش عرق کرده بود و ز یتو اخماش

 

 یهاش رو بهتر بشنوم. کلمات نامفهومکردم تا زمزمه کیصورتش و گوشم رو به لبش نزد یرو خم کردم رو سرم

 .دمیرو شن« نرو»و « نه»مثل  یهاش کلماتزمزمه نی. از بکردیرو ادا م

 :گذاشتم و لب زدم شیشونیپ یشدم. آروم دستم رو رو رهیبه صورتش خ کمیفاصله گرفتم و  ازش

 

  !تب هم نداره -

 

و از اتاق خارج شدم؛  نییتخت رفتم پا یبهش ندم. آروم از رو یتیکردم اهم یو سع رونیرو فوت کردم ب نفسم

رفتم و  یبهداشت سیتا اذان صبح نمونده. به سرو یزیچ یعنی نیا دادن،یساعت، چهار رو نشون م یهاعقربه

 .وضو گرفتم

 

شهاب  یهاونیهذ یام رو پهن کردم، اذان گفت. چادر سر کردم خواستم قامت ببندم که صداکه سجاده نیهم

 .بلند شد

 

اق، کنار ات یآب برداشتم و برگشتم تو وانیل هیفرستادم و به سمت آشپزخونه رفتم.  رونیب نیرو سنگ نفسم

 :شهاب نشستم و آروم صداش کردم

 

 !آقا شهاب -
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 :نشون نداد. بلندتر صداش کردم یعکس العمل چیه

 

 !آقا شهاب! شهاب -

 

 .بازوش و تکونش دادم ینشد. کالفه دستم رو گذاشتم رو داریهم ب باز

 

 !شهاب -

 

بازوهام رو گرفت و با ترس  دیمن رو د یبه اطراف نگاه کرد و وقت کمیجاش نشست. گنگ  یو تو دیکش ینیه

 :گفت

 

 !هینها -

 

 :متعجبم گفتم یافهیبا همون ق ه؟یک هیتعجب ابرو باال انداختم. هان با

 

 .ستمین هیمن هان -

 

 :آب رو گرفتم سمتش و لب زدم وانیلحظه براندازم کرد و بعد بازوم رو ول کرد. ل چند

 

 .آب بخور؛ حالت بهتر بشه کمی -
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 .دیه سر کشرو از دستم گرفت و الجرع وانیل حرفیکرد و ب یکوتاه مکث

 

نگاه  ینیسنگ خوندمیکه داشتم نماز م یام رفتم و قامت بستم. تمام مدتجام بلند شدم و به سمت سجاده از

 .کردمیخودم حس م یشهاب رو رو

 

سالم بدم، شهاب  نکهینکنم. قبل از ا یکردم به شهاب توجه ینمازم تمرکز کردم و سع یبود، رو یایهر سخت با

 .ام رو جمع کردمرفت. نمازم رو تموم کردم و سجاده رونیببلند شد و از اتاق 

 

مجعد و بلندش دورم  یرفته بود بازشون کنم از بند کش آزاد کردم که باعث شد، تارها ادمی شبیرو که د موهام

 .هام باال آوردمشونه یپتو رو تا رو یو گوشه دمیقسمت تخت دراز کش نیترپخش بشه. گوشه

 

که هر لحظه  دمیشنیهاش رو مقدم یهام رو بستم. صداچشم ع،یامل باز شد و من، سرباز اتاق ک مین در

 کردی. اون قدر خوب کلمات رو ادا مدمیآروم قرائت قرآنش رو شن یو بعد از چند لحظه صدا شدیم ترکینزد

 .هام گرم شد و خوابم بردکم چشم. با صداش کمشدیکه باورم نم

*** 

 

 .بخوابم ذاشتیاعصابم بود و نم یرو یزیتق چتق یمشتم فشردم. صدا یپتو رو تو زدم و یجام غلت یتو

 

و زل زدم به سقف، دوباره همون  دمیاتاق روبرو شدم. رو باال خواب کیتار مهین یچشمم رو باز کردم و با فضا هی

 .مخم یتق رفت روتق یصدا

 

. از کنهیاتو داره لباس اتو م زیو رو به م شهاب پشت به تخت دمیصدا از کجاست که د نمیشدم بب زیخ مین

 .دمیصورتم کش یخجالت پتو رو رو
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 ییکدبانو ها،میخودمون یول دیکشیم رهنشیپ یپتو نگاهش کردم. نرم و آروم اتو رو رو ریو آروم از ز دمیگز لب

 !هست واسه خودش

 

 دهنم فشار یبشوره. دستم رو روببنده و بخواد ظرف  شبندیپ کلیلحظه تصور کردم شهاب با اون قد و ه هی

 .کنم یریخندم جلوگ یدادم تا از بلند شدن صدا

 

 .دیاونم درست روبروم رنگم پر دنشیبالش رو تو مشتم فشردم و دوباره خواستم بهش نگاه کنم که با د یپره

 

خاص و نافذ  یاهآوردم و نگاهش کردم. با نگ رونیپتو ب ریاز ز شتریدهنم رو با ترس قورت دادم و سرم رو ب آب

 :لبش نشست. آروم زمزمه کرد یرو یشده بود، حس کردم لبخند محو رهیبهم خ

 

  !ساعت خواب -

 

و با شرم نگاهش کردم. از  دمی. لب گزدادینگاه کردم که هفت شب رو نشون م یبه ساعت رو پاتخت ناخودآگاه

 .بودم دهیبعد از ظهر، بعد از نهار، چهارساعت خواب

 

از اتاق  کهنیو پشت بهم به سمت در اتاق رفت و قبل از ا دیبشم. شهاب نگاهش رو ازم دزد زیخمین خواستم

 :خارج بشه گفت

 

 .تا برگردم آماده شو ،ییبرم جا دیامشب مامان واسه شام دعوتمون کرده؛ با -
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 .دادیشهاب م باز و بسته شدن در، خبر از رفتن یگفتم و اون از اتاق خارج شد، چند لحظه بعد صدا یاباشه

 

و و بازش  یمانتوم مصادف شد با به صدا در اومدن زنگ در. پاتند کردم سمت در ورود یدکمه نیآخر بستن

 .کردم

 

 رهیبود. کنجکاو به مشما خ یرنگ یمشما هیدستش  یو وارد شد. تو دیهم شن یگفت و جواب یسالم شهاب

 یهاش رو به هم فشرد و دستاهم رو منحرف کردم. لبنگ عیضا یلیکرد. خ ریبودم که برگشت و نگاهم رو غافلگ

 :گفت یقیبعد از نفس عم د،یروش کش

 

 .شده بود رید یول خواستم؛یاز تو هم نظر م دیبا دونمی. منیریش هیتوراه یبرا دمیخر یلباس نوزاد هی -

 

 :رو گرفت سمتم و ادامه داد مشما

 

 .میعوضش کن میببر ومد،یقشنگه؟ اگه خوشت ن نیبب -

 

گونم به  قیعم یهازدم که چال یاز فعل اول شخص جمع استفاده کرده بود، خوشم اومد. لبخند کهنیا از

ما و مش دینگاهش رو دزد یقیگونم ثابت موند، بعد با نفس عم یشد، نگاه شهاب چند لحظه رو دهیکش شینما

 :سمتم گرفت و گفت شتریرو ب

 

 چطوره؟ ینیبب یخواینم -
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مبل تک  یرو دیمبل نشست و منم با مکث و ترد یهول کرده مشما رو از دستش گرفتم. رو خودم اومدم و به

و لب  یمدل ملوان یآوردم. با ذوق زل زدم به سرهم رونینشستم. دست داخل مشما کردم و لباس رو ب یانفره

 .دمیگز

 

  !گرهیج یلیخ نیا یوا -

 

 :دیپرس آروم

 

 خوشت اومد؟ -

 

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 

 !نازه یلیاوهوم خ -

 

 :کردم و ادامه دادم یمکث

 

 شه؟یفارغ م یک نیریش -

 

 :و گفت دیلباسش کش یقهیبه  یدست

 

 .فکر کنم گه،یدو هفته د -
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 :تکون دادم. از جاش بلند شد و گفت سر

 

 م؟یبر -

 

 .رو به مشما برگردوندم و از جام بلند شدم لباس

 

  .میبذار برم شالم رو بذارم بر -

 

 نهیآ یسرم مرتب کردم. خوب خودم رو تو یتکون دادن سرش اکتفا کرد و من به اتاق برگشتم و شالم رو رو به

 .صورتم نشونده بودم یرو یحیمل شینگاه کردم، آرا

 

گم رن یمشک یبه خودم زدم و موها نهیآ یاز تو یبه نظر برسم. لبخند بایداشتم امشب به چشم شهاب ز دوست

 .گذاشتم رونیل بشا یاز جلو یرو کم

 :رو به شهاب گفتم کردمیم میشونم تنظ یرو رو فمیکه داشتم بند ک یاتاق خارج شدم و درحال از

 

 .میمن آمادم؛ بر -

 

. هنوز دستم به . جلوتر از خودش به سمت در رفتمدیبراندازم کرد. نگاهش رو ازم دزد کمیرو بلند کرد و  سرش

 .زدبود که شهاب صدام  دهینرس رهیدستگ

 

 !صبرا -

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  22  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 :و ناخودآگاه گفتم برگشتم

 

 !جانم -

 

 :خورد. مردد نگاهم کرد و گفت کهی

 

 داخل شالت؟ یموهات رو بد شهی... مشهیم -

 

 :نگاهش کردم و لب زدم متعجب

 

 چرا؟ -

 

تاد سموهام رو داخل شالم فر متی. دستش رو بلند کرد و با مالستادیروم افرستاد و روبه رونیب نیرو سنگ نفسش

 .سرم مرتب کرد یو شالم رو رو

 

 .یپوششت دقت کن یکن تو یسع یچادر سرت کن ول گمیحجاب برام مهمه، نم -

 

 :ازم فاصله گرفت و گفت کمی

 

 .میحاال خوب شد، بر -
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 .رفتم رونیتکون دادم و پشت سرش از خونه ب سر

 

 یاباز شد و مهتاب خانوم با چهره. چند لحظه بعد در ستادیزنگ فشار داد و منتظر ا یدستش رو رو شهاب

 :با ذوق گفت دیما رو د یشد، وقت انیخندون نما

 

 !دلم یزایسالم عز -

 

 یبعد من رو تو دیزدم و همزمان با شهاب سالم کردم. مهتاب خانوم اول صورت پسرش رو بوس یلبخند

 :و گفت دیو با شوق صورتم رو بوس دیآغوشش کش

 

 !عروس خوشگلم یخوش اومد -

 

 !یمرس -

 

کرد به داخل و  تمیداخل، شهاب دستش رو گذاشت پشت کمرم و هدا میدر کنار رفت و تعارف زد بر یجلو از

 :باز گفت شیاومد سمتم و دستش رو سمتم دراز کرد و با ن نیریخودش پشت سرم اومد. ش

 

  !سالم زن داداش جونم -

 

 .دستم گرفتم یو دستش رو تو دمیخند

 

 !زمیسالم خواهرشوهر عز -
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 .رو سمتش گرفتم هیهد یحاو یمشما

 

 .کوچولوت یهیهم هد نیا -

 

 :گفت قیعم یلبخند با

 

 .یتازه عروس یناسالمت م،یبد هیبهت هد دیدستت درد نکنه صبرا جان! ما با -

 

 !ناقابله کنمیخواهش م -

 

 .شاره کردسالن ا یهانگاهم کرد و بعد با شهاب دست داد. مهتاب خانوم با دست به مبل قدردان

 

 .نیشیم تیتو رو خدا، اذ نینیبش ن؟یستادیچرا ا -

 

 :گفت کرد،یکه با لبخند نگاهمون م نیریسالن چشم چرخوند و رو به ش ی. شهاب تومینشست هرسه

 

 کجاست؟ حیمس -

 

 :به کمرش زد و گفت یدست نیریش
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 .اومد مجبور شد بره شیبراش پ یکار هی -

 

 :لبخند گفتمبهش نگاه کردم و بعد با  کمی

 

 جون؟ کوچولوت خوبه؟ نیریش یخوب -

 

 :زد و گفت یلبخند

 

 .ادیب ایآقا به دن نیا می! فعال که منتظریمرس -

 

 .عمق گرفت لبخندم

 

 !ادیب ایو سالم به دن حیصح شاهللیا -

 

 :دیپرس مقدمهیکرد و ب یتشکر

 

 ؟یبچه دوست دار -

 

 :اب انداختم و جواب دادمبه شه ینگاه یچشم ریدهنم رو قورت دادم و ز آب

 

 دوست نداشته باشم؟ شهیآ... آره، مگه م -
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 :زد و گفت یطونیلبخند ش نیریش

 

 !بده یکاکل زر یبچه هیخدا به تو و شهاب هم  شاهللیا -

 

اجم که بعد پنج سال ازدو یبه زمان ش،یسال پ شی. ناخودآگاه برگشتم به گذشته، به شامقهی یرو کردم تو سرم

چهار سال  یکه اندازه یاازم گرفتش، بچه شیکه حامد با خودخواه یابچه داد بهم، بچه هیخدا با حامد 

 !نمیکه حامد ازم گرفتش. دختر نازن بود رخوارهیام هنوز شبچه افتم؛یم ادشی یوقت شهی. دلم خون مدمشیند

 :فت و با محبت گفتخودم از جاش بلند شد و کنارم نشست. دستم رو گر یرفتم تو کمی دیکه د نیریش

 

 ناراحتت کردم؟ زم؟یشده عز یزیچ -

 

 .زدم یتصنع یرو قورت دادم و لبخند بغضم

 

 .نه -

 

وسط شهاب موشکافانه  نیکرد بحث رو عوض کنه و من رو بخندونه. ا یکه سع زونمیبرد به حال نام یپ انگار

  !جسمم رو بشکافه و وارد روحم بشه خواستی. انگار مکردینگام م

 

*** 

 

 .شهاب، متعجب شدم یخال یجا دنیاتاق چرخوندم و با د یشدم. نگاهم رو تو داریاز خواب ب یاحساس تشنگ با
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 یرو به باز ریحر یکردم و به سمت سالن رفتم، در بالکن باز بود و باد پرده زونیپاهام رو از تخت آو دیترد با

 .هام رو کشوند سمت بالکنقدم ،ییهامهبه سمت آشپزخونه برم که زمز توجهیگرفته بود. خواستم ب

 

یم گاریشهاب. پشت به در نشسته بود و... و... س یرنگ رو کنار زدم و نگاهم قفل شد رو ریحر یپرده آروم

 د؟یکشیم گاری! شهاب سد؟یکش

 

 کردم تا بهتر زیهام رو ت. گوشزنهیلب داره با خودش حرف م ریبودم بهش که متوجه شدم ز رهیخ مهبوت

 :گفت یاگرفته یبشنوم. با صدا

 

 !لعنت به من -

 

 :ادامه داد د،یلرز صداش

 

  !لعنت به منِ خائن! لعنت -

 

 :زد و با بغض گفت گاریبه س یقیمرد؟ پک عم یفرستیبه خودت لعنت م چرا

 

  !شرو ببخ یپر کردم... منِ عوض گهید یکیجات رو با  یزود نی! ببخش که... که به اهیمن رو ببخش هان -

 

 گفت؟یم ی. شهاب چشدینم نیگردتر از ا هامچشم
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 ...من... من -

 

 .زدیرفتارش داد م یتو یموهاش، کالفگ یرو دیکش دست

 

 !کردم انتیبه دوست داشتنت خ ه،یکردم هان انتیمن به عشقت خ -

 

ناراحته؟! مگه  طورنیبه خاطر وجود من ا یعنی ای. خدادیلرزیپهنش م یهادستاش گرفت. شونه یرو تو سرش

 .وجود دخترم موافقت نکرد؟ گلوم درد گرفت یو حت طمیو با شرا یخواستگار ومدیخودش ن

 

پس چرا با من  ومده؟یشهاب هنوز با مرگ زنش کنار ن یعنیبود؟ زن سابق شهاب!  یک هیچه خبر بود؟ هان نجایا

 .کرد رونیلرزون شهاب من رو از فکر ب یازدواج کرد؟ صدا

 

  .هرفع بش میبذار دلتنگ نمت،یخوابم، بذار حداقل اونجا بب یتو ایب باریخب حداقل  ؟یگردیرد. برنمبرگ هیهان -

 

 :التماس گونه زمزمه کرد کرد،یکه دل سنگ هم آب م یگرفت و با لحن ینفس

 

 یلی... خینامرد یلیخ کنم؟یمرد عاشق و دلبسته رو داغون م هیمن برم  یمعرفت! تو با خودت نگفت ید ب -

  !راهمهین قیرف ینامرد

 

اون فضا برام قابل تحمل نبود؛ انگار هوا کم  گهیهام قرار گرفت. دقاب چشم یلرزونش تو یهاباز هم شونه و

 .آورده بودم

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  29  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 .. صورتم رو تو بالشت فرو کردمدمیتخت دراز کش یسر و صدا به اتاقم برگشتم و رو یب

 

کنم که  کاری. چدونهیبه همسر سابقش م انتیزدواجش با من رو خ. انهیبیکنم خدا؟ شهاب من رو نم کاریچ

 واسه منم بتپه؟ کمیقلبش 

 

چرا  ستیهم از شهاب که معلوم ن نیا خواست،یخودش و بشور و بساب م الیاز حامد که من رو واسه ام اون

سم رو با لرزش فوت کارم اشکال داره؟ نف یبدشانسم؟ کجا نقدریازدواجم ا یاومده من رو گرفته! چرا من تو

 :و زمزمه کردم رونیکردم ب

 

 !بگذرد زین نیا -

*** 

 

 .سماور رو باز کردم و فنجون رو پر کردم چیپ

 

. پس مشکل هیرو کرده گفته پسر خوب و خانواده دار قشیبابا تحق یگیمامان! شما م شمیمن متوجه نم -

 ه؟یچ

 

 .قفل کرد زیم یهاش رو رودست یبا ناراحت مامان

 

 .ستیبگم؟ نگرانم دست خودم ن یچ -

 

 و روبروش دمیرو عقب کش ی. صندلدیلب کرد و نگاهش رو ازم دزد ریز یرو جلوش گذاشتم، تشکر یچا فنجون

 .نشستم
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 آخه مادر من؟ ینگران چ -

 

 .زدشنم یهاچشم یپا دیکش یدست

 

 .ازدواج محدثه زوده یاالن برا -

 

 :گفتم دیام رو به هم فشردم و با تردهجام نشستم، لب یکردم و صاف تو یمکث

 

 ...من با شها ستهیزیمامان! اگه مشکلتون جه -

 

 .وسط حرفم دیاخم پر با

 

 .جهاز نداره هیته یبرا یخداروشکر بابات مشکل ه؟ینه دختر جون! جهاز چ -

 

 :گفتم کالفه

 

 محدثه؟ یپس چرا زوده برا -

 

 :مادرانه گفت یرو به هم فشرد و ما محبت هاشلب
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  !ازدواج ینداره برا یبچم هنوز سن -

 

 :نگاهش کردم و لب زدم یخوردل با

 

 .... من شونزده سالم بود که با حامدیمامان! شما خودت هم چهارده سالت بود با بابا ازدواج کرد -

 

ان هم مام اره؟یب ادیدوست داره اشتباهاتش رو به  یاشتباه بود، ک نیمن بزرگتر یادامه بدم. حامد برا نتونستم

 :متاسف گفت ه،یدردم چ دیفهم

 

 .قربونت برم! بهش فکر نکن مادر یاله -

 

 :و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

 

ا پاش. بذار ب یسنگ ننداز جلو هاتهیتو با گر ه،ینوزده سالشه، اگه خودش راض ست،یمامان جان! محدثه بچه ن -

فقط در حد  ر،یبهش سخت نگ ادیز گمین خداها! مبه امو یولش کن گمیازدواج کنه. نم خوادیکه م یکس

 .مشورت باهاش حرف بزن

 

 .نگفت. با سر به فنجونش اشاره زدم یزیفرستاد و چ رونیرو آه مانند ب نفسش

 

 .شهیبخور سرد م -

 

 :کرد و گفت کیرو به لبش نزد فنجون

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  32  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 

 کنه؟ینم تتیچطوره مادر؟ شهاب که اذ تیزندگ -

 

 .رو گرد کردم هامچشم

 

 .رسهینه مامان جان! اون بنده خدا آزارش به مورچه هم نم -

 

 :رو گرفت و گفت دستم

 

 باهاش؟ یخوشبخت یعنی -

 

 .زدم یبهتر از حامده. لبخند رم،یرو فاکتور بگ هاشیتفاوتیخونه و ب یکم بودنش تو اگه

 

 !شهیبهتر هم م شاهللیخوب بوده، ا یچتا حاال که همه کنمیم یهفته هست باهاش زندگ هیفعال که  -

 

 :زد و گفت یگرم لبخند

 

 .شهاب رو قبول داره یلیپدرت که خ -

 

 :نگاش کردم و گفتم دیترد یبا کم یتکون دادم. بعد از مکث کوتاه سر
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  !مامان -

 

 !جانم -

 

 .رو با زبون تر کردم هاملب

 

 ؟یرو به شهاب گفته بود میدرمورد من و زندگ زیشما همه چ -

 

 :و گفت کج کرد سر

 

 به شهاب نگفتم، به مهتاب خانوم گفتم قرار بود اون به شهاب بگه. چطور مگه؟ میمستق -

 

 :گفتم دیشک و ترد با

 

 من صبا رو دارم؟ یگفت ی... حتیحت -

 

 .رو گرفت و گرم فشرد دستم

 

 !زمیآره عز -

 

 :انداختم و زمزمه کردم ریرو ز سرم
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  !مامان کشهیدلم براش پر م -

 

 :نگاهم کرد و گفت متاسف

 

 .یانتخاب کرد طورنیخودت ا -

 

 .ختیرو گونم ر اشکم

 

تحمل کنم... اون... اون  میزندگ یوجود حامد رو تو تونستمینم گهیکنم مامان؟ من د کاریچ یخواستیم -

 .جوره غرور من رو لگد مال کردهمه

 

 .ردهام رو پاک ککرد و با کف دستش اشک یاوج گرفت. مامان نچ هقمهق

 

 !نکن دردت به جونم هی! گرزمینکن عز هیگر -

 

 :دمیپرس یاگرفته یکردم و با صدا یمکث

 

 ازش؟ حالش خوبه؟ یخبر دار -

 

 .گذاشت نکیشد و فنجونش رو تو س بلند
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 دمشیاوناست، رفتم د شیرفتم دم خونه حامد، نبود. زنگ زدم به مادرش گفت بچه پ شیآره مادر، دو روز پ -

 .ه خوب بودحالش هم خوب

 

 .دیلرز چونم

 

 ؟یریازش بگ یزیچ یعکس ین... نتونست -

 

 :تکون داد و گفت نیرو به طرف سرش

 

 یتونیخب نم ش،ینینب وجهچیشرط کرده که تو به ه یپا داره، وقت هی! مرغش یشناسینه، تو که حامد رو م -

 .شینیبب

 

 .دستام صورتم و پوشوندم با

 

 بزرگ شده؟ -

 

 .شونم یروگرمش نشست  دست

 

 .شهیم شتریناز و خانوم شده! روز به روز شباهتش به تو ب یلیقربونش برم خ یاله زم،یآره عز -
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یپس چرا دلم رو آب م دنش؟یلحظه د هی یبرا زنهیدل وامونده پرپر م نیا یدونیمادر من، نگو. مگه نم نگو

 با حرفات؟ یکن

 :ادامه داد مامان

 

 .شهیپنج سالش کامل م گهیماه د -

 

 :صورتم برداشتم و درمونده گفتم یرو از رو دستم

 

 .بسه مامان! بسه. دلم رو خون نکن -

 

 :گونم و گفت یرو دیکش دست

 

 .منم گفتم یدی! خودت پرسزمیعز دیببخش -

 

صبا  یچرا درست زمان یول کنم؛یکفر نعمت نم ؟یچرا صبا رو بهم داد ایفرستادم. خدا رونیرو آه مانند ب نفسم

کن  یکار هیبه من حداقل  شیدیو دار طالق از حامد بودم؟ حاال که بخش ریگ یتو دامنم که تو یگذاشترو 

 .فکر خارج شدم زمامان ا یبهش بدهکارم. با صدا یداشته باشمش، من قدر چهارسال مادر

 

 هوم؟ -

 

 .نگام کرد مشکوک
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 دختر؟ ییکجا -

 

 .دمیرو ازش دزد نگاهم

 

 ؟یگفت یزی. چجاچیه -

 

 .تکون داد سر

 

  !ساعت دو بعد از ظهره آد؟یشهاب کجاست مادر؟ چرا نم -

 

 .زدم یتصنع لبخند

 

 .دهیسرکاره، البد کارش طول کش -

 

یبپرسم، کجا م شهی. منم روم نمرونهیو تا بوق سگ ب رهیبه خودم زدم، شهاب صبح خروس خون م یپوزخند

 :بلند شد و گفت . مامان از جاشرهیچرا زود م آد،یم ریچرا د ره،

 

 ؟یندار یخب، کار -

 

 .ستادمیا منم
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 .ناهار بمون ؟یزود نیکجا به ا -

 

 .سرش گذاشت یرو رو شیدوشش انداخت و چادر مشک یرو رو فشیک

 

 .کار عقب مونده دارم ینه دخترم، برم خونه کل -

 

 :دمیخواستش شدم و پرس میتسل

 

 آن؟یم یمحدثه ک یخواستگارا -

 

 .رفت یدسمت در ورو به

 

 !انشااهلل فردا شب -

 

 :تکون دادم که گفت سر

 

 ن؟یایشما هم ب یخوایم -

 

 :حال گفتم نیبرم با ا امدینم بدم

 

 .گهیم یچ نمیبب زنمیبا شهاب حرف م -

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  39  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 

 .دیو صورتم رو بوس دیرو پوش هاشکفش

 

 یول ست؛ین شیزیچ گهیست. متهآشف کمیدلتنگته، باباتم  رضایبه ما بزن، عل یسر هیباشه صبرا جان! حداقل  -

 .نگران توئه شناسمشیمن م

 

 .زدم یامهینصف و ن لبخند

 

 !چشم -

 

 .ساختمون رو ترک کرد یخداحافظ هیگفت و با  ییبالیب

 

*** 

 

شهاب  گاهیگاه و ب یهاها و سرفهبه عطسه کردمیم ینگران شدم، سع شتریکرد و من ب یاگهید یعطسه

کمش ش یقسمت مبل نشسته بود و پاهاش رو تو نیتر یاموفق نبودم. به سالن رفتم، گوشه ینکنم؛ ول یاتوجه

 ییهاهاش رگهچشم یدیو سف دقرمز بو شینیشدم. نوک ب کشیها. نزدجمع کرده بود؛ شده بود مثل پسر بچه

 .سرخ رنگ داشت

 :لب زدم دیفاصله کنارش نشستم و با ترد با

 

 ؟یخوب -
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 :زدم و گفتم شیسرتق نیبه ا یاش، لبخند محوشد با عطسه تکون دادنش همزمان سر

 

  !یفکر کنم سرما خورد یول -

 

 :گفت یتند یکم با

 

 .گفتم حالم خوبه -

 

 :دمیکردم و دوباره پرس یها شده بود. مکثپسر بچه هیخندم گرفت. واقعا شب شیتو دماغ یصدا از

 

 بابام؟ یخونه میامشب نر یخوایم -

 

 :گفت کنجکاو

 

 ؟یچرا؟ مگه خودت دوست نداشت -

 

 :گفتم کردم،یم یهام بازطور که با انگشترو قورت دادم و همون خندم

 

 .یکن ضیرو هم مر هیاونجا بق میبر ترسمیآخه م -

 

 :حرص گفت با
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 نه؟ ؟یاعصابم راه بر یرو خوادیدلت م یلیامروز خ -

 

مثل  اومد؛ی، اون هم از من و حرف زدنم بدش مبود یجورنیجا خوردم. حامد هم هم شیو عصب یلحن جد از

 .شهاب

 

محبت کنم و اون هم  یکینشد به  چوقتیه ومده،یبه من ن یجام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. خوب از

جام  یشهاب باعث شد تو یکه صدا کردمیگاز رو پاک م یجوابم رو با محبت بده. داشتم با حرص و ناراحت

 .بپرم

 

 !نیه -

 

 ! ترسوندمت؟دیبخشب -

 

 :لب غر زدم ریبهش رفتم و به کارم ادامه دادم. ز یاغره چشم

 

  !بکشم نیه یپ ن پ کرم دارم الک -

 

 :از خنده توش بود، گفت ییهاکه رگه ییصدا با

 

 .یگفت یچ دمیشن -
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 .زدم یالیخیرو به ب خودم

 

 ؟یخب که چ -

 

 :گفت ینسبتا طوالن یکرد. بعد از مکث سکوت

 

 !خوامیر معذ -

 

 :و بعد دوباره به کارم ادامه دادم. دوباره گفت ستادیاز حرکت ا یالحظه دستم

 

 .بود ختهیاعصابم بهم ر کمی... تند رفتم! امروز دیببخش -

 

 .تکه بازوم رو گرف رونینگاهش کردم و خواستم برم ب کمیانداختم و برگشتم سمتش،  نکیس یرو تو دستمال

 

 .من رو نگاه کن -

 

 :زد و گفت ینیرنگش زل زدم. لبخند دلنش یآب یهاچشم یرو با مکث باال آوردم و تو مسر

 

 ؟یبخشیمن رو م -

 

 :رو به هم فشار دادم و گفتم هاملب
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 .که ببخشم ینکرد یکار -

 

*** 

 

 :هولم داد سمت در اتاق محدثه و گفت بایدستم رو گرفت و تقر مامان

 

 .حرف بزن بگو کمتر ناز کنهکله شق  یدختره نیبرو با ا ایب -

 

 :دمیپرس متعجب

 

 شده مگه؟ یچ -

 

 :و طلبکار گفت کالفه

 

  .برو روشنش کن، االنه که خواستگارها سر برسن ایجهازشه. ب یمخالفت من برا کنهیفکر م -

 

 .تاسف تکون دادم و چند تقه به در زدم یاز رو یسر

 

 !یمحدثه خانوم! خواهر -
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 :و گرفته گفت بلند

 

 .داخل صبرا جان ایب -

 

 .رو باز کردم و وارد اتاق مشترک محدثه و حنانه شدم در

 رهیبهش خ یتخت نشستم و با لبخند کج ینشسته بود و خودش رو مشغول کرده بود. رو زشیپشت م محدثه

 :سکوت گذشت و من گفتم یتو قهیشدم. چند دق

 

 شلوغه؟ یلیاالن مثال سرت خ -

 

 :زمه کردرو به هم فشرد و زم هاشلب

 

 !واقعا سرم شلوغه -

 

 :معترض گفت دم،یدستش کش ریروش رو از زروبه یشدم و جزوه زیخمین

 

 !اِ صبرا -

 

 :گفتم یکردم و جد یفیظر اخم

 

  !کوفت -

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  45  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 

 :ادامه دادم تیگرد شد. با جد هاشچشم

 

 .هانکن یمن اونجور یچشات رو برا -

 

 :گفت متعجب

 

 شده؟ یچ -

 

 شده؟ یچ یدونیتو نم -

 

 :تکون داد که گفتم نیرو به طرف سرش

 

 نه؟کنسل ک یهوم؟ چرا به مامان گفت ه؟یمشکلت با خواستگارت چ قایچپ بن بسته خانوم! االن دق یکوچه عل -

 

 :و گفت دیکش یپوف کالفه

 

 کنه؟ی. چرا مامان ولم نمهیبه خدا جوابم منف -

 

 :هاش زل زدمچشم یتو
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 ه؟یخب چرا جوابت منف -

 

 .لب گفت ریرو صورتش و ال اله اهلل ز دیکش دست

 

 .ازش ادیخب، خوشم نم -

 

 .نگاهش کردم هیاندر سف عاقل

 

 .خوبه یموقع هم گفتتازه اون ش،یدیند شتریب بارکیتو که  -

 

 :سرش مرتب کرد و گفت یرو رو شیروسر کالفه

 

  !کردم... اه یغلط هیموقع اون -

 

 .رو گرفتم دستش

 

خودت رو  هیکالم بگو مشکلت چ کی ؟یآریم یالک یچرا بهونه شناسم،یواهر گلم! من تورو ممحدثه جان! خ -

 .راحت کن

 

 :گفتم نانیو با اطم دمیهاش رو دچشم یتو دِیترد
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 نفهمه. خب؟ کسچیجز خودم و خودت ه دمیقول م -

 

 .فرستاد، مردد لب باز کرد رونیرو ب نفسش

 

 !بابا یمن... راستش... من... ا -

 

 :نفس گفت کیرو بست و  هاشچشم

 

 .بابا نتونه خرج جهاز و کوفت و زهرمار رو بده ترسمیمن م -

 

خندم رو  لیو دل کردیمن اتاق رو پر کرد. محدثه با تعجب نگام م یقهقهه یلحظه سکوت شد و بعد صدا چند

 :گفتم زد،یکه خنده توش موج م ییبا صدا د،یپرسیم

 

 دودِله؟ نیمامان واسه ا ید! فکر کروونهیآخه د -

 

 :نگام کرد که ادامه دادم یناراحت با

 

  !ندارن. اون نگران توئه نه پول کم آوردن هیزیجه هیبا ته یمامان با من حرف زد گفت مشکل -

 

 :آروم به کمرش زدم و گفتم یفرستاد. چند ضربه رونیرو آه مانند ب نفسش
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 .عروسش رو نشون کنه آدیپاشو، پاشو حاضر شو االن آقا داماد م -

 

 .دمیشد و با شرم اسمم رو صدا زد. گونش رو بوس سرخ

 

 .وفتهیاتفاق ب ریخ ی. انشااهلل که هر چرونیب ایسرت کن ب یگللباس خوشگل بپوش، چادر گل هی -

 

 .زد و من از اتاق خارج شدم یلبخند

 «زبان شهاب از»

 

 یکه هر چقدر در زدم صبرا در رو باز نکرده بود. کنجکاو تو بود بیرو در آوردم و وارد خونه شدم. عج هامکفش

 .دمیازش ند یسالن چشم چرخوندم؛ اما اثر

 

صبرا با بلوز و شلوار  دم،یبه داخل حموم کش یاتاق که در باز حموم توجهم رو جلب کرد. سرک یبرم تو خواستم

 :دمینداختم و پرس. ابرو باال اشستیپشت به در حموم نشسته بود و داشت لباس م یگشاد

 

 ؟یشوریخب چرا با دست م -

 

 :و نشست کف حموم. نگران گفتم دیکش غیترس ج با

 

 شد؟ یچ -

 

 :بهم رفت و گفت یاغره چشم
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 ؟یسالم. چرا زنگ نزد کیعل -

 

 :و گفتم دمیبه پشت گردنم کش یدست

 

 .یسالم، در زدم باز نکرد -

 

 .و تکرار کردمداد و دوباره مشغول شد. بازم سوالم ر سرتکون

 

 ؟یشوریبا دست م ی. چرا دارینگفت -

 

 .به جانب نگام کرد حق

 

 .بار خرابه هیآشپزخونه هر دوهفته  یتو یکه تو گذاشت یاون م؟یدار ییشولباس نیماش -

 

 .صحنه آشنا بود نیموندم، چقدر ا مات

 

 .تاسف نگاهش کردم با»

 

 ؟ینکن نیمن! مگه دکترت نگفت کار سنگ زیآخه عز -
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 :و غر زد دیکش یقیبلند شد. نفس عم هیچهار پا یرو از

 

 .ستین نیکار سنگ نیمنم راحت کن، درضمن ا ریبگ ییشولباس نیماش هی گه،یتوئه د ریخب تقص -

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 

 «.حواست به خودت باشه شتریفقط لطفا ب رمیگیهم م ییشولباس نیچشم ماش -

 

 صدام رو؟ یشنویشهاب! م -

 

 .شدم رهیلحن طلبکار صبرا گنگ بهش خ اب

 

 ؟یگفت یچ -

 

 .نگام کرد دلخور

 

 زنم؟یدو ساعته دارم برات بادمجون واکس م -

 

 .زدم یمحو لبخند

 

  !چه توپت پره -
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 .کرد اخم

 

 مرد؟ ایزن بود  یلیل یپرسیتازه م زنمیخودته، سه ساعته دارم حرف م ریتقص -

 

 .سر کج کردم یکم

 

 !دیبخشخب، ب یلیخ -

 

ها که به رفتار صبرا فکر وقت یتکون داد و دوباره مشغول شد. از حموم فاصله گرفتم و وارد اتاق شدم. گاه سر

 .یلیست، خ هیهان هیشب یلی. رفتار صبرا خکنهیم یمن زندگ یخونه یکه داره تو نمیبیرو م یاهیهان کنم،یم

 

*** 

 

 :رو داخل ظرف گذاشتم و لب زدم قاشق

 

 !ونممن -

 

 .زد لبخند

 

 !نوش جون -
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 .چال گونش. آب دهنم رو قورت دادم و از آشپزخونه خارج شدم ینگاهم قفل شد رو دوباره

 .دمیکشیآه م حوصلهیو ب کردمیها رو عوض مرو روشن کردم، پشت سر هم کانال ونیزیمبل نشستم و تلو یرو

 

دش ز خیبودم و تن  دهیدراز کش هیکنار هان ش،یپ یدکه دو سال و ان یینگاهم قفل شد به فرش، به جا یالحظه

 .بار تنهام گذاشت و رفت نیبار و آخر نیاول یبرا هیکه هان ییرو بغل کرده بودم. جا

 

با تنها  دیبهت رس یمن! چ یوفایهام گرفتم. بدست یگلوم رو قورت دادم و سرم رو تو خیب یسنگ شده بغض

 اد؟یممکنه به سرم ب یچ یگذاشتن من؟ اصال با خودت فکر کرد

 

برداشتم و به  یعسل یرو از رو میافکارم، دستم رو بلند کردم و گوش یرو دیخط کش میزنگ گوش یصدا

رو  یسبز رنگ رو لمس کردم و گوش کونی. آشدیصفحه روشن خاموش م یرو حیشدم. اسم مس رهیصفحش خ

 .کنار گوشم قرار دادم

 

 !جانم داداش -

 

 .زد یم نفسنفس

 

 ... شهاب؟شه -

 

 :دمیپرس

 

 ح؟یمس شدهیچ -

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  53  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 

 :گفتم یبلند یبلند شد. نگران و با تن صدا اشهیگر یصدا

 

 ؟یکنیم هیچرا گر -

 

 :گفت دهیبر دهیبر

 

 !نیری... شیش -

 

 .ستادمیا ناخودآگاه

 

 ؟یچ نیریش -

 

 :نداد، داد زدم جواب

 

 ؟یچ نیریش -

 

 .مانیزا یبرا کننیدارن آمادش م شش،یبرم پ نذاری. نممارستانیگرفت، آوردمش ب مانشیدرد زا -

 

 .کردم هول
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 نبود؟ مانشیوقت زا گهیهفته د هیمگه  مارستان؟یکدوم ب -

 

 .آبش پاره شده سهیدکترش گفته ک دونمی)...( نم مارستانیب -

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

  .خب، اومدم یلیخ -

 

 :استرس گفت پر

 

 .فقط زودتر خودت رو برسون -

 

هل بودم که متوجه نگاه  نقدریکردم. ا یهم خداحافظ حیبلند وارد اتاق شدم و در همون حال از مس یاهگام با

 .نگران نگام کرد کمینگران صبرا هم نشدم، 

 

 شده شهاب؟ یچ -

 

 .رو بهم فشردم هاملب

 

 .آماده شو -
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 چرا؟ -

 

 .دمیموهام کش نیب یدست کالفه

 

 .مارستانیب میبر -

 

 :ترس گفت با

 

 شده؟ یچ -

 

 :دمیو نال دمیصورتم کش نییرو از باال تا پا دستم

 

 .جااون میزنگ زد گفت بر حیمس مان،یزا یرو بردن برا نیریش -

 

 .سر تکون داد و رفت که آماده بشه ینگران با

بود و با شعف  ستادهیکنار تخت ا حی. مسدیبغلش کش ینوزاد تو یگونه یانگشت اشارش رو رو هیبا گر نیریش

 :کردم و گفتم یا. تک خندهکردینگاه م نیریبه ش یبه پسرش و گاه یگاه

 

 ن؟یریش یکنیم هیگر هاوونهیحاال چرا مثل د -

 

 .هاش رو پاک کردو با پشت دست اشک دیخند
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 .اشک شوقه -

 

کنکاش کرد. بعد از  کشیصورت کوچ یو موشکافانه تو دیپسرش رو بوس فینرم و لط یخم شد و گونه حیمس

 :گفت یث کوتاهمک

 

 بگم؟ یزیچهی -

 

 :لحظه ساکت بود جواب دادکه تا اون مامان

 

 .بگو مادر -

 

 .لبخند زد حیمس

 

 .شهابه هیشب -

 

 :گرد کردم و با تعجب گفتم چشم

 

 منه؟ هیشب ختیریب نیا -

 

 :معترض گفت نیریو ش دیخند زیر صبرا
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  !یناز نیاِ شهاب! بچم به ا -

 

 .شدم. اخم کردم و ابرو باال انداختم رهیبچه خ یت به صورت سرخ و ورم کردهشدم و با دق ترکینزد

 

 منه؟ هیلبو کجاش شب نینوچ. ا -

 

هاش رو از هم جدا اش رفت. همچنان به صورتش زل زده بودم که آروم پلکنوه یو قربون صدقه دیخند مامان

 :تحق به جانب گف حی. مسنمیرو بب شیرنگ یکرد و من تونستم چشما

 

  !بفرما، رنگ چشماش رو نگاه -

 

 .باال انداختم شونه

 

 .هیهم آب نیریش یهاداره؟ رنگ چشم یچه ربط -

 

 :کالفه گفت نیریش

 

 منه! خوب شد؟ هیخب اصال شب یلیخ -

 

 .زدم یاروزمندانهیپ لبخند
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 !شد یعال -

 

 :غر زد نیریش

 

  !آقا شهاب مینیبیبچه شما رو هم م -

 

 مینگاهش رو ازم بدزده. دوباره به بچه نگاه کردم، از حق نگذر کردیم یا نگاه کردم که سعبه صبر ناخودآگاه

 :دیداشت. صبرا کنجکاوانه پرس یصورت بانمک

 

 ن؟یذاریم یاسمش رو چ -

 

 .زد یلبخند ژکوند حیمس

 

 .شهاب میقرار بذار شییبه دا اندازشیبه خاطر شباهت ب -

 

 .کردم اخم

 

 ح؟یرو بذارم مسخوبه منم اسم بچم  -

 

 :و گفت دیخند
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 .اعصابیکردم ب یشوخ -

 

 :نگاه کرد و گفت نیریش به

 

 .یرعلیام میاسمش رو بزار میاز قبل قرار گذاشت -

 

 :کوچولوش رو نوازش کردم و لب زدم مشت

 

 !یرعلیآقا ام یخوش اومد -

 

 .شدم رهیبهش خ سیر فِ. پوکِدیچیاتاق پ یتو اشهیگر یچهرش درهم رفت و بغض کرد و بعد صدا هوی

 

 !خوش آمد گفتم بهت بدعنق زشت -

 

 :گفت مامان

 

 .گشنشه البد -

 

 :و گفتم حیمعذب نگاهم کرد. رو کردم سمت مس کمی نیریش
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 !باشه براتون ریقدمش پرخ شاهللی! احیخب، مبارکت باشه آقا مس -

 

 :لب تشکر کردن. رو کردم سمت صبرا و گفتم ریز هردو

 

 م؟یبر -

 

 .میزد رونیب مارستانیو از ب میکرد یداد. خداحافظ نسرتکو

 هاش بسته بود. با نوک زبونمداده بود و چشم هیتک شهیرو راه انداختم. صبرا سرش رو به ش نیزدم و ماش استارت

. با کردمیحس م یعل ریام ینگاه حسرت بارش رو رو مارستانیروش. تو ب دمیهام رو تر کردم و دست کشلب

 :ردن صداش زدمدل کدل یکل

 

 !صبرا -

 

 :بسته لب زد یهاهمون چشم با

 

 هوم؟ -

 

 .دادم و مشتم رو به لبم چسبوندم هیتک نیماش شهیش یرو به لبه آرنجم

 

 سوال بپرسم؟ هی -

 

 .جدا کرد و به من زل زد شهیرو از ش سرش

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  61  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 

 .بپرس -

 

 ؟یکردینگاه م نیریش یبه بچه یجور هیچرا  -

 

 .باال انداخت ابرو

 

 کردم؟ینگاه م یچجور -

 

 .و دنده رو عوض کردم دمیکش یقیعم نفس

 

 .و... حسرت یبا ناراحت -

 

 :بهش انداختم و حس کردم بغض کرده. کنجکاو گفتم ینگاهمیرو از روم برداشت. ن نگاهش

 

 شده؟ یزیچ -

 

 :لب زد یشد، بعد از مکث طوالن رهیخ رونیدستش رو به لبش چسبوند و به ب پشت

 

 ؟یدونیتو نم یعنی -
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 .کردم اخم

 

 رو؟ یچ -

 

 :فرستاد و زمزمه کرد رونیرو آه مانند ب نفسش

 

 .یچیه -

 

 .شد ترقیعم اخمم

 

 .بگو -

 

 :گفت کالفه

 

 .ولش کن -

 

 .شدم تند

 

 .بگو -

 

 .هم اخم داشت اون
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 .بدم حیرو برات توض یهمه چ ستمیمن مجبور ن ؟یچ یعنی -

 

 :گفتم شد،یکم داشت بلند مکه کم ییصدا با

 

 .یمجبور -

 

 .اون هم بلند شد یسرخ شد، تن صدا صورتش

 

 چرا؟ -

 

  !چون من شوهرتم -

 

اوج حرصم  یدهندهنشون نیو ا شدیم نییتندتند باال پا امنهیشد و با حرص فقط بهم زل زد. قفسه س ساکت

 .ازم پنهان کنه یزیچ میزندگ کیشر اومدیبود. خوشم نم

 

شد.  ادهیصبرا با مکث، بعد من، پ دم،یشدم و در رو محکم کوب ادهیدم و زودتر از صبرا پخونه پارک کر یجلو

قفل چرخوندم و کنار رفتم تا اول صبرا بره. مخالفت نکرد و جلوتر از من  یرو تو یورود دیرو زدم و کل موتیر

 .راه افتاد

 

 .ومدین رونیب گهیداتاق و  یسالن، صبرا رفت تو یتخت و برگشتم تو یرو پرت کردم رو کتم
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حثم ب یکیبا  یبودم، وقت طورنیهم شهیکم نشد. هم میاز کالفگ یول دم؛یموهام کش یهام رو البار انگشت چند

 .کردمیم یروز بعدش خودخور کیو تا  شدمیم یکالفه و عصب یجورنیهم شدیدعوام م ای شدیم

 

 .رو روشن کردم و گذاشتم کنار لبم گارمیزل زدم. س دیبالکن نشستم و به غروب خورش یتو یصندل یرو

 

فکر و  یکه واسه راحت یکرده بودم. درست از همون چهار ماه دایپ ادیاعت گاریکه بدجور به س شدیم یدوسال

 .روستا خونه اجاره کردم هی یو تو جانیگذاشتم و رفتم اله خبریب المیخ

 

بهت نبودش بودم. هنوزم باورم  یاون چهل روز رو تو بغلم مُرد و بعد یتو هیکه هان یروز رهینم ادمی چوقتیه

  !جوون بود یلیمرگ خ یبرا شه،ینم

 

 دنمیدیکه هروقت م یدور باشم از جماعت یگرفتم برم و کم میبردم، تصم یچهلمش که به عمق فاجعه پ بعد

 .آزار دهنده یهاحرف جورنیو... از ا« خدا صبر بده بهتون»، «غم آخرتون باشه» گفتنیم

 

که  یبود، با پلک دهیام چسبکه به مژه یفرستادم، قطره اشک رونیرو همراه باهاش ب گاریو دود س دمیکش یآه

 .امگونه یزدم سر خورد رو

 

 یلیبدون خ کنه،یم هیهم گر کشهیم گاریهم س یمرد یدینکنن! هروقت د هیتا گر کشنیم گاریس مردها

 !داغونه... داغون

*** 

 

جلو در ساختمون اون هم  بهیغر هی دنیساختمون بودم که با د کیو وارد کوچه شدم. نزد رو چرخوندم فرمون

  .زدیبود و داشت با صبرا حرف م ستادهیمرد قد بلند پشت به من ا هیصبرا تعجب کردم.  یروروبه
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 کشونید. نزدیو به وضوح ترس دیمن رنگش پر دنیبه سمتشون رفتم. صبرا با د عیشدم و سر ادهیپ نیماش از

 هایس یتارها یالخودم بود، البه کلیهم قد و ه بای. توجه مرد به من جلب شد. تقرستادمیشدم و کنار صبرا ا

یهاش هم مچشم دنیبا ند یزده بود اما حت یآفتاب نکی. عکردیم ییرنگ خودنما دیموهاش چند تار سف

 :و بُرندش رو حس کنم. با اخم روبه مرد گفتم زینگاه ت تونستم

 

 ن؟یدار یامر -

 

 .رو برداشت نکشیپوزخند زد و ع مرد

 

 ؟یباش یشما ک -

 

 :به صبرا انداختم و محکم گفتم ینگاه مین

 

 .یزدیباهاش حرف م یکه داشت یخانوم نیهمسر ا -

 

 .شد ترظیمنم غل یهاتر شد، اخمباال انداخت و پوزخندش پررنگ ابرو

 

  !ییپس شوهرش تو -

 

 :گفتم یبدخلق با
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 مرتون؟ا -

 

 :و گفت دیکش امقهیبه  یدست مرد

 

  !یصبرا پس بکش یپسر جون! بهتره پاتو از زندگ نیبب -

 

 :رو پس زدم و با اخم و غرور گفتم دستش

 

  کنم؟ کاریمن چ یکنیم نییکه تع یباش یاون وقت شما ک -

 

 .و به خودش اشاره کرد دیخند

 

 .من همسر سابق صبرا جونم -

 

اسم ناموس من با  یصبرا جون؟ از ک کنه؟یصدا م کیزن من رو به اسم کوچ ی. به چه حقبه جوش اومد خونم

 .اون مرد زدم نهیبه س یابا حرص ضربه آد؟یم رونیب گهیمرد د هیپسوند جون از زبون 

 

  !ارین فتیاسم زن من رو به دهن کث -

 

 .باال آورد میرو به حالت تسل هاشدست
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 .گردمیمن دنبال دردسر نم -

 

 .ته کوچه اشاره کردم به

 

 !یپس بزن به چاک. هر -

 

 .زد یکج لبخند

 

 .یرتینه خوشم اومد، خوش غ -

 

 :هاش زد و روبه صبرا گفترو به چشم نکشیع

 

 .فکر کن شنهادمیبه پ -

 

برگشتم  زیرفت و سوار شد. از کوچه که خارج شد. تند و ت ییمدل باال نیو سمت ماش دیپا چرخ یرو پاشنه و

 :پته گفتت صبرا. با ترس آب دهنش رو قورت داد و با تتهسم

 

 ...من... من -

 

 .حرص انگشت اشارم رو به لبم فشردم با
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 .نگو، برو تو یچی. هشیه -

 

 :هل گفت با

 

 ...یول -

 

 .کردم دیتاک

 

 .گفتم برو تو -

 

 .و جلوتر از من وارد ساختمون شد دیگز لب

 

 سرخ شده بود، تیام که حتم داشتم از عصبانبرگشت سمتم و به چهره هلش دادم داخل سالن. با ترس بایتقر

 :دمیپرس یبلند ینگاه کرد. با صدا

 

 کرد؟ یم کاریچ جانیا ابویاون  -

 

 :گفت دهیبردهیبر

 

 .دونم یمن... به خد... ا نم...نم -
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 .بلندتر شد صدام

 

 رو از کجا آورد؟ جانیآدرس ا -

 

 .گرفت اشهیگر

 

 .م... دونینم -

 

 .باال انداختم ابرو

 

 آره؟ گه؟ید یدونینم -

 

هاش رو حائل و دست دیکش یاخفه غیتکون داد. از کوره در رفتم. دستم رو بلند کردم، ج نیرو به طرف سرش

 .گوشم زنگ زد یتو ییصورتش کرد. صدا

 

. دعوا کن، یدوست دارن بلند نکن یدونیو م یکه دوستشون دار ییدست رو کسا وقتچیقول بده ه بهم»

 «!دست بلند نکن یسرزنش کن ول

 

 با من و مغزم؟ یکنیم کاریچ یتو دار هیکنارم فرود اومد. هان وارید یرو هوا مشت شد و محکم رو دستم

 

که با  دیتو صورتم د یچ دونمیشد. نم رهیصورتش کنار برد و به من خ یدستش رو از جلو هیبا ترس و گر صبرا

 :دیترس پرس
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 شهاب؟ یبخو... خو -

 

طور که . همونذاشتیسرم منت م دنشیاون هم واسه تپ ی. حتزنهیم نیقلبم سنگ کردمیبودم؟ حس م خوب

 :دمیغر زدم،ینفس منفس تیاز عصبان

 

 .اتاق یبرو تو -

 

 .کرد یفشار پا

 

 حالت خوبه؟ یمطمئن -

 

 :زمزمه کردم دوارانهیتاک

 

  !اتاق یبرو تو -

 

 :گفت نگران

 

 !شهاب ینکیسکته م -

 

 :زدم داد
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 !برو تو اتاق -

 :در رو نبست. بلند گفتم یو واردش شد ول دیپاهاش رو سمت در اتاق کش ی. با مکث کوتاهدیخودش لرز به

 

 .درو ببند -

 

مبل نشستم. منظور اون  یرو ی. به سختدمیکشیآروم بسته شدن در اومد. به زور نفس م یلحظه بعد صدا چند

 کردمی. حس مکردیداشت خفم م رتیبهش فکر کنه؟ غ دیگفته بود که صبرا بابهش  یبود؟ چ یمرد چ

 .ناموسم در خطره

 

 .رو از دست دادم هیکه هان یبد بود. درست مثل زمان حالم

 

هامه. چشم یهنوز هم جلو شیخاکستر یهاآشنا، چشم یاسم و چهره نی! مغزم پر شده از اهی! هانهی! هانهیهان

 یخاکستر یهادختر کنم؟ چطور دلم اومد چشم نیا نیگزیرو جا یدختر چشم ابرو مشک هیمن چطور دلم اومد 

 بشم؟ الیخیخوشگلش رو ب

 

 :دمیدردناکم و نال یبه گلو دمیکش یدست

 

  !خدا -

 

 :دمیموهام فرستادم و با عجز نال یرو ال دستم
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 .رهیگی! قلبم آروم نمایخدا -

 

 .ستهیدوسال آرومم کرده، سنگ قبر بابا و هان نیتو ا که ییذهنم جرقه زد. تنها جا یتو یفکر

 

*** 

 

رنگ رو شستم. خم شدم  یرو اسم پدرم و آروم با کف دست سنگ مشک ختمیگالب رو باز کردم و ر یشهیش در

 .رو بهش چسبوندم میشونیپ هیو چند ثان دمیسنگ قبر رو بوس یرو یو عکس حک شده 

 

 ن؟یبابا ام ی! خوبنیسالم آقا ام -

 

 .زدم یکردم لبخند لرزون بغض

 

 .یاومدم مهر پدرانت رو شامل حالم کن -

 

 .رو قلبم مشت شد دستم

 

 ه؟یپشت پا زدم به عشق هان یدیآوردم برات؟ د گهیعروس د هی یدید -

 

 .دیگونم چک یرو یاشک قطره
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. کننیم هینشستن و گردوسال باال قبرش  نیپدر و مادرش مثل تمام ا نمیبرم سر قبرش! برم بب شهیروم نم -

 .شکسته و پدر کمر شکستش نگاه کنمتو صورت مادر دل شهیروم نم

 

 .هامبه پلک دمیکش دست

 

مرد،  هیبود که هان روزید نیهم کنمیحال حس م نیدوسال برام دو قرن شد، با ا نیسخت گذشت برام. ا -

 .رفت شمیبود که از پ روزید نیهم

 

 .زدم یتلخند

 

ر حق ما د هیتو هم مثل هان ن؟یریآورده ش ایبدن یچه پسر خوشگل یدیو ند یاومد بابا. تو کجا رفت ایات بدننوه -

  !یکرد یو مامان نامرد

 

 .دیلرز صدام

 

 .انیمحب نیحاج ام یتو هم تنهامون گذاشت -

 

 یردرمیپ یرو شونم نشست و بعد اون صدا یسر دادم. دست هیراحت گر الیدستام صورتم رو پوشوندم و با خ با

 .دیچیتو گوشم پ

 

 قرآن بخونم براش؟ -
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 :گفتم یشدم. بعد از مکث کوتاه رهیرو بلند کردم و بهش خ سرم

 

 .شمیممنون م -

 

 .روم اون طرف سنگ قبر نشست و قرآنش رو باز کرد و شروع کرد به قرائت قرآنزد و روبه یمهربون لبخند

 :که رد کرد و لب زد رمردیسمت پ آوردم و گرفتم رونیب یشلوارم، اسکناس بیج یتو از

 

 .خونمیهم واسه دل خودم هم واسه دل تو دارم براش م -

 

 یفاتحه که فرستاد ازم خداحافظ کیتموم شد و با  رمردیزدم و تشکر کردم. بعد از ربع ساعت، کار پ یلبخند

از قلبم اونجا مدفونه.  یارهپا کردمیکه حس م ییاز قبرستان رفتم. جا یاگهیکرد و رفت. بلند شدم و به سمت د

 هامو ضجه هاهیدوسال تمام شاهد گر که یهام قرار گرفت. سنگ قبرقاب چشم یتو ییآشنا دیسنگ قبر سف

  .زدم هی. کنارش نشستم و به درخت پشت سرم تکبود

 

 اتیب هیهان»

 و هفتاد و سه صدی: هفدهم آبان هزار و سطلوع

  د و پنجو نو صدیهزار و س وری: دهم شهرغروب

 «!امبخواب دردانه آرام

 

بار خوندم. صاف نشستم و به  نیده هزارم یسنگ رو برا یرو ینوشته یلبالب پر از اشک شد وقت هامچشم

 .شدم رهیپام خ ریخاک ز
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 .زمیس... سالم عز -

 

 :خشکم رو تر کردم و ادامه دادم یهازبونم لب با

 

 ...من -

 

 :ادامه دادم یکردم و به سخت یهوف

 

 .هیمن واقعا شرمندتم هان -

 

 .میشونیبه پ دمیکش دست

 

 .یو دار یباور کن، تو برام فرق داشت یجات رو پر کردم ول یزود نیبه ا -

 

 .صورتم گذاشتم یرو رو هامدست

 

 گم؟یدارم م یچ ایخدا -

 

 .روش دمیسنگ قبر و آروم دست کش یرو ختمیر گالب

 

 .یبود ! کاش کنارمهیدلم برات تنگ شده هان -
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*** 

 

رو  رهنمیدستم سر بخوره. با مشت کوچولوش پ یاز ال دمیترسیبود که م زهیمزهی. اون قدر ربغلش کردم آروم

 که دمیصورت نرمش و غر زد. خند یرفت تو شمیکه ته ر دمیرو بوس شیشونی. خم شدم و پدیگرفت و کش

 :گفت حیمس

 

 ؟یخندیم یتو دهن بچم حاال دار یرو کرد شتیر -

 

 :براش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 

  !منه ها یخواهر زاده -

 

 :به جانب گفت حق

 

 .تو باشه، پسر منه یخواهرزاده کهنیقبل از ا -

 

مادرش رو حس کرد که شروع کرد به  یبو یعل ریرو سر پسرش. انگار ام دیکنارم نشست و دست کش نیریش

 :با شعف گفت نیریدست و پا زدن. ش

 

 قند عسلم؟ یگردیمن مدنبال  یدار -
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 :زدم و گفتم یاداد. قهقهه لیلبخند تحو هیشب یزیکنار رفت و چ یرعلیلب ام یگوشه

 

 .خندهیم رزنایپ هیشب -

 

 :بچه رو از دستم گرفت و گفت نیریش

 

  !به تو رفته -

 

 :رو جمع کردم و با حرص گفتم خندم

 

 .به شوهرت رفته نه من -

 

 .خندهبار نوبت اون بود که ب نیا

 

 .خب حرص نخور یلیخ -

 

مامان از  کهنیسکوت بود تا ا هیآغوشش گرفت و تکون داد تا بخوابه. چند ثان یرو تو یرعلیآروم ام بعد

 :آشپزخونه دل کند و اومد تو سالن و گفت

 

 ؟یاوردیچرا صبرا رو ن -
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 :. دنبال بهونه بودم که مامان دلخور لب زددمیکش یقیعم نفس

 

 ن؟یدعوا کرد -

 

 :زمزمه کردم یو به سخت دمیپشت گردنم کش یدست

 

 !بایتقر -

 :دینگاهم کرد و پرس قیعم

 

 چرا پسرم؟ -

 

از مسائل  یآلود به خودشون گرفتن. اصال دوست نداشتم کسشدن و ظاهر اخم کیابروهام به هم نزد کمی

نق زد و بهونه داد  یرعلیامگذاشتم.  جوابیانداختم و سوالش رو ب ریبا خبر بشه! سرم رو ز میزندگ یخصوص

نگاه  ینیسنگ دم،یکش یقیعمبلند شد و بچه به بغل وارد اتاق شد و در رو بست. نفس  نیریدست مادرش، ش

 :تند گفتم ی. کالفه سرم رو بلند کردم و کمکردیم تمیو مامان اذ حیمس

 

 شده؟ یزیچ -

 

 و سرش دیرفتم که خند یابا هم! چشم غره تاحاال دعوا نکردن نیریمتاسف نگام کرد، انگار خودش و ش حیمس

 .ستادیانداخت. از جام بلند شدم و چنگ زدم به کتم، مامان ا نییرو پا

 

 کجا؟ -
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 :نگاه کردم و لب زدم میساعت مچ به

 

 .برم دیصبرا هم خونه تنهاست، با شه،یم کیهوا داره تار -

 

یهام رو مم در بدرقم کرد. جلو در داشتم کفشنزد و تا د یحرف دیمخالفت من رو د یتعارف کرد و وقت کمی

 :که گفت دمیپوش

 

 .خوامیرو م تیشهاب جان! از دست من ناراحت نشو، به خدا صالح زندگ -

 

 .زدم یدار یمعن لبخند

 

  !یکردیخرج م هیهان یرو برا یکه به صبرا دار یدهم توجه کینه ناراحت نشدم فقط... کاش  -

 

 .خورد و بغض کرد جا

 

 ...من... به خدا -

 

 .رو به حالت سکوت باال آوردم دستم
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 یجمله رو برا نیا یول یآورد لیبرام دل هیرفتار نامحترمانتون با هان یمامان جان شما تاحاال صد هزار بار برا -

و  نیریش یحت م،یدر حقش ظلم کرد یلیخ هی. چه من، چه شما، چه مادر و پدر هاننیبشنو کمیبار صدهزار و 

 !یدار ریتقص یاگوشه هی ینیبیبازم م نیاریب هبهان نیرو آزار دادن، پس هرجور هم بخوا هیهان یلیهم خهانا 

 

 :دمینگفت. خم شدم و گونش رو بوس یزیانداخت و چ ریرو ز سرش

 

 .نداره دهیهم نکن که فا هیگر -

 

 .هاش رو پاک کردپشت دست اشک با

 

 .شده مادر دارهیو کنا شیچقدر زبونت ن -

 

 .دمیکش آه

 

 .روزگار باهام خوب تا نکرد مامان! اصال خوب تا نکرد -

 

 .غم نگاهم کرد با

 

 .کسچیرو زخمت مرحم بذاره پسرم. ه تونهیجز خودت نم کسچیبرم، ه تیقربون دل زخم -

 

 .زدم یامهینصفه ن لبخند
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 ؟یندار یخب، کار -

 

 .زد هیچهارچوب در تک به

 

 .اهت. به صبرا سالم برسوننه پسرم، برو خدا به همر -

 

 .چشمم گذاشتم یدستم رو رو هی

 

 .چشم یبه رو -

 

*** 

 

هام رو بستم که چند تقه به در تخت انداختم. چشم یخودم رو طاق باز رو یرو عوض کردم و با خستگ هاملباس

 :خورد. تو همون حالت گفتم

 

 بله؟ -

 

 .صبرا یگرفته یباز شدن در اومد و بعد اون صدا یصدا

 

 .شام حاضره -
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و من صبرا  نیب نیاز ا شتریب یدلخور خواستیدلم نم یفرستادم. اصال اشتها نداشتم ول رونیرو آه مانند ب نفسم

 .لب زدم نی. واسه همادیب شیپ

 

 .آمیباشه االن م -

 

لم غش و د یروز هیزل زدم.  شیآرا زیم یرو ینهیتخت نشستم و به آ یلحظه بعد در دوباره بسته شد. رو چند

تنها باشم،  خوادیکنه اما حاال دلم م دآبیمن سرخاب سف یبرا زیم نیا یزنم رو نکهیواسه ا رفتیضعف م

زنم  گهید یکی ه،یهان یجا یروز دیشا کردمیفکر نم وقتچیه یبه صبرا ندارم ول یحس چیتنها! نه که ه یتنها

 .باشه

 

کردن  یشروع کردم به باز لیمینشستم و ب زیصبرا پشت م یروآشپزخونه رفتم، روبه یاتاق خارج شدم و تو از

 رهیچونم زدم و به صبرا خ ریبشقاب گذاشتم و دستم رو ز یبا غذام. صبرا هم مثل من تو فکر بود. قاشقم رو تو

 :دمیدل کردن سوالم رو پرسدل یشدم. با کل

 

 ...اومد دم در روزیکه د یواقعا اون -

 

 :وار گفتماز زنم راجب شوهر سابقش بپرسم واقعا سخت بود. به زور و زمزمه کهنیکردم. برام سخت بود، ا مکث

 

 شو... شوهر سا... سابقت بود؟ -

 

 .اخم کرد یکم

 

 چطور؟ -
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 .نوک زبونم لبام رو تر کردم با

 

 .ترهسن و سال دار بود. مشخصه که از من بزرگ اروی. اون خوردیآخه سنش به تو نم -

 

 :کرد و بعد گفتمن من کمیشد.  هول

 

 .ترهخب... اون... اون پونزده سال از من بزرگ -

 

 .گرد کردم چشم

 

 پونزده سال؟ -

 

 چند سالش بود؟ اصال صبرا چند سالشه؟ یعنیداد و من با خودم گفتم  سرتکون

 االن یعنیاون موقع برام مهم نبود.  یبهم گفته بود ول نیریزنم چند سالشه، ش دونستمیدار بود که نم خنده

 :دمیوجدانم رفتم. سوالم رو پرس یبه صدا یامهمه؟ چشم غره

 

 تو چند سالته؟ -

 

 :تعجب لب زد یرو خورد و با کم وانیاز دوغ داخل ل یاجرعه
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 .و هفت ستیب -

 

 :گفتم و زمزمه کردم یآهان

 

  !یکتریپنج سال ازم کوچ -

 

 .باال انداخت شونه

 

 ؟یکه چ -

 

 .دمیکش یپوف

 

 .یچیه -

 :دیپرس دیسکوت شد و بعد اون با ترد نمونیب یکم

 

 اون چند سالش بود؟ -

 

 .تکون دادم یرو سوال سرم

 

 ؟یک -
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 .دهنش رو قورت داد آب

 

 .زنت -

 

 :لب زدم کردمیم یهام بازطور که با انگشتزدم و همون یتلخ لبخند

 

 .و پنج سالش ستیب شدیم گهیاگه زنده بود، چند ماه د -

 

 .یلیجوون بود، خ یلیخ هیخت. هاناندا ریرو ز سرش

 

*** 

 

به صفحش انداختم. اسم  یزنگ خورد. نگاه میشرکت بودم که گوش یخدمه یهاحساب و کتاب یبررس درحال

 هیابروم رو باال انداختم، خواهر هان یتا کی. متعجب شدیخاموش روشن م یگوش یصفحه یرو اتیهانا ب

 .اتصال رو لمس کردم و تلفن رو کنار گوشم قرار دادم ی. دکمهبود که ازم خبر نگرفته بود یماه نیچند

 

 بله؟ -

 

 .دیچیگوشم پ یخشدار هانا تو یکم یصدا

 

 .سالم آقا شهاب. هانا هستم -
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 .جام صاف نشستم تو

 

 ن؟یاز ما گرفت یحال شدیآقا ماهان خوبه؟ چ ن؟یبله شناختم، خوب هست -

 

 :مکث کرد و گفت یکم

 

 .بودم ریوقت درگ چند نیا دیببخش -

 

 با بنده؟ نیداشت یامر کنم،یخواهش م -

 

 :تر ادامه دادکرد و گرفته یاسرفه

 

 ...بله، راستش -

 

 .بغض دار شد صداش

 

 .به رحمت خدا رفتن شیپدرم سه روز پ -

 

 :لب زدم یزد. به خودم اومدم و با ناراحت خشکم

 

 .خدا رحمتشون کنه -
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 .امرزهیخدا رفتگان شما هم ب -

 

 :ادامه داد یا. با وقفهدمیکش یآه

 

 هیکه مدفون شده درست کنار سنگ قبر هان یی. جادیاریب فیواسه هفتم پدرم تشر شهیخواستم بگم اگه م یم -

 .ست

 

 :زده گفتم بهت

 

  !بود یاونجا بودم، اون قبر خال شیمن که سه روز پ -

 

 :زد و گفت یهق

 

 .کردنفوت کرد، فرداش دفنش  شیپدرم سه شب پ -

 

 .دلم از خدا براش طلب آمرزش کردم یکردم و تو ینچ

 

 .غم آخرتون باشه -

 

 :دادم ادامه
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 .آمیهفتم م یچشم من حتما برا -

 

 .ممنونم آقا شهاب -

 

 .نیبگ تیبه خانواده از طرف منم به نرگس خانوم تسل نی. سالم برسونکنمیخواهش م -

 

 .چشم. خداحافظ -

 

  .خداحافظ -

 

 رهیگیها رو مروزگار! چپ و راست جون آدم نیرو به چونم چسبوندم، چه نامرده ا یطع کردم و گوشرو ق تماس

 .قبرستون یگوشه ندازتشونیو م

 

*** 

 

نکردم. به اتاق سرک  افتیدر یجواب یرو در آوردم و وارد سالن شدم. بلند صبرا رو صدا کردم ول هامکفش

رو درآوردم و شمارش رو گرفتم،  مینکردم. گوش داشیپ یکردم ولتو حموم هم نگاه  یاما نبود، حت دمیکش

 .دیچیتو گوشم پ یزن یصدا

 

 .دیریلطفا بعدا تماس بگ باشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم -
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 .تو گوشم زنگ خورد یکس ی. صدادیچیپیزن تو گوشم م یلعنت یدوباره، دوباره. هر بار صدا دوباره،

 

 «!فکر کن شنهادمیپ به»

 

. کردیم وونمیفکر کردن بهش هم د ی. حتششینکنه... نکنه صبرا رفته پ گفت،یم ییزایچ هیسابقش  وهرش

 .مادرش اومد یباباش رو گرفتم. بعد دو بوق، صدا یشماره خونه

 

 بله؟ -

 

 الو؟ -

 

 :جواب داد ییروکرد و بعد با خوش مکث

 

 ؟یسالم پسرم! خوب -

 

 :گفتم کالفه

 

 صبرا اونجاست؟ دیبله ممنون. ببخش -

 

 شده پسرم؟ یزی! چستین نجاینه ا -
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 .دمیکش میشونیبه پ یرو عصب دستم

 

 .ستیاومدم خونه، صبرا ن -

 

 .زنگ بزن شیخب به گوش -

 

 .دمیکوب واریبه د یمشت یعصب

 

 .دارهیبرنم -

 

 :مادرانه گفت ینگران با

 

 چرا؟ -

 

 .دمیبه گردنم کش یو نگران دست یعصب

 

 .دونمینم دونم،ینم -

صبرا با :»شدیذهنم تکرار م یجمله تو نیو من فقط ا زدی. مادر صبرا داشت باهام حرف مزدمیم نفسنفس

 «!همسر سابقش رفته

 

ادکلن صبرا رو که  یسالن بشه. بو یقفل باعث شد نگاهم معطوف به در ورود یتو دیچرخش کل یصدا

به در نگاه کردم. صبرا اومد  تیبا حرص و عصبان قطع کردم و یتماس رو بدون خداحافظ یدادم فور صیتشخ
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و  دیکش ینی. هستادمیا شیسانت مین یمحکم به سمتش رفتم و تو یهاداخل و در رو پشت سرش بست. با قدم

نگاهم کرد و لب  دهیپر ییصورتش براق شدم، با رنگ و رو یعقب بره که بازوش رو گرفتم و تو یخواست قدم

 :زد

 

 ؟یاومد یتو ک -

 

 :دمیصورتش غر تو

 

 ؟یکجا بود -

 

 :تعجب ابرو باال انداخت که داد زدم با

 

 ؟یبود یاکدوم جهنم دره -

 

بهش دادم و  یدستم گرفتم و فشردم، تکون محکم یزد و با بهت نگاهم کرد. جفت بازوهاش رو تو خشکش

 .رو به زبون آوردم شدیم یذهنم تداع یکه تو یاجمله

 

 ن مردک؟سر قرار با او یرفته بود -

 

 :پته گفتدروغ نگفتم. با تته ارد،یلیهاش شده بود قد توپ ببگم چشم اگه

 

 ه؟یواسه خودت؟ مردک ک یگیم ی... چیچ -
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 :فشردم و عربده زدم شتریرو ب بازوهاش

 

  !سوال رو با سوال جواب نده -

 

 .تو هم رفت و اونم صداش بلند شد تیعصبان ایدرد  یاز رو اخماش

 

 .ی! دستم رو شکوندیولم کن وحش -

 

دستم باال رفت و با تمام قدرت رو سمت چپ صورتش  اریاختیخونم به جوش اومد. ب یوحش یکلمه  دنیشن با

خورد و سرش به سمت راست برگشت. با  ی. تکون سختافتادیدستم نبود، حتما م یفرود اومد. اگه بازوش تو

خشکم زد. انگار  ییجوراهیو  مشد مونی، از کارم پشچونش یلبش راه گرفته بود رو یکه از گوشه یخون دنید

 از خودم؟ ترفیکردم؟ دست بلند کردم رو ضع کاریشدم. من چ داریاز خواب ب

 

 کیزانوهاش فرود اومد و من تازه نگاهم افتاد به پالست یبازوش شل شد و بالفاصله صبرا رو یاز رو دستم

ماتم  یکنار صبرا یکردم. با هول و شرمندگ یچه غلط دمیمتنقالت. تازه فه یسر هیو  یسبز وه،ی. مدهایخر

  .دیگونش چک یرو یصداش کردم که قطره اشک ترمیجواب نداد. مال یبرده زانو زدم. آروم صداش کردم ول

 

 یمردونم رو یهاهام گرفتم و نرم و آروم صورتش رو سمت خودم برگردوندم. رد انگشتانگشت نیرو ب چونش

رو زخم گوشه لبش که صورتش از درد جمع شد و سرش رو  دمی. دست کشزدیذوق مسمت چپ صورتش تو 

 :و ناخودآگاه گفتم دمی. لب گزدیعقب کش

 

 .دستم بشکنه که روت بلند شد -
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 .شد ریهاش سرازاز چشم یشتریب یهاو اشک دیلرز چونش

کمه. دستم رو دور  یلیخ ینمویقضاوت تا پش یفاصله گنیبراش سوخت. چرا زود قضاوتش کردم؟ راست م دلم

که  یاز جاش بلند شد. با قد یپسم زد و با مکث کوتاه یبازوهاش حلقه کردم و خواستم بغلش کنم که با سرد

جا نشستم و شده، رفت سمت اتاق و در رو پشت سرش بست. چندلحظه با غصه همون دهیخم کردمیحس م

اپن آشپزخونه گذاشتم و تازه متوجه  یداشتم و رو رفتم. برشون دیخر یهاکیبعد بلند شدم به سمت پالست

به شماره  یتلفن از بس زنگ خورد روبه انفجار بود. نگاه شد،یهم نم قهیمدت که ده دق نیتمام ا یشدم تو

و با  مایحالت هواپ یرو گذاشتم تو یجواب بدم پس گوش شدیصبرا بود. روم نم یپدر یخونه یانداختم. شماره

 بود که بهش زدم؟ یروم زل زدم. اون چه تهمتروبه واریبه د یحالت گنگ

 

 «زبان صبرا از»

 

لبم  یشدم. سمت چپ صورتم کبود و ورم کرده بود، زخم گوشه رهیخ نهیآ یو تو دمیبه لب دردناکم کش یدست

 خواب داشت. من هیخونه فقط  نیتخت نشستم. چقدر بد بود که ا یکردم و رو ی. پوفزدیتو ذوق م یهم حساب

منکر  تونمینم یبابا عاشق نشدم ول هشهاب کتکم زد، هنوز نگرانشم، نکنه عاشقش شدم؟! ن کهنیبا ا یحت یلعنت

  .باشه اون شوهرمه یعالقم بهش بشم، هرچ

 

بهش رو  انتیباعث شد فکر کنه من قصد خ یهام حلقه بست. چچشم یتهمتش دوباره اشک تو یادآوری با

که چند تقه به در خورد. خودم رو زدم به خواب و به در پشت کردم. چند  دمیدارم؟ کالفه رو تخت دراز کش

 .شهاب اومد یباز شد و بعد صدا یلحظه بعد در به آهستگ

 

 ؟یخواب -

 

 :و زمزمه کرد دیکش یندادم. آه یجواب
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 .... منیداریب دونمیم -

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

 .زنمیهات حرف م. فردا بایتا تو راحت باش رونیب رمیمن شب رو م -

 

 :جواب ندادم که آهسته گفت بازم

 

  .خداحافظ -

 

 رفتنش بود یدهندهبسته شدن در نشون یصدا و

خونه رفتم  دیگرفته بود. امروز بعد از ظهر واسه خر یلیبالشت فرو کردم. دلم خ یو سرم رو تو دمیکش یآه

ود و ب یخال بایتقر خچالی یوش بود. از طرفخام شیبه شهاب زنگ زدم تا بهش اطالع بدم اما گوش یحت رون،یب

 .نبود یشام مواد کاف یهیواسه ته

 

و  یعصب نطوریا بتمیغ میساعت و ن کیشهاب بخاطر  شهیرو بکنم. باورم نم هامدیبرم و خر خبریشدم ب مجبور

 !زنگ بزنه میبه گوش تونستیبشه! خب م شونیپر

 

زنگ تلفن  یزد و... صدا انتیو دوخت و تنم کرد، بهم تهمت خ دیبردفاع از خودم رو نداد!  یبه من اجازه یحت

 :ممکن جواب دادم یصدا نیتربه سالن رفتم و با گرفته یحوصلگیخونه بلند شد. با ب
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 بله؟ -

 

 .نگران مامان اومد یصدا

 

 الو؟ صبرا؟ -

 

 .زدم یتلخ لبخند

 

 .سالم مامان -

 

 .صداش نگران بود هنوز

 

 خاموش بود؟ تی. چرا گوشمینگرانت شد یهم شهاب هم ما کل ؟یکجا بود زم؟یعز یسالم، خوب کیعل -

 

 .نتونست بهم زنگ بزنه و سراغ من رو از مامان گرفته نیخاطر همخاموش بود؟ پس شهاب به میگوش

 

 .کنم واسه خونه دیمامان جان، رفته بودم خر جاچیه -

 

 بود؟ شونیپس چرا شهاب اون قدر پر -

 

 :گفتم یکالفگ یهام خفه کردم و با کمبرو پشت ل آهم
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 .ناراحت شد رون،یب رمیبهش اطالع ندادم دارم م -

 

 .خور شددل یمامان هم کم لحن

 

 خب چرا دخترم؟ -

 

 :به مامان گفتم الیخیکه متوجه شدم شال هنوز رو سرمه. ب دمیبه سرم کش یدست

 

 .دید من رفتم خربو یخونه هم خال خچالیزنگ زدم جواب نداد،  شیبه گوش -

 

 :لب گفت و ادامه داد ریال اال اهلل ز مامان

 

 .کنهیکه گفتم االن سکته م دیلرزیبنده خدا پشت تلفن صداش چنان م -

 

 :لب زدم ناخودآگاه

 

 .خدا نکنه -

 

 :دیلحظه سکوت شد و بعد مامان پرس چند
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 دعواتون شد؟ -

 

 :گفتم یو با تلخ دمیلبم کش یبه گوشه یدست

 

 .مکی -

 

 .کرد ی! مامان نچکمیارواح عمم!  آره

 

  !بوده دیمشخصه دعوا شد -

 

 .از شهاب دفاع کردم ارادهیب

 

 .خودم بود ریتقص -

 

 .کنم یمالکه دادم رو ماست یایکردم سوت یاز جانب مامان سکوت شد. سع بازهم

 

 ...من... اون یعنی... زهیچ -

 

 :و گفت دیخند مامان

 

 .یکن یمالاستواسه من م خوادینم -
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 یکم گاهیذهنم جا یکه به شهاب، به شوهرم، عالقمند شدم. عاشق نبودم اما تو کردمی. اعتراف مدمیخند منم

 .نداشت

 

 «زبان شهاب از»

 

هام زدم و به رو به چشم میآفتاب نکی. عکردیم هیبغل گرفته بود و آروم گر یکه نوزاد دمیدور هانا رو د از

همسرش نشسته بود و  یو قبر خاک هیسنگ قبر هان نیشدم. نرگس خانوم ب رهیروم خبهرو یدهیداغ د یخانواده

 .دادیم شیدلداربود و  ستادهی. ماهان، همسر هانا، هم کنار همسرش ازدیضجه م

 

 گفتیم هیکه هان یهمون ه،یهان یشدم. عمه پوشاهیس تیبه جمع رهیزدم و خ هیدرخت کنار دستم تک به

. صدف و زدیقبر برادرش انداخته بود و زار م یخودش رو رو ده،یتنفرش رو از خودش نفهم لیدل وقتچیه

 .هم کنارش نشسته بودن کشیدختر کوچ

جا ساعت اون کیبه  کیکه مراسمشون تموم بشه. نزد ینشم تا وقت کشونیدادم نزد حی. ترجکردنیم هیگر همه

کم متفرق شدن. حال کم تیباالخره مراسم تموم شد و جمعدرد و دل کردم.  هیدلم با هان یمنتظر موندم و تو

صدف  یسه نفره یو خانواده انکردن به خونه. همه رفتن و فقط هانا و ماه شینرگس خانوم بد شد و راه

دم و ش کشونیمحکم به سمتشون رفتم، توجه هانا بهم جلب شد. نزد یهاو با قدم دمیکش یقیموندن. نفس عم

 یآروم یجوابم رو دادن. هانا نگاهش رو تو جمع چرخوند و با صدا ییروو اونا هم با خوش به همشون سالم کردم

 :گفت

 

 .حرف بزنم یکه باهاتون خصوص نیایگفتم ب -

 

 .کج کردم سر
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 در مورد؟ -

 

 .دیکش یآه

 

 .هیهان -

 

هم  یهاش رو تو. انگشتمیاز جمع فاصله گرفت ی. هانا پسرش رو به دست ماهان سپرد و باهم کممیکرد سکوت

صفحه  یمنزل رو یاش نگاه کردم. کلمهبلند شد. به صفحه میزنگ گوش یبزنه که صدا یو خواست حرف چوندیپ

 .کردم و تماس رو وصل کردم ی. عذر خواهشدیخاموش و روشن م

 

 بله؟ -

 

 .صبرا اومد یصدا

 

 .سالم -

 

 .کرد مکث

 

 شهاب؟ ییکجا -

 

 :م و گفتمبه صورت کنجکاو هانا انداخت ینگاه
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 .خونه آمیم گهیساعت د کیمن تا  زمیعز -

 

کنم.  یرسوند رو با عذاب وجدان سرش خال هیکه به هان ییخواستم آزار ها یم زم،یگرفت و گفتم عز کرمم

 .از قصد بود دفعهنیا یکلمه صدا زدم ول نیاز دهنم در رفت و صبرا رو با ا یگرچه چند بار

 

 .باشه -

 

 :دمیکرد، پرساز فکر خارجم  صداش

 

 ؟یندار ازین یزیچ -

 

 .مراقب خودتم باش ا،ینه... زود ب -

 

 .زدم لبخند

 

  .. خداحافظزمیچشم، تو هم مراقب خودت باش عز -

 

  .خداحافظ -

 

 فشیک یبا شک نگاهم کرد و در آخر دست کرد تو یکردم. کم یرو قطع کردم و دوباره از هانا عذرخواه تماس

 :دمیآورد و گرفت سمتم. کنجکاوانه پرس رونیرو ب ینتیمتوسط و ز یجعبه هیو 
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 ه؟یچ نیا -

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

 .تا امروز وقت نشد متاسفانه یکردم، گفتم بدمش به شما ول داشیپ شیپ سالکی. حدودا ستهیمال هان نایا -

 

ه بود. دلم برات تنگ هام حلقه زدچشم یجعبه رو گرفتم. اشک تو د،یلرزیکه به وضوح م ییهامکث و دست با

 !من یوفایشده ب

*** 

 

بود و  کیشدم. هوا تار رهیداخلش خ اتی. آروم در  جعبه رو باز کردم. به محتورونیرو فوت کردم ب گاریس دود

 رونیهام برخورد کرد. ببه انگشت یمشخص نبود، آروم دستم رو داخل جعبه بردم. جسم سرد ادیداخل جعبه ز

که براش  یجمع شد؛ همون هاممچش یدستم، اشک تو یگردنبند تو دنیفتم. با دچشمم گر یآوردمش و جلو

هفته قبل از مرگش گمش کرده بود.  کیکه  یاول اسمم روش بود. همون نیکه حرف الت یبودم، همون دهیخر

 کرد؟یم کاریچ جانیپس ا

 

هم گم  نی. اختیگونم ر یم روهاکردم. اشک دایرو پ هیهان یدفعه حلقه نیدست کردم داخل جعبه و ا دوباره

 بارنیکه اول یکاغذ یقایقا یحت میکه باهاش خاطره داشت یهرچ جاست؟نیهامون اکرده بود. چرا تمام گمشده

 کردمیکه فکر م یی. درست جاختیریهام مگونه یرو امانیهام بگرفتم درست کنم. اشک ادی هیاز دست هان

و روش  ریز یآوردم و کم رونیخورد. کاغذ رو ب یرنگ دیبه کاغذ سف چشمم دم،یتمام خاطرات داخل جعبه رو د

 :کاغذ با خط خوش نوشته بود دیسف یدادم. رو صفحه صیرو تشخ هیخط هانکردم. دست

 

 «به عشق اول و آخرم شهاب میتقد»
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ها گرفتم گل . نگاهم رو ازنیرو زم ختیبرگ قرمز خشک شده رزمان چند تا گلتا خورده رو باز کردم، هم کاغذ

 .و به متن نامه دوختم

 

 ینام خالق زندگ به»

به دستت  وقتچینامه ه نیچون اگه باشم ا ستمیمن ن یخونینامه رو م نیا یوقت دونمی. مزمیشهاب عز سالم

تباه شد و چهارسال از آرامش محروم شدم تا  میبد. زندگ یلی. سرنوشت با من بد تا کرد شهاب، خدیرسینم

اب، با . من با تو زنده شدم شهمیزندگ یانگار آرامش برگشت تو م،یشد یکی یبا تو شروع شد، وقت میگزند کهنیا

 .هرچند کوتاه مدت یچ یعنی یزندگ دمیتو فهم

 

 یرو بچشم. م یبختکردم قبل از مرگم طعم خوش یو فقط سع ستمیزنده ن یادیمدت ز دمیفهم یبود ول رید

بهت دروغ بگم، منو ببخش.  یمجبور شدم چند بار یول یجعبه تعجب کرد اون همه خاطره داخل دنیدونم با د

 یخاطره کن دیکوتاه تجد حظهچند ل یبرا نایبا ا یدل تنگم شد یجعبه تا اگه روز نیگذاشتم داخل ا نارویا

 .اگه تلخ باشه یحت

 

ها از روز مرگم دههم  دیسال، شا کیماه،  کیروز بعد مرگم،  کی. رسهیبه دستت م یجعبه ک نیا دونمینم

تو فراموشم  ی... ولکنمیفراموشت نم چوقتیعاشقانه دوست دارم و ه یبدون خوامیسال گذشته باشه؛ فقط م

و ر یخوشبخت نیریطعم ش حسو  یبده، به خودت فرصت شاد لیرو تشک یدیجد یکن، تو ازدواج کن و زندگ

 .اش کردمتجربه مهیمدت کوتاه و نصفه و ن هی یکه من تو یبده، فرصت

 

کوه پشتشه  نیمَرد که ع هیشوهر داره،  هیزن جهانه چون  نیترکه با تو ازدواج کنه، خوشبخت یدختر مطمئنم

ازدواج کن که  یرو فراموش نکن و بعد من با دختر تمی. پس وصذارهیهم تنهاش نم طیشرا نیتو بدتر یو حت

و گم و گورش کن و بعد اون هم من  ورون بنداز دکردنش دایروز بعد از پ کیهم  لیوسا نی. اکنهیخوشبختت م

 «شهیهم ی! خداحافظ براادتمیرو فراموش کن البته اگه هنوز تو 
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ر بده که ده براب یبهم صبر بده، صبر اینکنه. خدا داریام صبرا رو بضجه یدندونام فشردم تا صدا یرو ال دستم

 .عذاب رو تحمل کنم نیا تونمیباشه! من نم وبیصبر ع

اشک و  یبه زور جلو وفا؟یفراموشت کنم؟ االن ب یگیم ی! حاال که داغ دلم رو تازه کردهیهان ینامرد یلیخ

سالن نشستم. ساعت از  یهامبل یدستم گرفتم و از بالکن خارج شدم و  رو هی یهقم رو گرفتم. جعبه رو توهق

 .افتاد رو دلم شیکه دوسال پ یداغ از! یخواب یسوخت، نه از ب یهام مچشم دایسه شب گذشته بود و من شد

 

 «زبان صبرا از»

هام رو با حوله خشک کردم. آب رو بستم و دست ریباز و بسته شدن در سالن توجهم رو جلب کرد. ش یصدا

 شهیبود و االن از هم شونیپر یادیچند روز ز نیشدم. ا رهیو به شهاب خ ستادمیچهارچوب در آشپزخونه ا یتو

 :گفتم یآروم یدابود. با ص ترشونیپر

 

 .یسالم، خسته نباش -

 

 .زد ینیغمگ لبخند

 

 ؟یسالم، خوب -

 

 .سمتش رفتم و کتش رو از دستش گرفتم به

 

 ؟یممنون، تو چطور -

 

 :مردد ادامه دادم و
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 .یشونیناراحت و پر کنمیحس م -

 

صبح تا حاال دلم شور  از یعنیانداخت. دروغ نگم دلم شور زد،  ریهاش محو شد و سرش رو زلب یاز رو لبخند

 .. آب دهنم رو قورت دادمزدیم

 

 افتاده شهاب؟ یاتفاق -

 

 :گفت جیگ

 

 هان؟ -

 

 :گفتم یرو کج کردم و با نگران سرم

 

 شده؟ شیزیچ یکس -

 

 :پته گفتهول شد. با تته کمیکردم  حس

 

 ...نی... آره... ببیعنینه...  -

 

 .دستش رو گرفتم نگران
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 شهاب؟ شدهیچ -

 

 :هاش حلقه زد و گفتچشم یوت اشک

 

 بگم بهت؟ یچجور -

 

 .دیرنگم پر یشده. به آن یزیچ هیمطمئنم شدم  گهید

 

 ... شده؟یچ... چ -

 

 :زدم غیج بایصدام رو بردم باال تقر کنه،یهمچنان با غم نگاهم م دمید

 

  !د حرف بزن -

 

 :بغلم کرد و با بغض آشکار کنار گوشم لب زد هوایب

 

 .گمیم تیتسل -

 

ولو  بایداده بودم و تقر هیکامال خودم رو بهش تک شدم،یم نیدادم. اگه شهاب بغلم نکرده بود، حتما پخش زم وا

کدومشون تنهام  یعنیچشمم.  یصبا اومد جلو یتک اعضاء خانوادم حتتک یشده بودم تو بغلش. چهره

 گذاشته؟
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 :شد و لب زد رهینگران به صورتم خ شهاب

 

 ...صبرا جان -

 

. یاضاف یهاحرف دنیشن یهام کر بود براگوش یول دهیم میداره دلدار دونستمیم دم،یحرفاش رو نشن یهیبق

 :لب زدم

 

 کدومشون؟ -

 

 .سر تکون داد یسوال

 

 ؟یچ -

 

 .دیلرزیم یعیبه طرز فج صدام

 

 ک... ک... ک... کدو... مشون.... ت... تنهام... گ... گذاشتن؟ -

 

 :گفت یو ترحم نگاهم کرد و بعد از مکث طوالن یسوزد. با دلش شتریهاش بچشم یتو اشک

 

 ...امروز صبح... حال ب... برادرت بد شد و -
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شهاب هم نتونست از سقوطم  یشد و حت یپام خال ری. زدیچیتو گوشم پ یسوت متمدد یرفت، صدا جیگ سرم

 .کنه یریجلو گ

 

*** 

 

بهت  ی. فقط توینداشتم، نه غم، نه شاد یحس چیروم. ههروب روحیو ب دیسف واریزل زده بودم به د تیم مثل

 بودم؛

 ترشیاز دخترم ب یحت ایتو دن زیچکه از همه یاز جونم، کس زتریبهت مرگ تک پسر خانوادم، برادر عز یتو اول

  !میدوستش داشتم؛ دوم هم... خبر حاملگ

 

بفهمم حاملم؟ دستم سوخت. به  دیبا تیوضع نیاالن تو ا ؟یدیو غم رو با هم م یخدا؟! شاد تیوضع نیا یتو

 ،یتمام خاطرات کودک کرد،یلحظه هم رهام نم کی رضایعل ادیشدم.  رهیکه به دستم وصل بود خ یسرم

و  تیکه با تمام معلول اشتوجود د یبرادر هیکه گوشه و کنارش  یرو مرور کردم، خاطرات میو جوان ینوجوان

االن دفنش کردن؟ هرچقدر به بابا و شهاب  یعنیگاهم بود.  هیه و تکپشتوان نیترو محکم نیتربزرگ شیناتوان

 رضایعل دونستنیدل بودن، مگه نمقبول نکردن. چقدر سنگ نشیاصرار کردم من رو ببرن واسه مراسم تدف

 جونش بسته بود؟ بهبود؟ مگه خبر نداشتن جونم  زیچقدر برام عز

 

. بغض کردم، اونم بغض داشت. اومد سمتم و کنارم نشست، وارد شد یاتاق باز شد و شهاب با لبخند تلخ در

 .زهرمار یبه تلخ یلبخند زد،یو اون لبخند م کردمیلرزون بهش نگاه م یاهمچنان با چونه

 

. دستش رو بلند کرد ختیهام شکست و قطرات اشک رو گونم ردستش گرفت و فشرد. سد چشم یرو تو دستم

 :لب زدم یدارخش یاک کرد. با صداهام رو پو با نوک انگشت شستش اشک

 

 دفنش کردن؟ -
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 :انداخت و مغموم لب زد ریرو ز سرش

 

 .آره -

 

 یشد. شهاب هم سع لیهقم اوج گرفت و به ضجه تبدشده بودم. هق وونهیخنده هق زدم، د ونیم دم،یخند ناباور

هم بد بود.  یلیم بد بود. خرو کمرم. حال دیچسبوند و آروم دست کش نشیدر آروم کردنم داشت، سرم رو به س

 :کنار گوشم زمزمه کرد

 

 .آروم باش صبرا! آروم باش -

 

کم از شهاب هم جدا خفه کردم. بعد از ربع ساعت آروم شدم و کم نشیهقم رو تو سچنگ زدم و هق رهنشیپ به

 :گفت دیبه صورتم انداخت و با ترد یشدم. نگاه

 

 ؟یآروم شد -

 .برداشت و گرفت سمتم یز رو پاتختا یسر تکون دادم. دستمال آروم

 

 .صورتت رو پاک کن -

 

 :هام رو پاک کردم. شهاب دستم رو فشرد و زمزمه کردرو گرفتم و گونه دستمال

 

 ؟یبهتر -
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 :زده لب زدمو ماتم دمیرو باال کش دماغم

 

 .دونمینم -

 

 :حالت دارم رو پشت گوشم برد و آروم گفت یاز موها یاتره

 

 ؟یدونن شهیمگه م -

 

 .دمیکش آه

 

  !شده -

 

 :مکث گفت با

 

 بده، دکتر خبر کنم؟ یلیاگه حالت خ-

 

 .تکون دادم نیرو به طرف سرم

 

 .ستین ازین -
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 :سکوت گذشت و آروم گفتم یتو کمی

 

 شهاب؟ -

 

 .هام زل زدچشم یتو

 

 بله؟ -

 

 .کردم بغض

 

 .سر... سر... خ... خاکش یبریمن رو م -

 

 .نگام کرد مغموم

 

 .خودت و... و اون بچه ضرر داره یبرا یتابیو ب هیدکتر گفت گر -

 

 .کردمنگاهش  ملتمس

 

 .کنمیخواهش م -

 

 :گفت کالفه
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 .برمتیفردا م زم،یعز شهیامروز نم -

 

 :گفتم مظلومانه

 

 .شهاب شمیتا فردا جون به لب م -

 

 .شتیپ انیآخه قراره امروز خواهرات ب -

 

 :و بغض گفتم یلجباز با

 

 .داداشم شیمامان بمونن. توروخدا من رو ببر پ شیبگو پ ان،یبگو ن -

 

 .شد یهام جاراشک دوباره

 

 .کنمیتوروخدا شهاب! التماست م -

 

 .ام شدخواسته میترحم نگام کرد و تسل با

 

 .ینکن تیقول بده خودت رو اذ یباشه ول -
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 :شور و بغض گفتم با

 

 .دمیباشه... باشه قول م -

 

 .دادتکون  سر

 

 .میباشه بذار سرمت تموم بشه بعد بر -

*** 

 

 داداش؟ یچرا تنهام گذاشت -

 

 .زدم یهق

 

 اورد؟یکه قلب مهربونت دووم ن یدید یشد؟ چ یپس چ ؟یباش شمیپ شهیمگه... مگه ازت قول نگرفتم که هم -

 

 .دار چسبوندمرو به خاک نم سرم

 

 .یکه تنهامون گذاشت یبد یلی! خیعل یبد یلیخ -

 

 :گفتم یمشتم گرفتم و با لبخند تلخ یرو تو اکخ
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 ؟یشیم ییبار دوم دا یبرا یدار یدونیاصال م -

 

 .دیلرز چونم

 

یرو نشون نم شیبخاطر تو خوشحال یباشه، مگه نه؟ و... ول دیبا یعنیخوشحاله،  یلیش... شهاب خ ؟یدونیم -

 .ده

 

صدام رو  کردم،یدلم رو براش باز م یت، داشتم سفرهکه تنهام گذاش یاز برادر کردمیکردم، داشتم گله م مکث

 :آوردم و زمزمه کردم نییپا

 

 .که از اونه یاهم خودش رو هم بچه ،یدوستش دارم عل -

 

جسمش... و حس  یکه نبود، روحش رو داشتم ول یکس ی. براگهید یکی یبرا کردمیبود که اعتراف م بارنیاول

گاه بود ن ستادهیکه با فاصله از ما ا یدم. سرم رو بلند کردم تا به شهابهم سبک ش کشمیهم خجالت م کردمیم

نکردم!  دروغ  داشیرو اطرافم چرخوندم اما پ مرو شدم. نگران نگاهبهرو شیخال یکنم که... در کمال تعجب با جا

مواظبم خودت  ایشکمم مشت شد، خدا یندارم. ناخودآگاه دستم رو تیکردم امن یحس م دم،یترس یلیچرا؟ خ

 .مواظبمون باش یعنیباش... 

 

 گهیاون قسمت کامال تنها بودم. د ینبود. من تو کمینزد کسچیبود که ه نیشده بود و از همه بدتر ا کیتار هوا

ردم قبرستون. به دور و برم نگاه ک یبرم سمت ورود دیبود که به عقلم نرس ادیز یگرفته بود، ترسم به حد امهیگر

ی. دوباره کنار خاک علزدیاز اندازه تند م شیدست شهاب بود. قلبم ب فمیاومد ک ادمی یم ولکن دایرو پ فمیتا ک

 .نوکرتم ایکمکم کن، خدا ایخودم جمع شدم. خدا یتو دهینشستم و ترس رضا
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ردم از ک یخسته شده بودم. از جام بلند شدم. کورکورانه سع گهی. دومدیساعت اونجا نشستم اما بازم شهاب ن مین

 تیلب آ ریرو هم گم کرده بودم، ز رضایدورتر شدم و بدبختانه قبر عل ی. بدتر از در خروجرونیستون بزنم بقبر

 یتو زدی! مگس پر نمرمیتا با شهاب تماس بگ ودهم همراهم نب می. گوشفرستادمیو صلوات م خوندمیم یالکرس

  !قبرستون

 

در بازار شلوغ پ هیرو داشتم که تو  یا. حس بچهدمینشستم و پاهام رو با حرص به سنگ کوب یدرخت ریز خسته

که  یی. درست جاترسوندیکسم بود و نبودش من رو مهمه طیشرا نیا یو مادرش رو گم کرده بود. شهاب تو

 یکیاون تار یروشن کرد. تو لمد یتو یدیام یکور سو ییهاهیگر یگرفتم تا صبح منتظر بمونم، صدا میتصم

. خوشحال از جام بلند شدم و به سمتش دمیرو د کردیم هیمن نشسته بود و گر که پشت به یشخص یهیسا

 .رفتم

 

تر کردم و هام رو آرومباشه. قدم تونهیجز شوهرم نم یکس هیکنار اون شخص، متوجه شدم اون سا فمیک دنید با

زمان ز لحظه هما ی! در آناتیب هی. نگاهم رو به اسم سنگ قبر دوختم و ماتم برد. هانستادمیپشت سرش ا

گونم سر  یکه از رو یاشک قطرهبهم هجوم آورد و شد  یو ناراحت یخورمختلف خشم، حسادت، دل یهاحس

 .خورد

 یم جهینت نیتازه داشتم به ا ی. منِ لعنتهیشهاب من رو ول کرده بود و اومده بود باال سر هان شدینم باورم

از من  کرد؛یم هیو گال زدیحرف م هی. با گرکردمیتباه مانگار اش یکه شهاب هم من رو دوست داره ول دمیرس

  !با من شنسبت به ازدواج شیمونیگفت، از بچمون، از خودش و... احساس پش

 

وجود  یقیعشق عم کرد،یحرف زدن با اون سنگ قبر استفاده م یکه برا یتک کلماتحال پشت تک نیا با

چقدر گذشت و من به حال خودم و  دونمیاشق داره. نمع یکه مرد هیداشت و من چقدر حسادت کردم به هان

ا من و ب یکه بره ول گشتاز جاش بلند شد و با ترس بر هویبه ساعتش انداخت و  ی. شهاب نگاهختمیدلم اشک ر

 .رو شدروبه میاشک یهاچشم

 

 .شد کمی. به خودش اومد و چند قدم نزددادم صیتشخ یکیاون تار یرو تو شیدگیپر رنگ
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 ؟یکنیم کاریچ جانیجان! تو ا صبرا -

 

نفس  یبازوهام بزاره که چند قدم عقب رفتم و دستم رو جلوش گرفتم. مکث کرد. عصب یدست رو خواست

 :و بعد با حرص گفتم دمیکش یقیعم

 

 .یشعوری... بیلیخ -

 

قدر رفتم تا از اون .رهیرفتنم رو بگ یداشت جلو یو سع اومدیبلند ازش دور شدم، دنبالم م یهابا حرص و قدم و

بود که  ادیچقدر سرعتم ز دونمینم دم،یشنیصبرا صبرا گفتن شهاب رو واضح م یبهشت زهرا خارج شدم. صدا

رو به رو  ینیرو زد، برگشتم و با ماش هامشمچ یدیرد شم که نور شد ابونی. اومدم از خدیرسیشهاب بهم نم

با  نیشد و ماش دهیکدوم طرف برم. بازوم کش دونستمی. نمخشک شدم و هل کردم اومد،یشدم که با سرعت م

 .از کنارم رد شد یبوق متمدد

 

 :نگران نگاهم کرد و داد زد یهانگاه کردم، شهاب با چشم میناج به

 

 ؟یبسالمت یکر شد ای یالل شد ؟یدیجواب نم کنمیصدات م یچرا هرچ -

 

 .نشیس یتو دمیا مشت کوب. دستش رو پس زدم و باومدیخونم در نم یزدیم کارد

 

شوهرم زن حاملش رو ول کرده  دمیدیو نم شدمی! کور مشدمیکاش کور م یا یآره الل شدم، کر شدم ول -

 .خاک ونیکام هی ریرفت ز شیکه دوسال پ یزن یرفته پ
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 .گرفت می. ناخودآگاه گردیکشینفس م یهنوز حرص یباز شد ول یکم اخماش

 

 شمیفکر کردم دارم با تو خوشبخت م یعمر هیبعد  چارهی؟ من بدبخت، من بشهاب یهست یتو چجور مرد -

 نیا ینگفت ؟یرفت یو ظلمات ول کرد یکیاون تار یزنت رو تو ؟یدار رتیتو غ ؟یاشتباه کردم، تو مرد یول

 کنه؟یم یبه ناموست دست دراز آدیم یخر هی یاصال نگفت ایحالش بد شد  دیست شاحامله

 

 :زدم غیج بایتقر

 

 بهت بگم؟ دیمن با نارویا -

 

ناراحت بود. دستم رو گرفت و  یکرده بود. شرمنده و کم ریی. حاال رنگ نگاه شهاب کامال تغکردمیم هقهق

 :آهسته گفت

 

 .خونه میبر -

 

خونه و من با همون  میدیرس دمیقدم شدم. انقدر حالم گرفته بود که نفهمسرتکون دادم و باهاش هم جونیب

 .دمیتخت دراز کش یرو رنگیو مشک یخاک یهالباس

 

 

شکمم  یخودم مچاله شده بودم. دستم رو رو یتو ینیبودم و مثل جن دهیقسمت تخت دراز کش نیترگوشه

 قهی. حاال هم عزادار برادرم بودم، هم عزادار دل شکستم، هر چند دقختمیریآروم اشک ممشت کرده بودم و آروم

یم کارینداشتم که بدونم چ یاقهعال چی. شهاب تو سالن بود و من هزدمیم یو هق کردمیم یاسکسکه کباری

 نه تو رو؟ خوادینه من رو م یدیبابات دوست نداره؟ د یدی. ددمیشکمم کش یرو ی. دستم رو دورانکنه
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بزرگت  ییازش و خودم تنها شمی... ج... جدا میناراحت نباش اگه واقعا مارو نخواد، توافق یول زکم؟یعز یدید

رو  ختیریگوله مهام گوله. اشکمیکن یتا با هم زندگ شتیپ آرمیهم خواهرت رو م گهیسال د زدهی. سکنمیم

 میماه و ن کی نیا یکه تو یبابات اون مرد نچو ،یچون از شهاب خوامتیمن م یبابات نخوادت ول دیبالشت. شا

صبا رو  ینذاشت. چون بابات رو دوست دارم ول و اجبار کم فهیاز رو وظ یحت یپوست ریز یهابرام از محبت

کنم  کاریچ یچقدر دوستش دارم ول دمیاومد تازه فهم ایبدن کهنیدوست نداشتم چون باباش حامد بود، بعد از ا

خودم و با جون و  شیپ آمشیسالش شد، م جدهیه یوقت یاون رو ازم گرفت ول باباش شیسالگ کیکه قبل از 

 .ورو هم صبا روهم ت کنم،یدل بزرگش م

 

*** 

 

 زیپوش گذشتم. وارد آشپزخونه شدم. محدثه پشت م اهیس تیجمع نیدستم گرفتم و از ب یرو تو یخال ینیس

رد برخو یگذاشتم. از صدا زیم یرو رو ینیو س دمیکش یدستاش گرفته بود، آه نینشسته بود و سرش رو ب

 :تمسوزانه گفرده بود. دلهاش قرمز شده بود و پف کسر بلند کرد، چشم زیبا م ینیس

 

 .خودت رو یکشت -

 

 :و با بغض لب زد دیلرز چونش

 

  !صبرا -

 

 .شونش گذاشتم یرو دست
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 جانم؟ -

 

 :بغلم گرفتم. با درد لب زد یرو تو سرش

 

 .شهیهاش تنگ مخنده یدلم برا -

 

 .زد شیهام نبه چشم اشک

 

 .براش شهیمنم... منم دلم تنگ م -

 

 .کردم مکث

 

اومد و  ای. معصومانه به دنکنهیمردم رو حس نم نینگاه سنگ گهید کشه،ینم یسخت گهیراحت شد. د یول -

 .راحت باشه که هست ایاون دن یمعصومانه رفت. فقط براش دعا کن که تو

 

رو  یرعلیدادم که ام نیریجدا کرد، چند تقه به در آشپز خونه خورد. نگاهم رو به ش رهنمیزد و سرش رو از پ هق

 :بهش زدم و رو به محدثه گفتم یجونیلبخند ب کرد،یغل گرفته بود. نگاهم مب

 

 .ببرم واسه مهمونا زیبر ییچا گهیچندتا د -

 

 .نیریتکون داد، رفتم سمت ش سر
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 جان؟ نیریجانم ش -

 

 .اشاره کرد کردیم هیکه گر یرعلیام به

 

 بدم؟ ریبهش ش تونمیگشنشه، کجا م -

 

 .به اتاق محدثه و حنانه اشاره کردم گذاشتم پشت کمرش و دست

 

 .جا گلمبرو اون -

 

 .تکون داد و با تشکر رفت سر

 

که حنانه  کردمی. داشتم به حرکاتش نگاه مذاشتیم ینیرو داخل س ییپر از چا یهادونه استکاندونه محدثه

 .نفس زنون اومد تو آشپزخونهنفس

 

 .یآج -

 

 .کردم نگاهش

 

 حنا؟ شدهیچ -
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 :گفت هیگر با

 

 .مامان حالش بد شده -

 

بغلم  یبود. سرش رو تو یهوشیوارد سالن شدم و سمت مامان رفتم که از بس ضجه زده بود رو به ب دهیترس

ا از خانوم گهیو با کمک دوتا د میاز آب قند رو بهش داد یگرفتم، محدثه آب قند به دست اومد کنارم. به زور کم

 .تو اتاق مشیبرد

 

حنانه اومد بغلم  ختم،یرینوحه خون اشک م یبا صدا رضایبه عکس عل رهیزده بودم و خ هیتک واریبه د زدهماتم

 :و گرفته کنار گوشم لب زد

 

 .بابا دم در کارت داره -

 

بود. بابا کنار در  هیهمسا یخونه یرفتم. قسمت مردونه تو اطیسر و صدا به سمت در ح یتکون دادم و ب سر

 .بود. رفتم سمتش ستادهیا اطیباز ح مهین

 

 .سالم بابا -

 

 .نگام کرد مغموم

 

 .سالم دخترم -
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 .نگاش کردم یسوال

 

 ن؟یداشت یبا من کار -

 

 .به خونه زل زد نگران

 

 مامانت خوبه؟ -

 

 .دمیکش آه

 

 .مشیزور خوابوندبهتره، به -

 

 .چوندمیدستم پ یو توشالم ر یشهی. ردمیکشیخجالت م یبزنم ول یدل کردم حرفانداخت. دل ریسر ز متاسف

 

 بابا؟ -

 

 جانم؟ -

 

 .شالم ور رفتم یشهیانداختم و بازم با ر ریرو ز سرم

 

 .نینگ یزیچ ی... به کسمیلطفا... راجب... راجب با... باردار -
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 :تا کلمه رو بگم. از خجالت سرخ شده بودم، بابا دستم رو گرفت و گفت شیش نیتا ا مردم

 

 .تو جون بخواه عمر بابا -

 

 بمکوخیسر جام م یکس یبشم صدا اطیوارد ح کهنیباهام حرف زد و رفت. قبل از ا یزدم. بابا کم یخجل لبخند

 .کرد

 

 .روزیخانوم ف -

 

 یموها نکهیبا ا زد،یجذاب م یهاپیبود. هنوزم ت ستادهیروم ابرگشتم سمت در. حامد روبه دیمکث و ترد با

 .شد کمیسابق رو داشت. چند قدم نزد تیذابشده بود اما هنوزم ج دیسف یسرش کم یجلو

 

 .گمیم تیتسل -

 

 :گفتم یانداختم و به سخت ریرو ز سرم

 

 جا؟نیا یچرا اومد -

 

 :و برنده نگاش کردم زینداد، ت جواب

 

 ؟یداریچرا دست از سرمون بر نم -
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 :باال انداخت و حق به جانب گفت ابرو

 

 ه؟ینوازچه رسم مهمون گهید نیا -

 

 .دمکر اخم

 

  !میخوایما مهمون خود سر نم -

 

 .دیخند

 

 .گهیشدم د تیچموش نی! منم عاشق همیاز رو بست رمیچه شمش -

 

 :گفتم تند

 

 .جواب سوالم رو بده -

 

 .زد یکج لبخند

 

 .حرف دارم باهات -
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  !حرفتو بگو و برو -

 

 :گفت ینگاهم کرد، به کنار دستش نگاه کرد و رو به شخص سوم ثیخب

 

 .زمیزع ایب -

 

 رهیخ ی. نفسم رفت، با بهت به دخترستادیاومد کنار حامد ا یخرگوش یبا موها یالحظه بعد دختر بچه چند

زدم. صبا با خجالت به حامد نگاه کرد و پشت پاهاش  هیخودمه. به در تک یگوشه گریشدم که مطمئن بودم ج

 :سر صبا و آروم گفت یپنهان شد. حامد دستش رو گذاشت رو

 

 .خانوم مادرته. برو جلوتر نیا -

 

رو به زور  "ماما" یکلمه دمشیکه د یبار نی. آخرشمیحامد صبا رو آورده باشه پ شدیباورم نم شد،ینم باورم

که چند قدم به  یاباز کردم. درست لحظه دنشیبه آغوش کش یهام رو برازانو زدم و دست نیزم ی. روگفتیم

 .سمت خودش دیت و کشسمتم برداشته بود، حامد دستش رو گرف

 

  !چهارسالت برطرف شد یبسه... فکر کنم دلتنگ -

 

 .نگاش کردم درمونده

 

 .بغلش کنم باریبذار  -
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 .زد شخندین

 

وقت هر چقدر دلت ! اونتیام شو و برگرد سر خونه و زندگپنج ساله یغهیص ر،یطالقت رو از اون سوسوله بگ -

 .خواست بغلش کن

 

 .دمبغض به صبا نگاه کر با

 

 .نباش حامد من مادرشم رحمیب -

 

 .زد پوزخند

 

 ؟یدخترت رو قبول نکرد هیمادر نمونه چرا سرپرست -

 

 :نگاهش کردم و لب زدم میاشک یهاچشم با

 

  !نامرد -

 

 .و چند قدم ازم دور شد دیصبارو کش دست

 

و  تیسر خونه زندگ یگردیبرم ای. یریرو بگ متیتصم یوقت دار گهیصبرا، تا دوهفته د گمیدوباره بهت م -

  !ینیبیاون آقا پسر و رنگ صبارم نم شیپ یمونیم ای یکنیم یکنار من و دخترت زندگ
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 :گفتم هیگر با

 

 .کنمیم تیازت شکا -

 

 .تر شد قیعم پوزخندش

 

 .یرسیبه کجا م نمیکن بب تیبرو شکا -

 

 ه؟ینکبت یچه زندگ هگید نیا ای! خدادمیدخترمم نشن یصدا یبا صبا ازم دور شد. حت و

 

*** 

 

 بغلم یبود و تو زهیم زهیر یلیبودم. خ رهیو با لبخند بهش خ دمیکشیم ریام یگونه یاشارم رو آروم رو انگشت

 نیو ا انداختنیبه خودشون م یبه من و گاه یمعنادار یهانگاه نیریمثل عروسک شده بود. مهتاب خانوم و ش

فاصله گرفتم که از چشم مهتاب خانوم  شاز یسالن و کنارم نشست. کم. شهاب اومد داخل کردیمعذبم م کمی

و اومد  ستادیا نیریبود که ش ریام دیبودم. همچنان نگاهم به صورت سف نیدور نموند. هنوز باهاش سرسنگ

 :سمتم. دست دراز کرد و گفت

 

 .بدم گشنشه ریبرم بهش ش -

 

گشنشه؟  دیاز کجا فهم کرد،یم هینه گر زدیچه که نه نق مابرو باال انداختم و بچه رو به دستش دادم. ب متعجب

وم برپا شد، مهتاب خان ینی. سکوت سنگمیسالن بود یشونه باال انداختم، حاال فقط من، شهاب و مهتاب خانوم تو

 :گفت مقدمهیمن و شهاب چرخوند و ب نینگاهش رو ب
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 ن؟یدار بشبچه نیخوایشما نم -

 

 زیشد. مهتاب خانوم چشم ر رهیخ واریهم رو به فرش دادم. شهابم مثل من به در و د. نگامیدومون جا خورد هر

 .کرد

 

 ن؟یدیجواب نم -

 

 .جا شدجاش جابه یکرد و تو یمصلحت یاسرفه شهاب

 

 .که االن زوده میکنیخب... من و صبرا... فکر م -

 

 :کار گفتب خانوم اخم کرد و طلببراش نازک کردم. مهتا یپشت چشم یواشکیکردم، زوده و من حاملم؟  اخم

 

پس فردا بچتون شما رو به دوستاش نشون بده  ن؟یدار شبچه تونیسر چل چل نیخوایزوده؟ نکنه م یچ یعنی -

  !مادر بزرگ و پدر بزرگمن نه مادر و پدرم نایا گهیم

 

 :فوت کردم که ادامه داد رونیب نیرو سنگ نفسم

 

 ن؟یچرا ساکت -

 

 :گفت یبه سخت شهاب
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 م؟یبگ یچ -

 

 .خانوم به من نگاه کرد مهتاب

 

 ؟یبگ یزیچ یخوایصبرا جان تو نم -

 

تو سالن چشم چرخوندم،  کمی! ستیول کن ن گهیبده د ریگ یبودم مهتاب خانوم به هرچ دهیمدت فهم نیا تو

داشتم وقت  یرجونیآخه؟ هم یپرسیم هیچه سوال نیبهش بگه ا ستین یکیانگار دنبال بهانه بودم تا در برم. 

 :و گفتم دمیبه صدا در اومد، از جام پر فونیکه زنگ آ کردمیتلف م

 

 .هیک نمیبب رمیمن م -

 

 :رو برداشتم و جواب دادم فونیتشکر کنم. آ میپرواز کردم تا از ناج فونیتعجب کردن و من سمت آ کمی هردو

 

 بله؟ -

 

 .اومدیسرم فرود م یکه محکم رو یحامد شد پتک یصدا

 

 .نییپا ایب -
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بودم،  ستادهیکه من ا یبدم؟ قسمت یجواب شهاب رو چ کنه؟یم کاریچ جانیا نیهام تند شده بود. انفس تمیر

 :آوردم و گفتم نییسالن. صدام رو پا یتو رفتیبود، نه صدا م دید ینه تو

 

 ؟یخوایم یچ -

 

 .شد یعصب

 

 .نییپا ایگفتم ب -

 

 ییهاکتک ادی زد،یکه بهم م ییهایلیس ادی ی. هنوز وقتدمیترسیز ازش مهنو یدهنم رو قورت دادم. لعنت آب

 :لب زدم ی. به سختشهیم خیتنم س یموها افتم،یم زدیکه م

 

 .برو رد کارت -

 

 .بلند شد صداش

 

 .جاستنیکار من ا -

 

 :فاصله گرفتم و زمزمه کردم فونیاز آ هیحالت گر با

 

  !مایافتاد یریخدا عجب گ یا -
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 :گفتم یحرص یکم یرو کنار گوشم قرار دادم و با لحن فونیآ بارهدو

 

 .برو حامد -

 

 :تر شدنرم لحنش

 

 چرا؟ -

 

 :استرس و اجبار گفتم با

 

 .باهات حرف بزنم ایشوهرم خونست، برو بعدا ب -

 

 .دیخند زیتمسخرآم

 

 .از اون جوجه ترسهیچه م -

 

 .شد ینگفتم که لحنش جد یزیچ

 

 .دمگریفردا بر م -

 

 :بلند و تند گفتم ینبود. با صدا حواسم
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 !نه -

 

 :باشن. حامد گفت دهیدلم دعا کردم صدام رو نشن یدهنم رو گرفتم و تو یجلو محکم

 

 ؟یپس چ -

 

 :گفتم آروم

 

 خب؟ یایو کجا ب یک دمیخودم بهت خبر م -

 

 .کرد مکث

 

 ؟یشمارم رو دار -

 

 :که ادامه داد دمیگز لب

 

 .دمیم، بهت اس ام اس ممن شمارت رو دار -

 

به سالن  عیرو قطع کردم. سر فونیگذاشتم و آ جوابیرو ب اشیکرد. خداحافظ یگفتم که خداحافظ یاباشه

 :رفتم که شهاب مشکوک گفت
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 ؟یزدیحرف م یدوساعت داشت یبا ک -

 

 .کردم یاسرفه

 

 .اشتباه گرفته بود -

 

 .باال انداخت ابرو

 

 شد؟ ینپس چرا صحبتت باهاش طوال -

 

 :رو گفتم دیکه به ذهنم رس یجواب نیدهنم رو قورت دادم و اول آب

 

 .خواستیآ... آدرس م -

 

 ده؟یچرا رنگت پر -

 

 .یکنیفکر م ینطوریا خورهیم یمن؟ نه بابا نور مهتاب -

 

و به  داشتمرو بر میحال سر تکون داد و نگاه ازم گرفت. گوش نینگاهم کرد که مشخص بود باور نکرده. با ا یجور

رو حذف  امشیکردم و پ ویس "H" شمارش رو یداد. فور امیمنتظر موندم تا حامد پ قهیآشپزخونه رفتم. چند دق

 .کردم
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*** 

 

بود و پشت  کیتارمهین شاپ،یداخل کاف یآهسته وارد شدم. فضا یهاتر گرفتم و با قدمرو محکم فمیک یدسته

. به کردیدو نفره نشسته بود و با غرور نگاهم م زیم هیکه پشت  دمید تک و توک آدم نشسته بود. حامد رو زهایم

گذاشتم. جواب سالم حامد رو  زیم یرو ور فمیو روش نشستم و ک دمیرو عقب کش یخال یسمتش رفتم، صندل

 :دیحاکم بود. حامد باالخره سکوت رو شکست و پرس ینیشدم. سکوت سنگ رهیخ زیندادم و به گلدون وسط م

 

 ؟یخوریم یچ -

 

 .نگاش کردم یچشم ریز

 

 .یچیه -

 

که  ییزایچ کنهیبه من گارسون رو صدا زد و دوتا قهوه سفارش داد. پوزخند زدم. هنوز هم مجبورم م توجهیب

 :دمیصورتم داشته باشم پرس یتو یحالت کهنیشدم و بدون ا یجد کمیدوست ندارم رو بخورم. 

 

 خب؟ -

 

 :گفت سردخون

 

 ؟یخب که چ -
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 .نگاش کردم زیت

 

 .حرفت رو بزن -

 

 :گفت مقدمهیب

 

 .ریاز اون جوجه طالق بگ -

 

 :و گفتم دمیهم کش یهام رو تو. اخمومدیشهاب رو جوجه خطاب کرده بود، خوشم ن کهنیا از

 

 .رو بزن دتیحرف جد ،یرو که قبال گفته بود نیا -

 

 .دمیکش یقینگاهم کرد، نفس عم ساکت

 

 .برم یندار یدیاگه حرف جد -

 

 :شدم بلند شم که با تحکم گفت زیخمین و

 

 !نیبش -
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 .... ناخودآگاه برگشتم به گذشتهدمیصداش ترس یتحکم تو از

 

بسته شدن در نشونه از حضور حامد رو داشت.  یدستم گرفتم و وارد اتاق شدم، صدا یلباس عروسم رو تو دامن

 .هام زل زدچشم یتو تیکرد بهش نگاه کنم. با جد و مجبورم دیبازوم رو کش هویصدام کرد اما جواب ندادم، 

 

من حکومت  یخونه ی. توادیتا حساب کار دستت ب کنمیاالن باهات سنگام رو وا م نیدختر جون، از هم نیبب -

زنگ  یبه کس ،یرینم رونیمن ب یهبدون اجاز ،یمن هم حق آب خوردن ندار یبدون اجازه یتو حت ه،ینظام

به مادر و پدر و  ،یزنیحرف من حرف نم وبزرگت گوشته، ر کهیبره ت رونیخونه ب نیم حرف از اکال کی ،یزنینم

 یریگیقلدرت، گرم نم یچه داداش اللت باشه چه پسر عمه لیفام یبا مردا ،یکنینم یاحترامیخواهرام ب

  !لیو تو و عزرائ دونمیوگرنه من م

 

 :گفتم یکردم و با تخس اخم

 

 ؟یآورد ریمگه اس -

 

صورتم تکون  ینگاه کردم. انگشت اشارش رو جلو شیحرص یزده به چهرهطرف صورتم سوخت. بهت کی هوی

 :داد و گفت

 

بذار.  یبذار یخوایم یدوما اسمش رو هرچ ،یکن یدرازجلو من زبون دیبمونه نبا ادتیرو زدم تا  نیاوال ا -

 یخونه یو تو یزن من یرو بدون تا وقت نیا یلدلت خواست و یو هرچ یزجرکش ،ینامرد ،یمندقانون ،یریاس

 کنم؟ تیحال ای یمتوجه ،یبخوا دیبا یخوایبخوا، نم یخوایکاسه م نیآش و هم نیهم ،یکنیم یمن زندگ

 

 .کردم که پوزخند زد بغض
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س پ یاخونه نیخونه از فردا هم زن ا نیا یتو یکه پا گذاشت یشب نی. امشب اولستمیهم ن یاهل ناز و ناز کش -

  !آشغال هیآدم رفتار کنم نه مثل  هیکه باهات مثل  یرفتار کن یکن جور یسع

 

 !یسن کم شونزده سالگ یبود. اونم تو میاشتباه زندگ نیترزن حامد شدن بزرگ دمیشب فهم اون

 

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ -

 

 :تکون دادم و گفتم نیرنگش زل زدم. سرم رو به طرف یاقهوه یهاحامد به خودم اومدم، تو چشم یصدا با

 

 .یچیه -

 

 .چشم به فنجون جلو روم اشاره کرد با

 

 .کرد خیبخور  -

 

از خودم  یغرق فکر بودم؟ فنجون رو کم قدرنیا یعنیسفارشامون رو آوردن؟  یشدم، ک رهیفنجون قهوه خ به

 :فاصله دادم و لب زدم

 

 .خورمینم -
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نگاه  می. منتظر موندم تا حرفش رو بزنه، به ساعت مچدیاش نوشاز قهوه یاجرعه الیخیباال انداخت و ب ابرو

 .نوش جان کنم یاجانانه یلیکنم و بازم س رید دمیترسیکردم، م

 

 دست بزن داره؟ -

 

 .نگاهش کردم یسوال

 

 ؟یک -

 

 .زد خندشین

 

  !اون سوسوله -

 

 :گفت دیمکثم رو د یوقت« کردم!من بلند بلند فکر  دیشا» ای!« خونهیذهن م دیشا»با خودم گفتم: لحظههی

 

 .طرف صورتت کبوده. رد انگشت هم روش بود هی دمیکردم د بتیتعق یوقت شیدو هفته پ -

 

 .بد بود؟ اخم کردم قدرنیا یعنی

 

 ؟یکنیم بیتو من رو تعق -
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 :گفت یجد

 

 .جواب سوالم رو بده -

 

 .زدم پوزخند

 

  !از تو خوردم کبوده ییطر کتکاهنوز تن و بدنم به خا ؟ینکه تو دست بزن نداشت -

 

 .کرد اخم

 

 .هم واسه اشتباهاتت بود یخوردیکه م ییمن فرق دارم، اون کتکا -

 

 .شدم لیبه سمت جلو ما یگذاشتم و کم زیم یحرص دستم رو رو با

 

 نه؟ ای یزنیحرفت رو م -

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

 ؟یفکرات رو کرد -

 

 :هام رو بهم فشردم و زمزمه کردم لب
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 .هنوز سه روز وقت دارم -

 

 .تکون داد سر

 

 نه؟ ای یگرفت میدوست دارم بدونم تصم یاره ول -

 

 .رو ازش گرفتم نگاهم

 

 .نگرفتم میهنوز تصم -

 

 .نگام کرد معنادار

 

 ؟یکنیراجبش فکر م یدار یعنی -

 

 :ندادم که ادامه داد جواب

 

 ؟یگردیچرا برنم -

 

 :زدم و با طعنه گفتم پوزخند
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 گردم؟ینظر خودت چرا برنمبه  -

 

 :موهاش و گفت نیب دیدست کش کالفه

 

 .مدت کوتاه بمون کنارم هیفقط  -

 

 .اخم نگاهش کردم با

 

 ؟یاشتباه گرفت یمن رو با ک -

 

 .نگفت. ادامه دادم یزیچ

 

من  یپنج سال؟ فکر کرد یبرا یبرگرد ول یگیم یبعد چهار سال اومد ؟یبشم که چ اتغهیپنج سال ص امیب -

 ...من یهان؟ فکر کرد کارم؟یچ

 

 .وسط حرفم دیپر

 

  !ینیبیرنگ صبا رو نم گهید یاگه قبول نکن -

 

 :گفتم یطوالن یدستام گرفتم و بعد از مکث نیکردم، سرم رو ب بغض
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 .بهم وقت بده شتریب -

 

 :گفت قاطع

 

 .سه روز -

 

 .نگاهش کردم درمونده

 

 .شتریب -

 

 :زدلب  تینگاهم کرد و در نها کمی

 

 .هفته هی -

 

 .دمیدست کش میشونیپ به

 

 .کمه -

 

 :و گفت دیکش یپوف

 

  !ینیهم نب مونیسا گهیتا د رمیم رمیگیوگرنه من دست صبا رو م یوقت دار گهیماه د هیماه... فقط  هی -
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 .تند تند سر تکون دادم دم،یترس یلیخ دشیتهد از

 

 .باشه -

 

 :و گفت ستادیا

 

 .به حال خودت کنمیلت نمو یول رمیخوبه. من م -

 

 .شاپ خارج شد یبلند از کاف یهانگفتم و اون با قدم یزیچ

 

*** 

 

زن جوون  هیرو نگاه کردم.  رونیدر ب یزنگ در توجهم رو جلب کرد، به سمت در رفتم و از تو چشم یصدا

 :گفتممن جا خورد، آروم  دنیپشت در بود، با تعجب در رو باز کردم. سرش رو بلند کرد و با د

 

 .دییبفرما -

 

 .دیهاش کشلب یرو رو زبونش

 

 ان؟یمحب یمنزل آقا -

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  143  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 .تکون دادم سر

 

 .دییبفرما نیدرست اومد -

 

 .نگاهم کرد مشکوک

 

 ؟یشما همسرشون -

 

 :دیتکون دادم، تعجبش ده برابر شد. منتظر نگاهش کردم که پرس سر

 

 دارن؟ فیآقا شهاب تشر -

 

 .نه سر کاره -

 

 :گفتداد و  سرتکون

 

 اشکال نداره منتظرشون بمونم؟ -

 

 :دمینه! مردد پرس ایدرسته راهش بدم داخل  دونستمینم

 

 شما؟ -
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 .هم مردد شد اون

 

 .هیمن... من هانا ام خواهر... هان -

 

 .در کنار رفتم ینگاهش کردم و در آخر از جلو کمیهمون حسادت،  دوباره

 

 .داخل دییبفرما -

 

و خودم به سمت آشپزخونه  نهیکوتاه وارد شد، در رو بستم و تعارف کردم رو مبل بش یهاکرد و با قدم یتشکر

 وانیل هی یشربت رو دستم گرفتم و برگشتم تو سالن، بهش شربت تعارف کردم و اون با تشکر کوتاه ینیرفتم. س

 :برداشت. رو به روش نشستم و گفتم

 

 .گرمه کمی جانیا دیببخش -

 

 .زد لبخند

 

 .وانه خوبه ه -

 

 :نگفتم که زمزمه کرد یزیچ

 

  !هنوزم همونه -
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 .کردم زیو چشم ر دنیرو زدم به نشن خودم

 

 ن؟یگفت یزیچ -

 

 .چشمام زل زد تو

 

 .نکرده رییخونه اصال تغ نیا -

 

 .ابرو باال انداختم متعجب

 

 .نجایا نیمگه قبال اومد -

 

 .تکون داد سر

 

 .خواهرم بود یخونه جانیا یزمان هی -

 

 :دینزدم که پرس ی! حرفدوستم؟ینم ییزایچه چ گهیهم بود. د هیشهاب و هان یخونه جانیا پس

 

 سوال بپرسم؟ هی تونمیم -
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 .نشستم صاف

 

 .دییبله بفرما -

 

 ن؟یشما چند وقته ازدواج کرد -

 

 .کردم یمکث

 

 .دو ماه -

 

 :به ساعت کرد و گفت یهانا نگاه ومد،یگذشت و شهاب ن ساعتمینزد. ن یحرف گهیگفت و د یآهان

 

 آن؟یم یآقا شهاب ک -

 

 .باال انداختم شونه

 

 .کرده ریچرا د دونمینم یول اومدیم دیبا شیربع پ هی -

 

 یتمام به اون قسمت زل زده بود، در آخر آه یقهیشد. حدودا پنج دق رهیاز فرش خ یداد و به قسمت سرتکون

 :نگاهش کردم و گفتمکوتاه بست. مشکوک  هیو چشماش رو چند ثان دیکش
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 اومده؟ شیپ یمشکل -

 

 .به همون قسمت اشاره کرد ینگام کرد و بعد از مکث کوتاه یاشک یچشما با

 

 .جا از دست دادممن خواهرم و اون شیماه پ یدوسال و اند -

 

 خونه مرده بود؟ نیتو ا هیهان یعنی د،یرنگم پر یآن به

 

کردم  یخونه بوده باشه. آب دهنم رو قورت دادم و سع نیتو ا هینکنه روح هان کهنیذهنم پر شد از ا تمام

 :بعد هانا بلند شد، منم بلند شدم و گفتم قهیسرد باشم. چند دقخون

 

 ن؟یدار ازین یزیچ -

 

 .زد لبخند

 

 ...خونه. من کم کم رفع زحمت کنم. فقط قبلش گردنیبرم ریآقا شهاب امروز د نکهیمثل ا زم،ینه عز -

 

 :و ادامه داد فشیک کرد داخل دست

 

 .اگر شمارم رو دارن زنگ بزنن بهم نیبگ نیرو لطفا به آقا شهاب بد نیا -
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 .که به سمتم گرفته بود رو ازش گرفتم یرو تکون دادم و پاکت سرم

 

 .باشه -

 

 به یهام زل زد، لبخند گرمو تو چشم ستادیبره ا کهنیاش کردم، قبل از اسمت در رفت. تا دم در بدرقه به

 .دیصورتم پاش

 

 .نیخوشبخت بش دوارمیام -

 

 .لبخند زدم یتصنع

 

 .ممنون -

 .کرد و رفت یخداحافظ دم،یزمزمه کرد که نشن یزیشد و چ نیغمگ چهرش

 

 «زبان شهاب از»

 

 .دیچیگوشم پ یسه تا بوق متمدد تو یصدا

 

 سالم -

 

 :که نگاهم به کاغذ تو دستم بود گفتم یدرحال
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 ات؟یسالم خانوم ب -

 

 .سکوت شد ندلحظهچ

 

 خانواده خوبن؟ ن؟یخوب هست -

 

 :جواب دادم حوصلهیب

 

 .بله ممنون همه خوبن -

 

 د؟یخدارو شکر، منتظر تماستون بودم. اون برگه به دستتون رس -

 

 .به کاغذ تو دستم نگاه کردم نهیبا خشم و ک بازم

 

 .به صبرا، تماس گرفتم نیکه داد یانامه نیبله. در رابطه با ا -

 

 .هانا رنگ غم گرفت یصدا

 

 خب؟ -
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 .رو تو دستم مچاله کردم کاغذ

 

 ؟یچه زمان -

 

 ؟یچ -

 

 :دمیغر بایبه هم قفل شده تقر یهاخشم و دندون با

 

 کنن؟یاون مردک رو اعدام م یک -

 

 :گفت یاز مکث کوتاه بعد

 

 .صبح میساعت سه و ن گهیدو روز د -

 

 :دیپرس بالفاصله

 

 ن؟یریشما م -

 

 .زدم دپوزخن

 

 ن؟یریمگه شما نم -
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 .دمیشنیهاش رو منفس یشد. صدا ساکت

 

 .راستش من... دلش رو ندارم -

 

 .پوزخندم صدا دار شد دفعهنیا

 

 ن؟یاعدامش حاضر بش یبرا نیخوایوقت نمخواهرتون بود اون یهایهه، اون اشکان نامرد مسبب تمام بدبخت -

 

 :گفت درمونده

 

 .شهیداغ دلش تازه م فهمهین پاشم برم مامان محال مامان بده اگه م -

 

 :نگفتم که ادامه داد یزیچ

 

 .رهینم یفرزاد کس ییما جز دا ی... از خانوادهیول نیبر نیاگه دوست دار نیبود هیشما همسر هان -

 

 :گفتم عیو سر دمیکش قینفس عم چند

 

 .خداحافظ -
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کنم. با حرص  یخودم رو خال یچجور دونستمیودم که نمب یقدر عصبمنتظر جواب نموندم و قطع کردم. اون و

 .موهام نیب دمیکشیو دست م رفتمیتو اتاق راه م

 

 وار،یبه د زدمیو شکست. مشت م نیرو زم ختیروش ر لیرو برگردوندم. تمام وسا شیآرا زیشدم م وونهید هوی

 .کردمیپرت م واریرو به در و د اومدیدم دستم م یو هرچ شکوندمیها رو مقاب عکس

 

صداش  دنیرو، تمام نشن هیهان یهاکردم، تمام نبودن یخونه خال لیدوسال رو سر وسا نیا یبغض و عقده تمام

 .نیزم یزدم و سر خوردم رو هیتک واریهاش رو و در آخر به داشک دنیرو، تمام د

 

. من هیامتحان سخت یلیخ یریگیبسمه خدا! اگه امتحان م گهیسردادم. د هیدستام گرفتم و گر نیرو ب سرم

یحداقل درمونشم م ی. درد دادیو نابودم کرد یکسم رو گرفت نیزتریتحملش رو ندارم، توانش رو ندارم. عز

 ؟یکنم؟ چجور ماریقلبم رو ت ی! من چجوریداد

 ش... شهاب؟ -

 

چرا  دونمیشدم. نم رهیبود خ ستادهیبه صبرا که نگران تو چهارچوب در ا یاشک یهارو بلند کردم و با چشم سرم

 یبود، ول یبابا؟ چه حس ناب شدم؟یتو شکمش افتادم، من داشتم پدر م یبچه ادیشد.  دیبغضم تشد دنشیبا د

  !صبرا نیبهم بگه بابا، نه جن هیهان یبچه خواستیمن فقط دلم م

 

که شش  یخورد و درد سرطان گناهیکه ب ییهاکتک د،یکه کش ییزجرا ادیشدم،  وونهیافتادم و د هیهان ادی دوباره

 .بود رشیگ بانیماه گر

 

و اون ناراحت شد که چرا  میکه عقد کرد یدستام موهاش رو زدم، زمان نیافتادم که خودم با هم یزمان ادی

 یداشت و سع نشیتو س یسوزجان یدرد شهی. هموقتچینکرد، ه یراحت زندگ وقتچیه هیعقدش کردم. هان

 .هباهاش بسازه و بسوز کردیم
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 :ام و گفتدست گذاشت رو شونه دیبه سمتم اومد و کنارم نشست، با ترد صبرا

 

 شده؟یشهاب! چ -

 

 .. صبرا هم صداش بغض داشتسوزوندیجگرم رو م هیهان ادیفعال شد،  میاشک غده

 

 افتاده؟ یواسه کس یاتفاق -

 

 .کنارم وا رفت د،یمن رو د یهیگر یوقت

 

  !نیحس ای -

 

عرق کرده بود. صاف تو جام نشستم و نگران نگاهش  شیشونیبود و پ دهیردم، رنگش پرنگاهش ک یچشم ریز

 .کردم

 

 چت شده صبرا؟ -

 

  .بود و من هل کرده بودم دهیبود، ترس خی کهیت هیرو گرفتم. مثل  دستش

 

 .نشده شیزیچ یبه خدا همه حالشون خوبه. کس -
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 .جمع شد صورتش

 

 ؟یکنیم هیچرا گر پس -

 

 .ختیاش رهاش رو گونهدم. اشکندا یجواب

 

 نه؟ ،یبهم بگ یخوا یچون حامله ام نم -

 

 .رو گرفتم بازوهاش

 

 .گمیرو م قتینه، دارم حق -

 

 :زد هق

 

 ؟یکنیم هیپس چرا گر -

 

 .دستش رو گرفتم تا بلندش کنم. صورتش از درد جمع شد ه؟یخاطر هانبه گفتمیم گفتم؟یم یچ

 

 .ییآ -
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 :م و گفتمنگاهش کرد یسوال

 

 .شدیچ -

 

 :دیشکمش گذاشت و نال یرو رو دستش

 

 .آخ -

 

*** 

 

وک ش هیو با  شونهیاول باردار یماها نکهیمخصوصا ا نیمراقبشون باش شتریب دیهمسر شما بارداره جناب، با -

 .ممکنه بچه رو از دست بده

 

 .غرق در خواب صبرا نگاه کردم یدادم و به چهره سرتکون

 

 شه؟یمرخص م یک -

 

 .کرد ادداشتیتو پرونده  یزیچ دکتر

 

 .سرمش که تموم شد مرخصه -
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 یهابا لب یکنارش نشستم. زل زدم به صورتش، صورت گندم یصندل یکردم و به سمت صبرا رفتم.رو تشکر

 یافهیسوخته که االن بسته بود. در کل ق یادرشت قهوه یهاو چشم یرنگ، دماغ معمول یو صورت یگوشت

 .داشت یابامزه

 

 یمن تو شکمشِ ول ی. اون زن منِ، بچهکردیم یکجتو انگشتش بهم دهن ییطال یدستش نگاه کردم، حلقه به

 اشتباهم بود؟ چرا؟ نیازدواجم با صبرا بزرگتر کنمیگناه کردم؟ چرا حس م کارمنیبا ا کنمیچرا حس م

 «زبان صبرا از»

 

 یزیو چ کردیم یسکوت رانندگ ی. شهاب توکردمینگاه مشب  یکیچسبونده بودم و به تار شهیرو به ش سرم

 :گفتم یخوربود. با دل ی. منم ساکت بودم، اما سکوت کافگفتینم

 

 ؟یکردیم هیچرا گر -

 

 .سرم رو سمتش برگردوندم یو عصب یکردم برگشت و نگاهم کرد. بازهم جواب نداد. حرص حس

 

 ...نکنه ؟یدیجواب نم یواسه چ -

 

 :ردم و با پوزخند ادامه دادمک یکوتاه مکث

 

 نه؟ یکرد هیواسه اون گر -

 

 .نگاهم کرد یو سوال برگشت
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 ه؟یاون ک -

 

 .گلوم رو گرفت بغض

 

 .هیه... ها... هان -

 

 .دینزد. اشکم رو گونم چک یحرف بازم

 

 ؟یچرا فراموشش نکرد -

 

 .شدم یحاکم شد. عصب یدنده رو عوض کرد و بازم اون سکوت لعنت کالفه

 

 شیکه دوسال پ یهست یوقت به فکر زنبچت تو شکم منِ، اون ،یتو زن دار ؟یکنیچرا فراموشش نم دمیپرس -

 مرده؟

 

فرمون گذاشت. با اخم نگاهش کردم و  یپارک کرد و سرش رو رو یارو گوشه نیشد. کالفه ماش یعصب اونم

 :کار گفتمطلب

 

 ش نکنم؟فراموش شش؟یخوبه منم همش تو فکر حامد باشم؟ برم پ -

 

 .اخم سر برگردوند با
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  !یفراموشش نکرد یعنی یزنیراجبش حرف م یدار کهنیهم -

 

 :گفتم یعجب قفل دهنش باز شد! نگاهم رو ازش گرفتم و با تلخ چه

 

 .یمن و حامد خبر نداشت یانگار از رابطه یگیم یجورهی-

 

 .نشست صاف

 

 .خبر ندارم -

 :گفت یکردم، جد تعجب

 

  !یو ازش جدا شد یتو قبال شوهر داشت دونمیمن فقط م .گمیم یجد -

 

گفته بود به مهتاب  گه،یمامان دروغ نم ینگفته؟ ول یزیمامان به خانوادش چ یعنیدهن باز نگاهش کردم.  با

شهاب از فکر خارج شدم. مشکوک  ینگفته!  با صدا یزیخانوم گفته. نکنه... نکنه مهتاب خانوم به شهاب چ

 .کردینگاهم م

 

 .باخبر باشم تیکن تا از زندگ فیتعر -

 

 .دمیکش یبوده. آه یمن چ یکردم. حقش بود که بدونه تو گذشته یکوتاه مکث
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 ازکجا بگم؟ -

 

 .از اولش -

 

 .اومد جلو چشمام شیدوازده سال پ ریدادم. تصاو هیتک شهیرو به ش سرم

 

 یدار، به سختساختمون بود و مامان هم خونه نداشتن. بابا کارگر یمتوسط یما از اول وضع مال یخانواده -

مامانم  م،یدیخوابیگرسنه م ییشبا هی ی. حدودا دوازده سالم بود که وضع بدتر شد حتمیگذروندیاموراتمون رو م

بود و خرج دوا  ضیمر رضایعل یاز طرف م؛یکردیپول جمع م مانشیزا یبرا دیتازه حنانه رو حامله بود و ما با

 یزندگ یکرد. دوماه بعد به خاطر خرج باال مانیو مامان زا میبود پول جمع کرد یبه هر سخت درمونش باال.

  !هایتو خونه باال شهر یکارگر ؛یمامانم رفت سر کار، اونم چه کار

 

 .کردم یکوتاه مکث

 

ازشون  و کردمیخواهرها و برادرم غذا درست م یبرا دیچهارسال مامان کارش رو ادامه داد. منم با کینزد -

مدت که تازه زبون  هی یتر و خشکشون با من بود. حنانه رو که خودم بزرگ کردم. حت و خالصه کردمیمراقبت م

 !مامان گفتیباز کرده بود بهم م

 

 .دمیخند تلخ

 

خسته شده  تیوضع نیشب سرکار بودن. هممون از ا میو تا ساعت ده و ن رونیب رفتنیها مامان و بابا مصبح -

 دهیمن رو پسند مونیهمسا یاز آشناها یکیتو خونه.  دیچیبودم که حرف خواستگار پ رستانیتازه اول دب. میبود

 .بود واسه پسرش که پونزده سال ازم بزرگتر بود
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 .دمیکش آه

 

من  یکرده بود که مامان ساده فیتعر لشونیاز پسر فام هیزن همسا قدرنیبابا مخالف بود و... مامان موافق. ا -

 انیکرد تا حامد و خانوادش ب یازدواج من به نفع! باالخره مامان، بابا رو راض کردیشده بود و فکر م نرم

 یخورد. جور شدیمن عسل هم نم هیرو با  روررو، حامد مغ یشب خواستگار رهینم ادمی وقتچی. هیخواستگار

 .جنس بخره خواستیانگار م زدیحرف م

 

 .دادیگذشته آزارم ممرور خاطرات  دم،یکش یقیعم نفس

 

 دونمینه و مامان اصرار داشت قبول کنم. نم گفتیدادن جواب. بابا سرسختانه م یبرا میهفته وقت گرفت هی -

دوست داشت حامد دامادش بشه. سه چهار روز گذشت و تازه مادر پدرم  قدرنیبود که ا دهیتو حامد د یچ

حس سربار بودن  دمیدیگرفتن بله از خودم م یمامان رو برا یسع یبدم، وقت دیرو من با یاومد نظر اصل ادشونی

 کیو  یمرد س هیقراره با  نکهیرو فکر کردم، به ا موندهیباق یخور اضافه. روزهانون هیحس  داد،یبهم دست م

چشم و گوش بسته بودم. به  یلیگفت خ شهیم باینبود؛ تقر میحال یزیرو شروع کنم، بچه بودم چ میساله زندگ

خانواده یزود گذشت، وضع مال یلیخ یبودنم به حامد جواب مثبت دادم. همه چ بارسر یطر احساس احمقانهخا

 .بهتر از ما بود یلیحامد خ ی

 

 .زدم پوزخند
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پسرش رو  یازهایکه فقط بشوره و بپز و ن یکیپسرش،  یبرا رهیگیداره کلفت م کردیحامد فکر م مامان -

 م،یگرفت جایرو  یبهم. عقد و عروس زدیم یزخم زبون هی شهیملس بود که هم خورمیرفراهم کنه. منم انگار تو س

 .معمرم رو از دستش خورد یلیس نیاول یحامد دست بزن داشت و شب عروس

 

 .که مشت شد. بغض کردم دمیدست شهاب رو د یچشم ریز

 

کتکم زد که  یدن غذا جوربه خاطر شور بو باری ی. حتخوردمیبه شدت کتک م کردمیدست از پا خطا م -

 .ارمیبود خون باال ب کینزد

 

 .کالمم رو پاره کرد یخشدارش رشته  یصدا

 

 .باهاش حرف بزنن یگفتیچرا به خانوادت نم -

 

 .دمیخند تلخ

 

ام رو فاتحه دیبا گهیاون موقع د بردم،یم رونیمن و حامد رو از خونه ب نیکالم ب نیتربود کوچک یحرف؟ کاف -

هاش جون کتک ریزد کرده بود. پنج سال تحملش کردم، پنج سال زرو بهم گوش هانیشب اول تمام ا .خوندمیم

داد زد، دعوا کرد،  خوام؛یلج، گفتم طالق م یندهداشتم. افتادم رو د یدادم و دم نزدم. خب منم آدم بودم و صبر

کتکم نزد؛ تعجب  گهیمهربون شد، د هوی! کفش، اال و بال طالق هیراه انداخت اما من پام رو کردم تو  یکارکتک

 .تو سرش بوده الیکرده بودم، فکر کردم آدم شده نگو فکر و خ

 

 :دیشدم. کنجکاو پرس ساکت

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  162  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 ؟یالیچه فکر و خ -

 

 :تن صدا لب زدم نیترنییلب باز کردم و با پا یطوالن یبگم. بعد از مکث شدینم روم

 

 .امحامله دمیفهم -

 

ه حکم فرما شد. ب ینیمهتاب خانوم؟! سکوت سنگ یش قطع شد. آخه چرا بهش نگفتکه تنفس دمیوضوح د به

 :لب زد یسخت

 

 خ... خب؟ -

 

 .دهنم رو قورت دادم آب

 

خونش نگه داره  یبا بچه منو تو خواستینگفت! م یچیباهاش دعوا گرفتم. زدم تو گوشش، ه دم،یفهم یوقت -

 یدادم، حاال بدبخت لشیگل تحو یدختر مثل دسته هیو من  شده بود. نه ماه گذشت زیصبرم لبر گهیمن د یول

 .کار بودنداشتم که همه خانوادش ازم طلب

 

 ؟یکار چطلب -

 

 .داد یمزه زهرمار م پوزخندم

 

 !ات دخترهو بچه یاوردین ایکه چرا پسر بدن -
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 .نگام کرد متعجب

 

 !ها مال عهد بوقهحرف نیا -

 

 :مه دادمبه حرفش نشون ندادم و ادا یواکنش

 

. منم نه رمیگیبراش زن م رمیبراش، م یاریاگه پسر ن گفتیحامد شروع شد. مامانش م یهادوباره کتک -

رفتن  کیش یلیبکنه. خ خوادیکه م یگذاشتم و نه برداشتم گفتم اول من رو طالق بده بعد بره هر غلط

شد  یکه باالخره حامد راض گذشتیصبا ماومدن  ایدناز به سالکیبه  کی. نزددنیو جواب رد شن یخواستگار

 .راحت ازش جدا شدم یلیطالقم بده، بعد از دو سه هفته خ

 

 :دیپرس دیبا ترد یطوالن یکرد، بعد از سکوت سکوت

 

 دخترت... االن کجاست؟ -

 

 :لب زدم مغموم

 

 .رو قبول نکردم شیسرپرست -

 

 چرا؟ -
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 .دیرو گونم چک اشکم

 

چرا  دیفهم ی. حامد وقتشدیباز م میحامد هم دوباره به زندگ یپا داشتمینگه م خودم شیاگه صبا رو پ چون -

سر  و نمیعکس صبا هم بب یکه خودش نخواد، نذاره من حت یصبا رو قبول نکردم قسم خورد تا وقت یسرپرست

  .قسمش موند

 

 

تو بغلش گرفت. گرفت. هق زدم، خم شد و سرم رو  یسوزکه نگاهش رنگ دل دیتو صورتم د یچ دونمینم

 .دیکمرم کش یدست رو ختم،یو اشک ر شیمشک رهنیچنگ زدم به پ

 

 .نکن هیگر -

 

 :دمیبغض نال با

 

. کاش بذاره فقط نگاهش کنم. دلم کنمی. اصال بغلش نمستمین یبه خدا من صبا رو دوست دارم، من مادر بد -

 .صورت گردش تنگ شده یبرا

 

 «زبان شهاب از»

 

دستام گرفتم. چند تقه به در خورد، صاف نشستم و  نیو سرم رو ب زیم یرو پرت کردم رو سامسونتم فیک کالفه

 .چونم قفل کردم ریدستم رو ز
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 .تو ایب -

 

 .شرکت، اومد داخل یمنش ،ینیباز شد و خانوم حس در

 

 !جناب مهندس سالم -

 

 .نگاهش کردم کمی

 

 امرتون؟ -

 

 .گذاشت زیم یپرونده رو چندتا

 

 .نداشت امضاء بشه یاگر مشک نیکن یرو بررس نایگفتن ا سیرئ یآقا -

 

 دیلغزیکلمات م یهام روچشم زدم،یپرونده رو ورق م حوصلهی. برونیگفت و رفت ب یادادم، با اجازه سرتکون

 یهام مشت شد. لعنتعقب افتادن حکم اعدام اشکان افتادم و دست ادیبود. به  یاگهیمسائل د ریاما فکرم درگ

 .بود وی یس یکرده بود و االن تو آ یخودکش

 

تازه  دیبچه داره و من با شی! زن من از شوهر قبلایرفت سمت صبرا. بازم دندونام به هم قفل شد. خدا فکرم

 .هیچ انیبا مامان حرف بزنم و بفهمم جر دیبفهمم! امروز با

 

*** 
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 .کردم کیرو به لبم نزد یچا فنجون

 

 پسرم، صبرا کجاست؟ یخوش اومد -

 

 .گزاشتم زیم یرو خوردم و فنجون رو رو یاز چا یکم

 

 .اومدم خبریمن ب یعنیخونه موند،  -

 

 .نگام کرد خوردل

 

 ن؟ینکنه بازم قهر کرد ش؟یاوردیچرا ن -

 

 .پا انداختم یرو پا

 

 .مینه قهر نکرد -

 

 ؟یپس چ -

 

 .میصحبت کن یخصوص کمیاومدم  -
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 .زد یاتو جاش نشست و لبخند مادرانه صاف

 

 .زمیبگو عز -

 

 :گفتم خونسرد

 

 باشه از اون موضوع باخبر باشم؟ ازیکه من ندونم و البته ن دیدونیاز صبرا م یزیچ -

 

 :شد و بعد گفت رهیخورد، در سکوت بهم خ جا

 

 نه، چطور مگه؟ -

 

 .کردم زیر چشم

 

 مامان؟ یمطمئن -

 

 .زد یتصنع لبخند

 

 .آ... آره -

 

 .دمیکش یآه ؟یگیدروغ م شدم. مامان چرا بهم خوردل
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 ؟یچرا بهم نگفت -

 

 :دیپرس

 

 رو؟یچ -

 

 .چشماش زل زدم تو

 

 دختر چهار پنج ساله داره؟ هیصبرا  کهنیا -

 

 .دیپر رنگش

 

 ؟یچ... چ -

 

 .کردم زیر چشم

 

 ؟یدونستیشما نم یعنی -

 

 .کرد یمصلحت یا سرفه
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 .نه -

 

 :گفتم کارانهطلب

 

 .رو گفته زیشما همه چاما صبرا گفت مامانش به  -

 

 .و بهم نگفته دونستهیمطمئن شدم م گهیانداخت. د ریو سرش رو ز دیگز لب

 

 ؟یچرا بهم نگفت -

 

 :کرد و با بغض گفت یکوتاه مکث

 

 .یقبول نکن دمیترس -

 

ق، به طال کشهیکار م امیکه بدتر شد مامان! االن اگه من نتونم با صبرا و وجود دخترش کنار ب یجورنیخب ا -

 .تازه از طالق بدتر

 

 :گفت نگران

 

 ؟یچ یعنی -
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 .موهام یال دمیدست کش کالفه

 

 .صبرا حامله است -

 

 .دمیمامان د یهاچشم یو شعف رو تو شور

 

 واقعا؟ -

 

 :گفتم تفاوتیب

 

 .بچه رو انداخت دیخوشحال نشو! شا یالک -

 

 .شد ناراحت

 

 چرا؟ -

 

 :گفتم کارطلب

 

 .پا بذاره ایدن نیتو ا دیبچه به اشتباه نبا هیشد و  لیاشتباه تشک یزندگ هی چون بخاطر اشتباه شما -
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درون بطنش  یبه انداختن نطفه یهام چرند بود، من اصال دلش رو نداشتم، مطمئنم صبرا هم راضحرف تمام

 .نداشت! مامان به تته پته افتاد

 

 .بودم تیخوشبختنکن، به خدا... به خدا من دنبال  کارونینه... نه شهاب ا -

 

 :گفتم یعصب

 

تر از صبرا در نظر داشتم و خوب طیبهتر و با شرا یمن دختر دیمن به شما اعتماد کردم، شا ؟یکاربا پنهون -

 مامان جان؟ یدادیم یحالت جواب من رو چ نیفقط بخاطر شما با صبرا عقد کردم. در ا

 

 :ندامت گفت با

 

 .خوامیشهاب من صالحت رو م -

 

 .ه در رفتمکور از

 

 رو ندونم؟ یرو بدونم و چ یچ یگرفت میمن تصم یام که شما برامگه من پسر بچه چهار ساله -

 

 یاز تند برخورد کردنم به سمتش رفتم و جلو پاش نشستم، دستم رو رو مونی. پشدیرو گونش چک اشکش

 .زانوهاش گذاشتم

 

 .مامان -
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 :نداد و هق زد. دستاش رو گرفتم جواب

 

  !یقبول کن اشتباه کرد یتند رفتم، ول د،یان!  ببخشمامان ج -

 

 :گفت شیو با محبت ذات دیصورتم کش یرو رو دستش

 

ر رو ابرا بودم، فک یخواستگار میبر یکردم. باور کن اون لحظه که تو قبول کرد یمن رو ببخش که در حقت بد -

 .بهتره یصبرا ندون یاز گذشته یزیکردم اگه چ

 

 :گفتم خوردل

 

 بفهمه؟ یروز هیخود شهاب  دیشا یبا خودت نگفت ینعی -

 

 .داد سرتکون

 

 .یبفهم یزود نیبه ا کردمیموقع صبرا حتما تو دلت جا باز کرده. اصال فکرش هم نمفکر کردم تا اون یچرا ول -

 

 :نزدم که ملتمس گفت یحرف

 

 .بچش رو نندازه شهاب؟ گناهه، به خدا گناهه -
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 .زدم یتلخ لبخند

 

 درصد قلبم از سنگ کیکارت رو بفهمم. تا بهت نشون بدم اگه  یواقع لیگفتم تا دل یجورنینباش. ا نگران -

 !افتادیم یاتفاق نیبود، حتما همچ

 

 

*** 

 

باعث  میگوش امکیپ یلحظه بستم. صدا کی یو چشمام رو برا دمیکش یروبه روم پوف نیسنگ کیاز تراف خسته

 .فرستاده شده بود. بازش کردم یناشناس یاز طرف شماره امیکنم. پنگاه  یگوش یشد کنجکاوانه به صفحه 

 

 ؟ییکجا -

 

 .کردم پیباال انداختم و تا ابرو

 

 شما؟ -

 

 :لحظه بعد جواب داد چند

 

 ؟ینکرد رهیباور کنم شمارم رو ذخ -

 

 .نوشتم عیسر
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 .باور کن -

 

 :داد جواب

 

 .تیو قانون یصبرا! همسر شرع -

 

 :دیفرستادم. دوباره پرس رونینفسم رو ب کالفه

 

 ؟ییکجا ،یجواب نداد -

 

 .ساعتم نگاه کردم به

 

 .امخونه گهیساعت د مین -

 

 .صبرا رو بخونم. دنده رو عوض کردم و راه افتادم امینذاشت تا پ نیبوق ماش یصدا

 

ارد سالن شدم و جوابم رو داد. و یلب ریبود سالم کردم. ز ستادهیدر ا یکه جلو ییرو در آوردم و به صبرا کفشام

مبل پرت کردم و چشمام رو بستم. حضور صبرا رو حس کردم و بعد صداش رو از  یرو یخودم رو با خستگ

 .نه چندان دور یفاصله

 

 .دارم باهات حرف -
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 .. صاف نشستمکردیهام رو باز کردم، روبه روم نشسته بود و نگام م چشم

 

 .شنومیم -

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

 .خب وقتش نبود یبذارم ول ونیباهات درم خوامیهست که چند وقته م یامسئله هی -

 

 :تو سکوت زل زده بودم بهش. ادامه داد همچنان

 

 ...و یراجب همه چ مون،یفکر کردم، راجب زندگ یلیچند وقت رو خ نیراستش من ا -

 

احاال متوجه شکم و از جاش بلند شد، چرا ت دیکش یهردومون رو متعجب کرد. صبرا پوف فونیزنگ آ یصدا

 .شمیتکون دادم. چند لحظه بعد صبرا برگشت پ نیاش نشده بودم؟ سرم رو به طرفبرآمده

 

 .اومدن حیو آقا مس نیریش -

 

 .باال انداختم ابرو

 

 ؟یتو دعوتشون کرد -
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 .باال انداخت شونه

 

 .نه -

 

 :و روبه صبرا گفتم ستادمی! انجایکه بدون خبر اومدن ا بهیشدم، عج نگران

 

 .برو لباس عوض کن -

 

 .داد و به سمت اتاق رفت سرتکون

 

 

ون زننفس نیریبچه به بغل اومدن. ش حیو پشت سرش مس نیریرفتم و بازش کردم. اول ش یسمت در ورود به

 :غر زد

 

 .رهیها! نفس آدم مخونت رو عوض کن نیشهاب ا یوا -

 

. لبخند زدم و با آبرو باال زدیراحت غر نم قدرنیبود ا افتاده یراحت شد. اگر اتفاق کمی المیغر غراش خ دنیشن با

 :رفته گفتم

 

 .سالم کیعل -
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 .نازک کرد و هلم داد یپلک پشت

 

 .نمیطرف بببرو اون -

 

 :بلند گفت یبا صدا بعد

 

 ؟یخوایصاحب خونه؟ مهمون نم -

 

 :وارد سالن شد. متعجب گفتم و

 

 .ستادهایصاحب خونه کنارت وا -

 

  .گاهم کردبه جانب ن حق

 

 .داداشمهخونه زن نیصاحب ا رینخ -

 

 .به شونم زد یبا خنده دست حیمن رفت. مس یگرد شده یهامقابل چشم در

 

 .بهش فکر نکن داداش ادیز -

 

 .دادم حیرو به مس نگاهم
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 !؟یکنیرو تحمل م نیریش نیا یسالم. تو چجور -

 

 :ره کرد و لب زدآغوشش اشا یتو ریسالمم رو داد. با چشم به ام جواب

 

 !یجورنیا -

 

 .گرفت خندم

 

  !یلیزن ذل یلیخ -

 

 :گفت یاخم تصنع با

 

 .هیک لیزن ذل گمیبهت م یشستیکهنه بچت رو م ی! اون روز که داشتمینیبیتو هم م یخُبه خُبه! بچه دار -

 

  .دمیگز لب

 

  !بال به دور -

 

 حیکنار صبرا نشسته بود و گرم صحبت بود. من و مس نیریو با تعارف من وارد شد و من در رو بستم. ش دیخند

و  دادمیشکمش حرکت م یبامزه شده بود. دستم رو رو بیبچه عج نی. امیبود ریکردن با ام یهم مشغول باز
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روبه  کردمیم یباز ریکه با ام یل. دلم براش ضعف رفت! درحاذاشتیم شیدندونش رو به نما یب یاون لثه ها

 :گفتم نیریش

 

 ؟یاز ما کرد یادی شدیچ -

 

 :گفت هیکنا با

 

 .میازشون بکن یادیما  میگفت کننیاز ما نم یادیبزرگترا  میدید -

 

 .باال انداختم ابرو

 

 .اومده یسر کس ییفکر کردم بال ن،یسرزده اومد دمی! ترسطورنیکه ا -

 

 .تو هوا دست تکون داد الیخیب نیریش

 

 .نه بابا خدا نکنه -

 

 .دمیکه مخاطبش صبرا بود رو شن نیریآروم ش یبدم که صدا یرعلیو به امحواسم ر خواستم

 

 براش؟ یآیچشم و ابرو م قدرنیا یداداشم قهر نیبا ا -
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 :جواب داد یو به همون آهستگ دیخند زیر صبرا

 

 .یانگار تو بدجور باهاش قهر یمن نه ول -

 

 زن نیتو دلم به محبت و خوش اخالق بودن ا وقتا ینکردم. بعض یتوجه نیریزدم و به جواب ش یمحو لبخند

 .کردمیاعتراف م

 

 «زبان صبرا از»

 

 .رو باز کردم امیزد. پ یبهم چشمک م H نیبلند شد. حرف الت میاس ام اس گوش یصدا

 

 ؟یفکرات رو کرد -

 

یبا رو مفکر مسخره. من هم ص هی. فکرام رو کرده بودم؟ آره، دمیکش میبلند مشک یموها یدستم رو ال کالفه

 .دادیقطعا حامد صبا رو بهم نم موندمی. اگه همچنان همسر شهاب مشکمم رو یتو یهم بچه خواستم

 

از شهاب جدا بشم  تونمیتو شکمم. نم یبا وجود بچه طورنیو هم ادیممکنه شهاب با وجود صبا کنار ن یطرف از

 .نتخابش بودمهام مجبور به او من به خاطر داشتن بچه موندیراه م هیپس 

 

 

*** 
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 :و گفتم زیخم شدم رو م یسخت مشغول کار بود. کم شخوانیپرستار پشت پ رش،یتند کردم سمت پذ پا

 

 .سالم خانوم -

 

 .بهم انداخت و دوباره با اخم مشغول شد ینگاه مین

 

 امرتون ؟ -

 

 :گفتم یباال انداختم و بعد از مکث کوتاه ابرو

 

 ن؟یکن جیرو پ یمهر نیخانوم دکتر آذ شهیم -

 

 :دیبا اخم نگام کرد و پرس یکم

 

 ن؟یهست مارشونیب -

 

 .حدقه چرخوندم یرو تو چشمام

 

 .بله -

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  182  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

اهرو با که از ته ر دمشیبعد د قهی. چند دقکرد جیرو پ نیکنار دستش آذ کروفنیم ینازک کرد و تو یپلک پشت

 :گفت شخوانیه پرستار پشت پروب میچون مستق دی. انگار من رو نداومدیم رشیعجله به سمت پذ

 

 ؟یخانوم قصاب نیکرد چیمن رو پ -

 

 .سرتکون داد و با دست به من اشاره کرد پرستار

 

 .خانوم با شما کار داشتن نیا -

 

شد  مکینگاهم کرد، بعد کم کم ابروهاش با تعجب باال رفت. انگار من رو شناخت که چند قدم نزد کمیو  برگشت

 :و ناباور لب زد بازوهام یو دست گذاشت رو

 

 صبرا؟ یخودت -

 

 :زدم لبخند

 

 خانوم دکتر؟ یچطور -

 

  

 

 .پا انداخت یکرد و پا رو کیرو به لبش نزد یچا فنجون
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 ؟یخب چه خبرا؟ روبه راه -

 

 .زدم یا مهینصفه و ن لبخند

 

 .گذرهیم یا -

 

 .داد سرتکون

 

 .یواسه چکاپ باردار یبود، اومده بود شیپنج سال پ دمتیبار که د نیآخر ؟یاز ما کرد یادی شدیچ -

 

 .دادم سرتکون

 

 .ستیبه تخصصت ن مربوطیکار امروزم هم ب -

 

 .باال انداخت ابرو

 

 ؟یاحامله -

 

 :کردم، متعجب گفت دییتا
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طالقت رو  یتو شکمت کارا یبچه یگفتیم شی. آخه پنج سال پیتا حاال از شوهرت جدا شد کردمیفکر م -

 .یانگار جدا نشد یعقب انداخته ول

 

 :گفتم تند

 

 .بعد جدا شدم سالکینه از شوهرم  -

 

 .به ذهن منحرفش زدم یگرد شد، لبخند چشماش

 

 .دوباره ازدواج کردم -

 

 :گفت و با لبخند ادامه داد یادهیکش آهان

 

 .گمیم کیتبر -

 

 .زد یچشمک

 

 مرد خوشبخت؟ نیهست ا یحاال ک -

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  185  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 .شیسشنایتو نم -

 

 :گفت دیداد و با ترد سرتکون

 

 اده؟یز تونیفاصله سن -

 

 .تکون دادم نیرو به طرف سرم

 

 .همسن توئه اد،ینه ز -

 

 :داد و گفت هیمبل تک به

 

 !طورنیکه ا -

 

 :دمیپرس

 

 ؟یتو چه خبر؟ هنوز ازدواج نکرد -

 

 .هوا تکون داد یدستش رو تو الیخیب

 

 .رو عشق است ینگلیج کنم؟ واقعا حوصله ندارم آقا باالسر داشته باشم. سنه بابا مگه مغز خر خوردم ازدوا -
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 .زدم لبخند

 

  !ها ستیقدرها هم بد نازدواج اون یول -

 

 .تکون داد نیرو به طرف سرش

 

 اد؟یاز دستم برم ی. چه کمکالیخیب ناروی! اکنمیهم بگذره من شوهر نم یعمر -

 

 .کردم. با زبون لبام رو تر محو شد لبخندم

 

 ؟یکن یرو دست کار یباردار شیآزما یتونیتو م -

 

 .گرد کرد چشم

 

 آره، چطور مگه؟ یول نهیخالف قوان -

 

 :گفتم مردد

 

 .یکن یجوابش رو برام منف خوامیم یجوابش مثبته ول دونمیدادم. م شیمن امروز آزما -
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 :کرد و بعد از چند لحظه گفت مکث

 

 ؟یبکن کارونیا یخوایچرا م -

 

 .دمیدست کش میروسر یو به گوشه دمیخند یتصنع

 

فرصت  هیتو  خوامیام منتها مبدم، من مطمئنم حامله شیآزما امیهمسرم گفت ب یعنیآم... خب شهاب...  -

 .هیفعال بهش بگم جواب منف خوامیم نیکنم. واسه هم زشیمناسب سوپرا

 

 .نگاهم کرد هیعاقل اندر سف یو کم مشکوک

 

  ؟یمطمئن -

 

 :گفت یطوالن یتکون دادم و منتظر جوابش موندم، بعد از مکث رس

 

 .صفر تا صدش گردن خودته یعنی! کنمیرو قبول نم یتیمسئول چیمن ه یخب ول یلیخ -

 

 .شده بودم کیقدم به صبا نزد کی دیکردم. شا دییزدم و با سر تا یتصنع لبخند

 

*** 
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به  و دمیکش یبود، پوف کیرو خفه کردم. هوا هنوز تار میگوش باز آالرم مهین یهارو بلند کردم و با چشم دستم

 اریهوش هوی شدیکه چشمام داشت گرم خواب م نیو بغل کردم. هم دمیبالشت کنارم رو کش دم،یپهلو خواب

  !شدم

 

 یبه موها یاتاق چرخوندم. دست یجام نشستم و نگاهم رو تو ی. توستین یشهاب کنارم باشه ول دیبا االن

وارد سالن شدم و تازه نگاهم افتاد به شهاب که وسط  نیپاورچ نیاومدم. پاورچ نییدم و از تخت پاز دمیژول

 .اتاق نشسته بود یسالن پشت به در ورود

 

از ذهنم گذشت  یا. لحظهدیکشیو کالفه رو صورتش دست م زدیآروم هق م یلیشدم. خ کشینزد کنجکاوانه

 «دم؟یحامد د یرو تو چهره یغم نیترتا حاال چند بار کوچک» ای و «دم؟یشهاب رو د یهیمن چند بار گر»که

 

که زن حامد  یزمان یول دمیکردنش رو د هیگر بارنیشهاب،  چند یکه اومدم تو خونه یمیسه ماه و ن نیا تو

  !ختیهاش نرگونه یرو رو یمرگ پدرش هم قطره اشک یتر بود. حتبودم... اون دلش از سنگ هم سخت

 

و باالخره موفق  نمیدستش بود رو بب یکه تو یزیتا چ دمی. گردن کشکردیرو نگاه م یزیر داشت چانگا شهاب

 ره،یم رونیمشترکمون ب یاز زندگ هیخاطرات هان یهام تو هم رفت. ک! اخمهیعکس... و باز هم هان هیهم شدم. 

 .خدا داند

 

که شهاب  نهیا یکه من راحت شم. بدبختاش رو از دست بده بلکنم شهاب حافظه یکاری خوادیدلم م واقعا

 .هست براش هیخونه پر از خاطرات هان نیا یجا یجا عتایکرده و طب یزندگ هیخونه با هان نیچندماه تو ا

 

 یاگهید زیمن که هدفم چ یخونه کنم! ول ضیبه تعو یشده، شهاب رو راض یکه با هر ترفند نهیکار ا نیبهتر

حق به جانب  یافهیمن رو با اون ق یث شد شهاب بترسه و به عقب برگرده. وقتکه باع دمیکش یپوف هوایبود؟! ب

 .دیشرمنده نگاهش رو ازم دزد دید
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و  دمیکش رونیانگشتاش ب نینه اون. آروم عکس رو از ب زدمیم ینشستم. نه من حرف یکم یبا فاصله کنارش

پدر  خوردیکه بهشون م یانسالیزن و مرد م بودن و ستادهیو خواهرش کنار هم ا هیصورتم گرفتم، هان یروبه رو

 یفرش گذاشتم. بعد از مکث یوپاشون نشسته بودن. عکس رو ر یجلو یصندل یباشن هم رو هیو مادر هان

 :لب زدم یطوالن

 

 ؟یکنیچرا فراموشش نم -

 

 :شدم با آرامش گفتم رهیرخش خ مینداد. به ن جواب

 

 ؟یرنگش کنذهنت کم یتو کمی یکنینم یچرا حداقل سع -

 

 .دیاش کشچونه یتا رو شیشونیپ یدستش رو از رو کالفه

 

 .تونمینم -

 

 !ستیاز در محبت وارد شدن بد ن یرو گرفتم، گاه دستش

 

 چرا؟ -

 

 :گفت دیلرزیکه به وضوح م ییصدا با
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 .چرا دونمی، نمفراموشش کنم تونمینم شه،ینم کنمیم یهرکار -

 

 .دونمیمن م یول -

 

 :ادامه دادم تیگاهم کرد. با جدن متعجب

 

ها و با عکس ،یکه باهاش بود یا. تو خونهیکردیم یزندگ هیبا خاطرات هان یسه سال رو داشت نیتو تمام ا -

 .تعجب داره یجا یفراموشش کن یجورنیاگه ا هاش،یادگاری

 

 .شد رهیسکوت بهم خ یتو

 

 .حاال کم کم فراموشش کن -

 

 :دیپرس درمونده

 

 ؟یچجور -

 

 :زدم لبخند

 

 یلیخ یطورنی. ایریفاصله بگ ندازهیم ادشیکه تورو  ییکن از جا یرو بده به خواهرش. سع هاشیادگاری -

 .بهتره
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 :ادامه دادم تیکردم و با خلوص ن یمکث

 

 .کنمیمنم کمکت م -

 

 .تو بغلش دیمن رو کش هویصورتش رو پوشوند و  یکم لبخند تلخ کم

 

 .تو بود تا حاال صد دفعه ترکم کرده بود یجا یرا. هر زنصب یمهربون یلیتو خ -

 

باعث  گهیمهربون چند وقت د یصبرا نیهم یدونیزهرمار بده. آخ که نم یقدر تلخ که مزهاون دم،یخند تلخ

دستام رو دور کمرش حلقه  دیتر کرد و من با تردهام تنگدستاش رو دور شونه ی. حلقهشهیو شکستت م ینابود

 .کردم

 

 :زد بینه عقلم

 !یستین ششیپ شهینکن، تو تا هم جادینکن صبرا! عالقه ا -

 

 :داد زد یبلند تر یبا صدا قلبم

 .براش باش ینکن، زن خوب غیت. پس محبتت رو ازش درپدر بچه ته،یزندگ کیاون شر ،یتو دوستش دار -

 

! خودت ایچنگ زدم. خدا نشرهیانتخاب کردم و به پ یمدت کوتاه یعقل و حسم، حسم رو برا یدوگانگ نیب

  .هیزینفرت انگ یمجبورم، و اجبار برام چه کلمه یدونیم

 

***  
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 .تعارف کرد و کنارم نشست وهیلبخند بهم م با

 

 .نیرنجه فرمودخب صبرا خانوم! چه عجب، قدم -

 

 .زدم نیریبه صورت بشاش ش یامهینصفه و ن لبخند

 

 .بزنم یسر هیبهت  امیگفتم ب رفت،یام سر مخونه حوصله یتو -

 

 :زد و گفت یگرم لبخند

 

  ...فقط ،یکرد یخوب کار -

 

 :ادامه داد کنجکاوانه

 

 .یکنیم دیکار مف هیهم  ره،یات سر نمهم حوصله یجورنیا ؟یکنیخودت دست و پا نم یبرا یکاریچرا  -

 

 :گفتم یانداختم و با لبخند تلخ ریرو ز سرم

 

 ارم؟یب ریخودم گ یبرا یه کارهم ندارم، چ پلمید یمن حت -
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 .دادم بحث رو عوض کنم حینزد، ترج یحرف

 

 پسر کوچولوت کجاست؟ -

 

 .سر به اتاق خواب اشاره کرد با

 

 .تو اتاقش خوابه -

 

 :گفتم مردد

 

 نمش؟یبرم بب شهیم -

 

 .زد یمهربون لبخند

 

 .زمیآره عز -

 

 یآسمون یآب یواریاتاق با کاغذ د یوارهاید ،یمتر دوازده-اتاق ده هیشدم.  یرعلیشدم و وارد اتاق ام بلند

بوفه  یرو یاپسرونه یهاشده بود. عروسک دهیچ یاطور ماهرانهبه یرنگ یخواب آب سیشده بود، سرو دهیپوش

 .کنار تخت قرار داشت

 

به  یمک بارکی قهیبود و هر چند دق دهیآروم خواب یلیخ یرعلیزدم و به سمت تخت نوزاد رفتم. ام یلبخند

 گهیچند ماه د کهنیرو نوازش کردم. با فکر ا کشیمشت کوچ اطی. کنار تخت نشستم و با احتزدیپستونکش م
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اومد تو  نیری. شدمیرو بوس ریدست ام وزدم  یلبخند گرم رم،یگیبغلم م یکوچولو رو تو یهافرشته نیاز ا دونهی

 .ستادیاتاق و کنارم ا

 

 ؟یها رو دوست داربچه -

 

 :بودم لب زدم رهیطور که به صورت غرق خوابش خادم و همونتکون د سر

 

 .کرد دایپ شهینم ایدن یجا چیها رو هکوچولو نیتر از ا. پاکننیزم یرو یهاها فرشته. به نظرم بچهیلیخ -

 

 .زد ینیبه شونم زد، نگاهش کردم. لبخند غمگ یدست

 

 .فتمامان بهم گ یعنی ،یدختر پنج ساله دار هیکه  دونمیم -

 

 .انداختم. کنارم نشست ریرو ز سرم

 

 ی! حتشمیم وونهیتو، د یجا ذارمیوقتا که خودم رو م یسخته آدم چهارسال از بچش جدا بشه. بعض یلیخ -

 .کنهیدور باشم حالم رو داغون م ریساعت از ام هی کهنیفکر ا

 

 .کمرم گذاشت یسکوت کردم. دستش رو رو بازم

 

 .یلیخ ،یهست یقو یلیصبرا! تو خ یدونیم -
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. آروم ختمیتو بغلش اشک ر خجالتیهام حلقه شد و من بدور شونه نیریدست ش خت،یرو گونم ر یاشک قطره

کرد  یو سع دیکش یقیاشکام رو پاک کردم. نفس عم یافاصله گرفتم و با تک خنده نیریشدم و سبک، از ش

 .حال و هوا رو عوض کنه

 

 خب، از شهاب چه خبر؟ -

 

 .ال انداختمبا شونه

 

 .رونیصبح زود از خونه زد ب ،یسالمت -

 

 .کج کرد سر

 

 رفت شرکت؟ -

 

 .رو با زبون تر کردم لبم

 

 .شرکت؛ امروز ساعت پنج صبح راه افتاد رفتیتر م ریقبال د دونم،ینم -

 

 .باال انداخت ابرو

 

 .ستیپنج صبح که شرکت باز ن -
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 .فره رفتط یول یریکجا م دمیبگم؟ ازش هم پرس یچ -

 

 .سرش رو بلند کرد هویشد و بعد  رهیخ نیبه زم هیثان چند

 

 امروز چندمه؟ -

 

 :فکر کردم و بعد لب زدم یکم

 

 .اگه اشتباه نکنم ور،یدهم شهر -

 

 :و مغموم گفت دیباال پر ابروهاش

 

 .اها -

 

 :دمیپرس

 

 شده؟ یزیچ -

 

 .کرد، انگار شرمنده بود. دستام رو گرفت و فشرد نگام

 

 .استش... فکر کنم بدونم چرا شهاب صبح زود رفتر -
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 .کج کردم سر

 

 چرا؟ -

 

 .فوت کرد رونیرو ب نفسش

 

 .است هیسالگرد فوت هان نیامروز سوم -

 

 .حرف زدن بهم نداد. لب هاش رو به هم فشرد اجازه

 

ت زهرا. صبح زود رفت بهش نیکه داره شرکت کنه واسه هم یمراسمش به خاطر کار یتو تونهیشهاب نم -

 .اتفاق افتاد نیهم قایپارسال هم دق

 

که حال بدم رو  نیریانگار نه انگار. ش یرو فراموش کنه ول هیهمه باهاش حرف زدم که هانمن اون شد،ینم باورم

 :داده بود، گفت صیدرهمم تشخ یهااخم یاز رو

 

چقدر من و مامان باهاش حرف ... درک کردنش برام سخته. هریول دونمیم یعنیشهاب چشه،  نیا دونمینم -

 .ستی. باور کن کارهاش دست خودش نخوامی. من از طرف شهاب ازت عذر مرهیتو کتش نم میزنیم

 

 .ندارم توجه نکنم یتیشهاب اهم یمن برا زدیعقلم که داد م یکردم به صدا ینگفتم و فقط سع یزیچ
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*** 

 

 انشاءاهلل؟ یگرفت میتصم شد؟یچ -

 

 یبمالم؟ حامد پوف رهیمرد باتجربه رو ش نیسر ا تونمیواقعا م یعنینگاه کردم.  کلشیو ه بتیبه ه یچشم ریز

 .دیکش

 

 .سرم ختهیکار ر یکل گه،یجواب بده د ؟یسکوت گرفت روزه -

 

 .شانسم رو امتحان کنم نیکردم آخر یسع

 

 اگه قبول نکنم؟ -

 

 .زد پوزخند

 

 رمیم رمیگیبعدش هم دست صبا رو م کنم،یم ین من گچلنگه پا نگه داشت هیخاطر اوال که دهنت رو به -

 .گردمیهم برنم گهید

 

 .بگذرون ریخودت بخ ایهم فشار دادم. خدا یرو هیرو چند ثان هامپلک

 

 .طالقم نده دیبا شهاب حرف بزنم، شا... شا دیبا -
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 .دیخند زیتمسخرآم

 

 .اون مشکل خودته. فعال جواب من رو بده گهید -

 

 :تمگف درمونده

 

 ...آخه -

 

 .وسط حرفم دیتحکم پر با

 

 نه؟ ایکالم، آره  کی -

 

 :گفتم یعصب یرو فشردم و کم فمیک یدسته

 

 .گمیآخر هفته بهت م -

 

 .دییهم سا یرو رو دندوناش

 

 .آدیبدم م یاز بد قول یدونیخودت خوب م -

 

 :گفتم ملتمس
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 .دمیهفته جواب م نیبه جون صبا قسم تا آخر هم -

 

 :گفت یانگاهم کرد و در آخر با لحن هشدار گونه کمی

 

 .با تو دونمیاونور بشه من م نوریروز ا هیهفته.  نیفقط تا آخر هم -

 

 .تکون دادم سر

 

 یبشه! با فکر لیتبد اریقرار بود به اخت یمن ک یزندگ یهالیاجبارها و تحم نیا دونستمیهم اجبار! نم باز

 .به خونه برگشتم ،یحلراه و دهیاز هر ا یخال یو ذهن ریدرگ

 

 اومد؟یبه حساب م انتیخ انهیمخف یهامالقات نیا یعنیفکر مالقات کوتاهم با حامد رو کنار بذارم.  تونستمینم

 .خائن باشم خواستمیمن نم

 

رفتم سمت اتاق و لباسام رو عوض کردم. خوشبختانه هنوز  یقفل چرخوندم و وارد سالن شدم، فور یرو تو دیکل

 .آماده کردن شام داشتم یبود و من وقت برا ومدهیب نشها

 

 شیپ یراه چیخسته شده بودم و ه گهیام رو با آرامش خوندم و از خدا خواستم کمکم کنه. دمغرب و عشاء نماز

 .بود که از شهاب بخوام طالقم بده نیروم نبود، تنها راه نجاتم ا
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اما اگه نتونست مجبورم به دروغ بگم بچم افتاده و با  چیه تو شکمم بشه که یمن و بچه الیخیقبول کرد ب اگه

 یرفباشه. از ط مونییبه جا یکرد ثابت کنم، البته اگه قانع بشه و راض شیبرام دستکار نیکه آذ یشیاون آزما

 .راجبش کرد یفکر هی شهیم موقع... تا اونیبدم ول شیآزاما دیموقع طالق باز هم با دونستمیم

 

هنوز بهش فکر نکردم. کالفه جانمازم رو جمع کردم، به آشپزخونه  یول چونمیبپ یجوریتونم حامد هم ب دیشا

 .و ساده درست کنم ینون یغذا هیگرفتم  میرو نداشتم پس تصم یچنانتدارک شام آن یرفتم. واقعا حوصله

 

. دیلغزیگونم مدرشت اشک رو  یهاو قطره سوختیگرفتم و دستم و مشغول رنده کردنش شدم. چشمام م رنده

وونه رو ر یشتریکردم و قطرات ب یهام همکارکرده بودم، با چشم ریکه توش گ یخاطر بدبختمن هم به نیب نیا

 .هام کردمگونه

 

رو برداشتم. اشک چشمم رو پاک کردم و به اسم محدثه  یبلند شد. دستام رو شستم و گوش میزنگ گوش یصدا

 .سبز رنگ رو لمس کردم و تماس برقرار شد کونیردم، آنگاه ک شدیکه رو صفحه خاموش روشن م

 

 جانم؟ -

 

 ؟یسالم صبرا جان خوب -

 

 .رو با حوله خشک کردم دستم

 

 ؟یتو خوب زمیاره عز -

 

 .کرد یکوتاه مکث
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 ؟یکرد هیگر ،یمرس -

 

 نه چطور؟ -

 

 .هیجوریصدات  -

 

 .کردم یاخنده تک

 

 .ذارهیهم اثر م میصوت یتارها یرو دونستمینم کردم،یرنده م ازیداشتم پ -

 

 :دمیگفت، پرس یآهان

 

 ؟یاز ما کرد یادی شدیچ -

 

 :و مِن کنان گفت مِن

 

 .کنم... آم، زنگ بزنم زیگفتم چ گه،یها؟ آهان... آره دلم تنگ شده بود برات د -

 

 .هست یاگهید زیتماسش چ لیمدل حرف زدنش مشخص بود دل از
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 ؟ حنا خوبه؟خوبن نای! مامان اطورنیکه ا -

 

 :گفت یمِن مِن کرد و بعد با لحن استرس یکم

 

 .نگران نشو گمیم یزیچ هیصبرا  -

 

 :ضربان قلبم باال رفت. معترض گفتم هوی

 

 شده؟ی. چشمینگران م شترینگران نشو، من ب یگیم یجورنیخب تو ا -

 

 :ادامه داد اطیکرد و با احت یکوتاه مکث

 

 .مارستانیب مشیآورد ن،ییفشارش اومده پا کمیمان فقط ما فتادهین یاتفاق خاص -

 

 :رو به اپن گرفتم و با ترس گفتم دستم

 

 !نیحس ای -

 

 :گفت ی. محدثه تند تند و با نگراندمیو مامان رو شن مارستانیفقط کلمات ب انگار

 

 .به خدا االن حالش خوبه -
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 :تته پته گفتم با

 

 مارستان؟ی... بمیک... کدو... م... ب -

 

 ...نب خبریصبرا، االن حالش خوبه، فقط زنگ زدم که ب یایب ستین ازین -

 

 .دمیپا وسط حرفش پر جفت

 

 .زود باش مارستانه،یبگو کدوم ب -

 

 :گفت دواریداد و باز هم تاک یآدرس حدود هی عیسر

 

 ...که ستین یازین گمیصبرا جان! م -

 

لباس عوض کردم و به  یباور نکردن یردم. با سرعتبه ادامه حرفش بکنم تماس رو قطع ک یتوجه کهنیا بدون

ساختمون رو باز کنم، در خودش باز شد و  یرفتم و تا خواستم در ورود نییها پازنگ زدم. بدو بدو از پله یتاکس

 .شهاب داخل ساختمون اومد

 

 .و هم تعجب کرد، ابرو باال انداخت دیهم ترس دیو آشفته د پیمن رو با اون ت یوقت

 

 ؟یریکجا م -
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 .ختیریم نییهام پاپلک نیگلوله گلوله از ب اشک

 

 .مارستانیمامانم شهاب! مامانم رو بردن ب -

 

 .شد نگران

 

 چرا؟ -

 

 .هق هق به بازوش چنگ زدم با

 

 مارستان؟یب یبری... من رو میبری... من رو مدونمینم... نم -

 

 :لحظه مات نگاهم کرد که بلندتر گفتم چند

 

 ؟یبریم -

 

*** 

 

 یکیو پالست یآب یصندل یوار روزانوهام و گهواره نیهام رو به هم چسبونده بودم و گذاشته بودم بدست کف

 .خوردمیراهرو تکون م
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. رفتیم ونیو گر نیغمگ یهم به سمت حنانه یو گه گاه دادیهام رو ماساژ مبود و شونه ستادهیکنارم ا محدثه

 .زدیبود و آروم آروم باهاش حرف م تادهسیشهاب اون طرف راهرو کنار بابا ا

 

هام باد کرده بود. . چشمه اشکم خشک شده بود و پلککردنیم یسرد کف راهرو بهم دهن کج یهاکیسرام

قلبش  رضایبا گذشت دو ماه از مرگ عل یعنیبود؟ مامان مهربون من سکته کرده؟  یچه بدبخت گهید نی! اایخدا

 آروم نگرفته؟

 

یم مارشیپسر بهنوز شب رو تا صبح با کابوس مرگ تک زد،یبود و دم نم یتو سوگ مرگ علمن هنوز  مامان

 .کردیو باز لب از لب باز نم گذروند

 

اومد. بابا و پشت سرش  رونیب زد،یکه داشت باهاش حرف م یاتاق باز شد و دکتر به همراه پرستار درحال در

 دیلرزیکه به شدت م ییاز جام بلند شدم و با زانوها یشهاب و محدثه سمت دکتر رفتن؛ من اما به سخت

 :دیپرس یشدم. بابا با نگران خیجا مهمون

 

 دکتر؟ یحالش خوبه آقا -

 

 :نزار ما چرخوند و متاسف گفت یهاافهیق نینگاهش رو ب دکتر

 

هم به  سکته نیداره، ا یخوب بمونه. متاسفانه مشکل قلب یجورنیهم کنمینم نیفعال بله اما من تضم -

از ذهنتون داشته  یاگوشه دیکن یاما سع دیمشکلش دامن زده. االن که زوده بگم دنبال عمل قلبش باش

 .نشیباش

 

 .دیدور سر من چرخ ایبلند هق زد و دن حنانه
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 .وار بابا تو سرم اکو شدناله یصدا

 

  ...خدا -

 

فرود  نیکرد و با زانو رو زم ینیرو پاهام سنگ اما انگار موفق نبودم چون وزنم وفتمیگرفتم که ن واریرو به د دستم

 .سرد رو لمس کرد یهاکیاومدم و بعد تنم سرام

 

***  

 

! یتلخ نبودن مواجه بش یو بو ییو... با تنها یمادرت چشم باز کن دنیبودن و د دیداره که به ام یحس بد یلیخ

  !ینداشتنش رو به رو بش از یادیبا حجم ز ،یدار ازیتن مادرت ن یکه به شدت به بو ییدرست جا

 

که  یامامان و سکته یادآوریهام، چهره مامان بود. با چشم یکه اومد جلو یزیچ نیاول د،یکه از سرم پر خواب

 :دمیدکتر نال یکرده بود و بعدش حرفا

 

 .آخ خدا -

 

ت و رف یاهیچشمام س یشدم ول زیخ میجام ن یشده بود. تو یچیهم باندپ میشونیبه دستم وصل بود و پ سرُم

رو  یبود که مدت طوالن یمعن نیبه ا نیافتاده بود، ا وارید ی. بشدت کسل بودم، نور آفتاب رودمیدوباره دراز کش

 .به سر بردم یهوشیدر حالت ب

 

اومد  دهیژول یهام جمع شد و هق زدم. در اتاق باز شد و شهاب با موهاچشم یاشک تو م،یضعف و کم توان از

 .ه شوکه نگام کرد و در آخر پا تند کرد سمتم و نگران دستم رو گرفتداخل اتاق، چند لحظ
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 ؟یکنیم هیچرا گر ؟یخوب -

 

 :دمینال د،یلرزیکه م ییصدا با

 

  !شهاب -

 

 .فشرده شد دستم

 

 جان؟ -

 

 .ختیلحظه تو فکر مامان بودم. اشکم رو گونم راون یلحنش متعجب شدم ول از

 

 ما... مامانم... کجا... ست؟ -

 

 :رو پاک کرد و گفت شکما

 

 کنه؟یدرد نم تییجا ؟یحالش خوبه صبرا جان... تو خوب -

 

 .رو گرفتم و ملتمس تو چشماش زل زدم دستش
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 شش؟ی... پیبریمنو م -

 

 .نگام کرد سرسختانه

 

 .نه -

 

 :زدم ناله

 

 چرا؟ -

 

 .کرد میسرم رو تنظ ریز بالشت

 

 .چون هنوز حالت خوب نشده -

 

 .رو گرفتم رهنشیپ یقهیداشتم اما  جهیستم، هرچند بازم سرگتو جام نش عیسر

 

 .ششینگاه کن...نگاه کن! من حالم خوبه خب؟ حاال من رو ببر پ -

 

 .دیبود رو گرفت و پشتش رو بوس اشقهیکه رو  یکرد من رو بخوابونه اما موفق نبود. دست یسع

 

 .استراحت کن کمی ست،ین زونیتو م تره. االن حالحالش خوبه صبرا! باور کن از تو هم سالم -
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 :. هق زدمخوردیذهنم چرخ م یتو یاو خورنده یسم یفکرها دم،یمقاومتش ترس نیا از

 

 .خدا یوا رضا؟یعل شینکنه... نکنه مامانم رفته پ -

 

 :جواب داد عیکرد و سر هل

 

 .خوب بشهباشه تا کامل  یبستر دیبا گهید کمینه، نه به جون مادرم. حالش خوبه، فقط  -

 

 :و هق هق گفتم ی. با لجبازدیجوشیو سرکه م ریشده بودم، حق داشتم، دلم مثل س بچه

 

 .یگیدروغ م ینه تو... تو دار -

 

 .موهاش نیب دیدست کش کالفه

 

 .قتهیحق نیجون مادرم رو قسم خوردم. باور کن ع ؟یکنیچرا باور نم -

 

 .رو بند بازوش کردم دستم

 

 نمش؟یبب یربیپس چرا من و نم -
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 :گفت یو بعد از مکث کوتاه دیکش یپوف

 

 .ارهیبه پرستار بگم سرمت رو درب ستای. فقط وابرمتیباشه م -

 

 .منتظر بمونم یاهیثان خواستیدلم نم یحت دم،یهل سوزن رو از دستم کش با

 

 .ستین ازین گهید -

 

 .چشم گرد کرد و دستم رو گرفت شهاب

 

 .آدی! داره خون م؟یکرد کاریچ -

 

 :و گفتم دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 

 .میاشکال نداره، فقط تورو خدا زودتر بر -

 

قدم با شهاب از اتاق رو پام کردم و هم مارستانیرنگ ب یآب یهایی. دمپاستمیبازوم رو گرفت و کمکم کرد وا ریز

 :بخش شهاب کنار گوشم لب زد کی. نزدمیرفت وی یس یخارج شدم و به سمت بخش س

 

 .شینیبب شهیاز پشت ش دیحالت، با نیداخل با ا یبر یتونینم -
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 :گفتم قراریب

 

 .هیکاف نمشیفقط بب -

 

رو  شده بود. بابا یکه مامانم توش بستر یبرد سمت اتاق میو شهاب من رو مستق میداد، وارد بخش شد سرتکون

 .ردکیبه مامان نگاه م شهیاز پشت ش یو گاه رفتیکه کالفه راه م دمید

 

 سرم رو، یچیباندپ یرو، درست رو میشونیاومد سمتمون. پ دیما رو د یقدمامون سر بلند کرد و وقت یصدا با

 .دیبوس

 

 .زدی. شوهرت داشت بال بال میخداروشکر که بهوش اومد -

 

طبق معمول زد تو  یحس منف هیحس خوب اما  هیشد،  یجوریشهاب نگرانم شده بود ته دلم  نکهیا از

 «.تو شکمت بود یون فقط نگران بچها»برجکم

 

 :دمیآزاردهندم رو پس زدم و پرس افکار

 

 مامان... مامانم کو؟ -

 

رو نشون داد. از شهاب جدا شدم و سالنه سالنه به  CCU نوشته بود نیکه روش بزرگ و به الت یاشهیدست، ش با

 .رفتم. چند تا تخت با فاصله از هم داخل اتاق بودن شهیسمت ش
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 .بهش وصل بود ژنیبود و ماسک اکس دهیتخت خواب یمامان که رو یخشک شد رو نگاهم

 

زدم. آروم سرش رو  شهیباز بود و به رو به رو زل زده بود. آروم با نوک انگشت چند ضربه به ش مهین چشماش

 یزیر بهم زد و دستش رو با زحمت باال آورد و تکون یاز پشت ماسک لبخند دیمن رو د یکرد سمتم، وقت لیما

 .بهش داد

 

! رمیمیمامانم رو سالم بهم برگردون. من بدون مامان و بابام م ای. خدادمیصورتش رو بوس شهیزدم و از رو ش یهق

 !چمیمن بدون خانوادم ه

 

*** 

 

دوباره .« دیریبعدا تماس بگ باشد،یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م»زن تو گوشم زنگ زد: یصدا بازم

هرچقدر با حامد تماس  روزیبود که از د بیکردم. عج افتیرو در یگرفتم و همون جواب قبلحامد رو  یشماره

 .دادیجواب نم گرفتمیم

 

بودم که واقعا دست صبا رو گرفته باشه و رفته باشه خارج. دو هفته گذشته بود و من هنوز  دهیترس یطرف از

 .جرات نداشتم به شهاب بگم طالقم بده

 

مخصوصا  خورد،یشده به دردم نم یدستکار شیاون آزما گهیبود، د یول ستیبچه ن ریگیشهاب پ کردمیم فکر

 .تو شکمم معلوم شده بود یبچه تیحاال که جنس

 

. از همه رمیتو آغوش بگ بارکیصبا رو  کهنیا یبرا زدیشهاب شدم و دلم لک م یبدجور وابسته کردمیم حس

 .ازدواجم با شهاب اشتباه بوده خودم رو آروم کنم کهنیه ابا فکر ب خواستیطرف تحت فشار بودم دلم م
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 :نگام کرد و گفت یشد، کم کمیآهسته نزد یهابا قدم شهاب

 

 صبرا؟ یخوب -

 

 .دستش گرفت یکردم. کنارم نشست و دستم رو تو دییتکون دادن سرم تا با

 

 .دهیرنگت پر ؟یمطمئن -

 

 نیگم شدم. ب کردمیرفتارش حس م نی. با اکردیالقا م زمان دو حس خوب و بد رو بهمو لحنش هم ینگران

بگم دوستم داره؛ چون اگه دوستم  تونستمینم کردم،یاحساساتم سردرگم بودم. محبت و توجهش رو درک نم

. لبخند کردیمرور نم هیهان باخاطراتش رو  یواشکیباز هم  هیفراموش کردن هان یمن برا یهاداشت، با تالش

 .دمیاشبه روش پ یتصنع

 

 .خوبم -

 

هردومون  فونیزنگ آ ی! صداضهیقدر ضد و نق نیهاش با محبت بود. چرا رفتارت ابود. چشم یاون واقع لبخند

 :گفت یرو به من با حالت خاص قهیرو به سالن کشوند. شهاب جواب داد و بعد از چند دق

 

 .دادگاه آوردن هیبه نام تو احضار -

 

 :گفت دیتعجب من رو د یوقت ؟یاهیه احضارچ ه؟یباال انداختم. احضار ابرو

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  215  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 

 ه؟یچ انیجر یدونینم -

 

 .تکون دادم نیرو به طرف سرم

 

 ؟یاهینه! چه احضار -

 

 .رو باز کرد یباال انداخت و در ورود شونه

 

 .رمیبگ لیتحو نییبرم پا دینگفت، با -

 

و رفتم سمتش، نامه رو تو هوا تکون برگشت باال. کنجکا قهیو بعد از چند دق نییتکون دادم، شهاب رفت پا سر

 .لرزون ازش گرفتم یهاداد. پاکت رو با دست

 

یکلمات سر م یپاکت رو از نظر گذروندم و با مکث بازش کردم، نگاهم رو تند تند رو یرو یهاو نوشته ظاهر

 .دیداخل برگه کش یدهنم گذاشتم. شهاب نگران سرک ی. بهت زده دستم رو رودادم

 

 را؟صب شدهیچ -

 

 :زدم لب

 

 ...ایخدا -
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 .تو چشماش زل زدم یدواری. با ذوق و امهمچنان با تعجب بهم زل زده بود شهاب

 

 ...حضا... حضانت صبا یبرا... برا -

 

و خودش خوند.  دیکش رونیدستام ب نیهام متوجه نشده بود کالفه کاغذ رو از باز حرف یزیکه چ شهاب

 :. زمزمه کردفتریهم م یتو شتریهاش بهرلحظه اخم

 

 از صبا رد شده؟ یدارنگه یحامد برا تیصالح -

 

 :هق هق سر تکون دادم و لب زدم با

 

 .باشه طورنیهم دوارمی! امدونمینم -

 

 :با همون اخم ادامه داد اون

 

 چرا؟ یول -

 

 .دمیخند هیگر ونیم هاوونهید مثل

 

 ایخدا یمن؟ وا یتا آخر عمر بشه برا خوادیم شم؟یپ آدیداره م یعنیدختر خوشگلم،  زم،یعز یچرا نداره. صبا -

 .شکرت، شکرت
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 :زد و زمزمه کرد هیتک واریبه د شهاب

 

 !ستیمشخص ن یزیهنوز چ -

 

ذوقم، فکر  ونیتو فکر بود. م دایشد یزیکنم. شهاب با اخم ر کاریاز ذوق چ دونستمیبه حرفش نزدم. نم یتیاهم

از جونم بتونه کنار  زتریبا وجود دختر عز دوارمیام دم،یرو زهر کرد. لب گز میشاد ره؛یشهاب، صبارو نپذ کهنیا

 .دمیماز خودم نشون  یالعملچه عکس دونمیوگرنه... نم اد،یب

 

 

*** 

 

 :با ذوق گفت مامان

 

 واقعا؟ -

 

 .دمیخوش خند سر

 

 .به خدا! حامد افتاده زندان. حضانت صبا با منه -

 

 :دیلب گفت و پرس ریز یخداروشکر
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 حاال چرا افتاده زندان؟ -

 

 :جواب دادم جانیرو با زبون تر کردم و با ه لبهام

 

 بیشد و آس هوشی. شانس آورده که طرف فقط چند روز بارویدعواش شده، با قفل فرمون زده تو سر  یکیبا  -

 .فقط زندان گهیم کنه؛یهم قبول نم هیکرد و د تیهوش اومد، شکااون بنده خدا که به یول د،یند یجد

 

 :نگران شد و مضطرب گفت یکم مامان

 

 دن؟یوقت صبا رو دوباره به اون نم. اونآدیم رونیزود از زندان ب یعنی نیا -

 

 .لباسم رو چنگ زدم ادیز یو خوشحال جانیه از

 

سالش بشه و خودش  جدهیکه صبا ه یتا وقت دنیبچه رو بهش نم گهیاش خرابه دچون پرونده گه،ینه د -

 .رهیبگ میمتص

 

 :گفت ییروخوش با

 

 خودت؟ شیپ یآریصبا رو م یچشمت روشن. ک -

 

 .فردا ایامروز  ای -
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 آها، صبرا؟ -

 

 .دستم جا به جا کردم یرو تو یگوش

 

 جانم؟ -

 

 :دیپرس مردد

 

 خودت؟ شیپ یاریصبا رو ب هیشهاب راض -

 

 :ادامه داد دیمامان که مکثم رو د د،یپر کش لبخندم

 

 ؟یهاش حرف زداصال با -

 

رو پنهان کنم پس  یزیچ نیهمچ تونستمینم یکنه، از طرف یرو بگم باهام برخورد م قتیاگر حق دونستمیم

 :زمزمه کردم

 

 .نه -

 

 .خور و سرزنشگر مامان سکوت رو شکستحکم فرما شد. لحن دل یکوتاه یهاهیثان یبرا سکوت
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 .دخترم شهیکه نم یجورنیا -

 

 .شدمو پنچر  دمیگز لب

 

با بچم  یدونیپدربزگش، پدر حامد هم فوت کرده؛ م شهیکه م مشیبه ق دنیصبا رو م میآخه اگه ما قبول نکن -

 بزرگ بشه؟ گهید یکیدست  ریبچم ز آرهیپرورشگاه. مگه من دلم طاقت م ذارنشیم کنن؟یم کاریچ

 

 :گفت کنندهدلگرم

 

 .حتما امروز باهاش حرف بزن .یریبگ دهینظر شوهرت رو ناد شهیبه هر حال نم -

 

 .دمیکش یآه

 

 .باشه -

 

 .کنهیان شاءاهلل که قبول م -

 

 .زدم لبخند

 

 .ان شاءاهلل -
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بلند شدم و سالنه  یناهارخور زی. از پشت مدمیکش ینیکردم و تماس رو قطع کردم. نفس سنگ یخداحافظ

 .آروم کنارش نشستم و صداش کردم کرد،ینگاه م ونیزیداشت تلو یرنگسالنه به سالن رفتم. شهاب با اخم کم

 

 شهاب؟ -

 

 :گفت دهیکش

 

 هوم؟ -

 

 .کج کردم سر

 

 آقا شهاب؟ -

 

 .و نگام کرد برگشت

 

 بله؟ -

 

 .زدم لبخند

 

 م؟یحرف بزن -
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زدم و نفس  یتوجهش به منه! لبخند محو یعنی نیشد. ا رهیرو خاموش کرد و به من خ ونیزیتلو حرفیب

 .دمیکش یقیعم

 

 ما؟ شیپ ادیکه صبا ب یستین یتو... تو راض شهاب -

 

 :از سوالم جا خورد اما خودش رو جمع و جور کرد و گفت یکم

 

 ؟یپرسیسوال رو م نیچرا ا -

 

 .انداختم ریرو ز سرم

 

 .خب، چون نظر تو برام مهمه -

 

شدم. لبخند  رهیاومد. دستم رو گرفت. سرم رو بلند کردم و تو چشماش خ ترکینگاهم کرد و نزد معنادار

 .روز اخم هاش رو باز کرد نیزد. باالخره بعد چند یمهربون

 

 یلیچند روز خ نیاز اول بودم اما ا گمیبه بودنش نباشم؟ نم یداره به من که راض کاریآخه اون طفل معصوم چ -

محبت  ،شتریب یحت دیپسر تو شکمت، شا یفکر کردم. صبا هم مثل دختر خودم. مطمئن باش به صبا به اندازه

 !شهینم شخود یپدر واقع کسچیبراش پدر باشم، گرچه ه کنمیم یو سع کنمیم

 

 :کننده دستم رو فشرد و با مِن مِن گفتزدم، شهاب دلگرم یقیعم لبخند
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! باور یزیعز یلیهمسر و دوست برام خ گاهیجا یتو تو یعاشقتم ول گمینم آد،یصبرا من... من از تو بدم نم -

شده بود. من  رمیگ بانیدو سه سال گر نیکه ا یافسردگ یهم بذار پا ریسه چهار ماه اخ یهایحلکم م نیکن. ا

و توقع  کردمیم یزندگ هیخاطرات هان وسه سال رو ت نیمن تمام ا یگیهات فکر کردم. تو راست مبه حرف

 .رو بسازم میزندگ خوامیم یهم داشتم ول یفراموش

 

 :کرد و ادامه داد ی. مکثکردمینگاهش م یشگفت با

 

از االن شروع کنم به فراموش  خوادی. دلم ممیما بهتره که خونه رو عوض کن شیپ آدیحاال که صبا هم داره م -

 ؟یکنیتو کمکم کن صبرا. کمکم م خوام،ی. سخته و من... من از تو کمک مهیکردن هان

 

شهاب بمونم.  شیپ تونستمیز حامد گرفتم مدردسر صبا رو ا یبودم، اشک تو چشمام حلقه زد، حاال که ب ریمتح

 یول شدم؛یم تیاذ شیچند ماه به خاطر کم توجه نیدرسته که تو ا دم،یازش ند یمن ظلم ه،یشهاب مرده خوب

 .با حامد نبود. متقابال دستش رو فشردم سهیشهاب اصال قابل مقا

 

 .یتو بخوا یهرچ کنم،یمعلومه که کمکت م -

 

دور کمرم حلقه شد و پژواک صداش گوشم  وارچکیبغلم کرد. دستهاش پ دیو با ترد رو به هم فشرده هاشلب

 .رو... نه! وجودم رو نوازش کرد

 

 یاتازه یرنگ و بو میانگار زندگ یاومد ی. از وقتیوجودت پر از آرامشه. درست مثل اسمت پر از صبر و آرامش -

 .گرفته

 

 :خر با لبخند گفتهام نگاه کرد، در آتو چشم کمیجدا شد و  ازم
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 دش؟یجد یخونه میاریصبا خانوم رو ب میرینم -

 

 .شعف و شوق شدم غرق

 

 م؟یریامروز م -

 

 .عمق گرفت لبخندش

 

 .چرا که نه -

 

*** 

 

برگزار شده  مونیحامد عروس یپدر یخونه اطیافتادم؛ تو ح میروز عروس ادیشد،  ییآشنا یوارد کوچه نیماش

کرده بود.  خیرنگ آشناتر از کوچه نگه داشت. استرس داشتم و دستام  یدر آب یرو جلو نیبود. شهاب ماش

 :گفت نانیکننده و با اطمشهاب دست مشت شدم رو گرفت، نگاهم رو بهش دوختم. دلگرم

 

 .نگران نباش -

 

 فونیشدم. شهاب زودتر از من به سمت در رفت و تک زنگ آ ادهیپ نیزدم و همراه باهاش از ماش یلرزون لبخند

 .دیچیحسنا، خواهر حامد، تو گوشم پ یآشنا یرو زد. چند لحظه بعد صدا
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 ه؟یک -

 

 :انداخت و گفت دهیبه من رنگ پر ینگاه شهاب

 

 .میصبا رو ببر میاومد -

 

لش  لش یبعد صدا قهیچند دق م،یستادیجا او همون میباز شد. وارد نشد کیت ینگفت و در با صدا یزیچ حسنا

و من و شهاب رد و بدل کرد و با غرور سالم کرد، هردو  نیب یتوسط مادر حامد باز شد. نگاهاومد و در  ییدمپا

 .میلب جوابش رو داد ریز

 

دست، دست صبا رو  هیدست چمدون و با  هی. حسنا با میتعارف نزد که وارد خونه بش یباز کرد ول شتریرو ب در

به  یو دستام رو برا اوردمیطاقت ن دنیم. بهمون که رسصبا بغض کرد دنی. با داومدیگرفته بود و به سمت ما م

 .صبا از هم باز کردم دنیآغوش کش

 

 نیب یکه حاال فاصله شدیزد و سالنه سالنه اومد سمتم، باورم نم یبود، لبخند خجل دهیکه قبال من رو د صبا

لش کردم، تند تند نفس بردم. سفت بغ نی. جلو رفتم و همون فاصله کوتاه رو از بهیمتر یمن و دخترم سانت

 .کردم. صورت گردش رو غرق بوسه کردمیو عطر تنش رو بو م دمیکشیم قیعم

 

 .برات رمیبم یفدات بشم من دختر نازم، اله یاله -

 

و با پشت چشم نازک شده نگاهش  تفاوتی. فقط مادر حامد بود که بکردنیو حسنا داشتن نگاهمون م شهاب

 ییروصبا رو تو بغلم بلند کنم که شهاب نذاشت و خودش صبا رو بغل کرد و با خوش رو از ما گرفته بود. خواستم

 :گفت
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 .یدار یناز یسالم خانوم خوشگله! چه موها -

 

به سمت  یکوتاه یچمدون رو داد دستم و ما هم با خداحافظ حرفیپشت دست اشکام رو پاک کردم. حسنا ب با

 .میو سوارش شد میرفت نیماش

 

زد و آروم روبه من  ی. شهاب لبخندکردیرو نگاه م رونیب شهیاز پشت ش ینشسته بود و با کنجکاوپام  یرو صبا

 :گفت

 

 .توئه هیشب یلیخ -

 

لپش چال  زدیلبخند م یوقت یمن بود. حت هیشب یلیخ گفت،یشدم. شهاب راست م رهیصبا خ رخمیذوق به ن با

 :گفت ییروبا خوش کرد و یمصلحت یادرست مثل من. شهاب سرفه افتاد،یم

 

 م؟یبر یخب، صبا خانوم! کجا دوست دار -

 

معذب به من و شهاب نگاه کرد و در آخر  یبودم با شعف بهش زل زدم. کم دهیصبا رو نشن یکه تاحاال صدا یمن

 :گفت یفیضع یبا صدا

 

 .پارک میپارک، بر -

 

 .دمیبچگونش، لپش رو محکم بوس یصدا یضعف رفت برا دلم
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 .میرین فدات شه، چشم پارک هم مماما یاله -

 

 :شد و گفت ترقیشهاب عم لبخند

 

 ؟یشهرباز میبر ستیبهتر ن -

 

 .صبا به وضوح برق زد یهاچشم

 

 ؟یشهر باز میریواقعا م یعنی -

 

 :گفتم یامهر مادرانه با

 

 .میریم یاگه تو دوست داشته باش زم،یآره عز -

 

 .شد هریخ هاابونیو دوباره به خ دیخند سرخوش

 

شد و اومد سمت در من تا صبا رو ازم  ادهیپارک کرد. زودتر از من پ یشهرباز یورود یرو جلو نیماش شهاب

ه دست صبا رو شهاب گرفت هیشدم و در رو بستم و قفل کردم.  ادهیکرد. منم پ ادشیدستش رو گرفت و پ ره،یبگ

 .بود و اون دستش رو من
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رو  اشونیو با دست بعض کردینگاه م یباز لیو وسا یرنگ یهاق به چراغ. صبا باذومیخانواده شده بود کی مثل

گرفت و  طیبراش بل یخودش انتخاب کرد و شهاب با مهربون یقهیهم به سل لهی. چندتا وسدادیبه ما نشون م

 .میرستوران شد یشهاب، راه شنهادیو به پ میخوش گذروند یسوارش کرد. تا ساعت هشت شب تو شهرباز

 

 :شهاب مِنو رو تو دستش گرفت و رو به من گفت م،یسه نفره نشست زیم هی پشت

 

 خانوم؟ یخوریم یتو چ -

 

 :بگم که صبا با شوق گفت یزیخواستم چ یغذاها نگاه کردم و بعد از مکث کوتاه ستیل به

 

 .جا رواون -

 

 :گفتم ی. سوالدمیرس ومیانگشتش رو گرفتم و به آکوار رد

 

 ؟یدوست دار یماه -

 

 .کردنیم یدلبر یبا هر تکون حساب هاشیتکون داد، چتر سر

 

 ششون؟یبرم پ شهیم ،یلیخ -

 

 :شهاب نگاه کردم. سرتکون داد، روبه صبا گفتم به
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  !هاینر یاگهید یجا ا،یبرو زود ب -

 

تلف مخ یهایداشت ماه یشدم که با کنجکاو رهی. با لبخند بهش خومیگفت و بدو بدو رفت سمت آکوار یاباشه

 .. شهاب دستم رو گرفتکردیو رنگارنگ رو نگاه م

 

 صبرا؟ -

 

 .رو از صبا گرفتم نگاهم

 

 جانم؟ -

 

 :به صبا گفت رهیخ

 

 .میبزن یفروشهم به عروسک یسر هیبنداز  ادمیخونه  میبر کهنی. قبل از امینگرفت هیبراش هد -

 

 .زدم لبخند

 

 .یدیزحمت کش جاشمنی. تا همستیالزم ن هیهد -

 

 :رو فشرد و با لبخند گفت ستمد
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 .مهرش بدجور به دلم نشسته دوست دارم بهش محبت کنم یها عروسک دوست دارن، از طرفبچه -

 

 .گفت. رابطه خوب شهاب و صبا به نفع من و خودشون بود یرو م نیخوشحال بودم که ا دم،یخند

 

 .هاکنمیم یا حسودبه امون خد یو منو ول کن یفقط به صبا محبت کن یبخوا یجورنیا -

 

 :دیو شهاب پرس زینگفت. صبا برگشت سرم یزیو چ دیخند

 

 صبا جان؟ یخوریم یچ -

 

 :بهم نگاه کرد و گفت کمی صبا

 

 .یخودت گفت یهرچ -

 

 .مدل صحبت کردنش خندم گرفت از

 

 ؟یکنیچرا خودت انتخاب نم -

 

 .نگاهم کرد رهیخ

 

 .لت کنمها دخاتو کار بزرگ دیچون بابا گفته نبا -
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 .صبا رو گرفت کیو دست کوچ دیخند یمحو شد و به شهاب نگاه کردم. تصنع لبخندم

 

 ؟یخوریم یحاال بگو چ ،یانتخاب کن دی. تو خودت بامیستین طورنینه من نه مامانت ا یول زمیعز -

 

 .زد ینیریش لبخند

 

 .کباب -

 

 .کج کردم سر

 

 مرغ؟ ایگوشت  -

 

 .مرغ -

 

 .لبخند زد شهاب

 

 صبرا؟ یخوریم یس شد دوتا جوجه و... تو چپ -

 

 .دمیخند
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 .جوجه -

 

باز بود. وجود صبا معجزه بود! شهاب، گارسون رو  شمینه تنها اون، بلکه من هم ن شد،یاز صورتش پاک نم لبخند

 .صدا زد و سه تا جوجه سفارش داد

 

 

. کردیم یشهاب باز یه بود و با گوشنشست نیعقب ماش یهای. صبا رو صندلمیخونه شد یو راه میرو خورد شام

کردن بود.  یبزرگ نگه داشت و برگشت سمت صبا که محو باز یفروشعروسک هی یرو جلو نیشهاب ماش

 :زد و گفت یلبخند

 

 صبا خانوم؟ -

 

 :سرش رو بلند کرد و گفت صبا

 

 بله؟ -

 

 .با سر به فروشگاه اشاره کرد شهاب

 

 پرنسس؟ یشینم ادهیپ -

 

 :ذوق کرد  و بلند گفت نیتریاون همه عروسک تو و دنیو به فروشگاه داد و با دنگاهش ر صبا
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 .جا چقدر عروسک دارهاون یوا -

 

کمربندش رو باز کردم. شهاب هم  خوردیکه وول م یشدم و در سمتش رو بازکردم و در حال ادهیلبخند پ با

 .شد یوسک فروشرو قفل کرد. صبا جلوتر از ما وارد عر نیماش یشد و درها ادهیپ

 

یمتفاوت نگاه م یمختلف با شکل و اندازه یهاو به عروسک میرفتیبه شونه هم پشت سر صبا راه م شونه

خرس قرمز  هیحال شهاب  نیداشت، با ا شیگرا زهیم زهیو ر کیکوچ یهاسمت عروسک شتری. صبا بمیکرد

فروشنده پول خون باباش رو  کهو بماند  دیش خربرا زهیم زهیصبا با هفت هشتا عروسک ر یقد و قوارههم بایتقر

  !ازمون گرفت

 

*** 

 

و  دیمن و شهاب خواب نیب شبیچشمام رو باز کردم. صبا هنوز تو بغلم خواب بود، د یزیخش خش چ یصدا با

 .میما هم تا صبح تو بغلمون نگهش داشت

 

 جیباعث شد توجهش بهم جلب شه. گشدم که  زیخمیشهاب نگاه کردم که مشغول آماده شدن بود. تو جام ن به

 :دمیپرس یدارخش ی. با صدادادیبه ساعت نگاه کردم و که هفت رو نشون م

 

 ؟یشد داریب یک -

 

 :لبش گذاشته و آهسته گفت یاشارش رو به حالت سکوت رو انگشت

 

 .شیساعت پ می. نیکنیم داری! بچه رو بسیه -
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 ؟یصبحانه خورد -

 

 .زد و اومد سمتم لبخند

 

 .نه -

 

 .بلند شم که مانع شد خواستم

 

 کجا؟ -

 

 :و آروم گفتم متعجب

 

 .برم صبحانه آماده کنم برات -

 

 .. کمر صاف کرددشیشد رو صورت صبا و بوس خم

 

 .خوادینم -

 

 .ستادمیا
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 .سرکار یکه بذارم گشنه بر یمگه از رو جنازم رد ش -

 

صبحانه رو جلوش  لینشست. وسا زیاومد و پشت ماتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. شهاب هم  از

 .نگاهش کردم ستاد،یبعد شهاب ا قهیگذاشتم و خودم هم روبه روش نشستم، با آرامش شروع کردم. چند دق

 

  !ینخورد یزیتوکه چ ؟یچرا بلند شد -

 

 .رو برداشت فشیک

 

 .شدم ریصبرا جان، س یمرس -

 

 :تمکه گف بستیهاش رو مدر داشت بند کفش یجلو

 

 شهاب؟ -

 

 .صاف کرد کمر

 

 جان؟ -

 

 .زدم لبخند
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 .یدیزحمت کش یلیممنونم. خ شبیبابت د -

 

 .زد یگرم لبخند

 

 .نداره برام یفرق چیبود، صبا هم مثل دختر نداشتم، ه فهیوظ -

 

 :عمق گرفت. آروم با دستش گونم رو نوازش کرد لب زد لبخندم

 

  .خداحافظ -

 

 :زمزمه کردم شدم و رهیخ رشیرفت. به مس و

 

  !خدا پشت و پناهت -

*** 

 

هاش کنار صبا نشسته بود و صبا باذوق از عروسک نیشربت رو دستم گرفتم و به سالن رفتم. حنانه رو زم ینیس

و محدثه کنار هم نشسته بودن و درحال  نیری. شزدنی. مامان و مهتاب خانوم هم با هم حرف مگفتیبهش م

 .بودن ریکردن با ام یباز

 

ورود صبا به خونمون جشن  یو امشب جمعمون جمع بود. امشب برا دنیرسیم گهیهم تا چند ساعت د ونیآقا

 !از روز تولدش گذشته یگرچه دوماه م،یریو قراره که براش تولد هم بگ میگرفت
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 .رو به همه تعارف کردم و کنار مامان نشستم. مامان به لبخند به صبا اشاره کرد شربت

 

 .روشن دخترمچشم و دلت  -

 

 .شدم رهیزدم و با عشق به صبا خ لبخند

 

وجود  یحامد کهنیصبا رو کنارم داشته باشم. بدون ا یروزهی کردمیچهارسال اصال فکرش هم نم نیتو ا -

 .داشته باشه

 

 :خانوم با لبخند گفت مهتاب

 

 کنه؟ینم یقراریخوب فکر کن. ب یزهایرو ول کن صبرا جان! به چ نایا -

 

 .عمق گرفت دملبخن

 

 .معذب بود، االن عادت کرده کمیاولش  -

 

 :دیپرس طنتیزد و با ش یتکون داد. چشمک تیرضا یاز رو یسر

 

 کنه؟ینم تتیام چطوره؟ اذحال نوه -
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 :برآمده شده بود. مامان هم ذوق زده گفت یرو شکمم که حاال کم دمیدست کش اریاختیشرم لبخند زدم و ب با

 

 هنوز؟ نیب نکرداسمش رو انتخا -

 

 نیفرصت فکر کردن به پسر تو شکمم رو نداشتم. سرم رو به طرف یکه حت میبود ریقدر درگرو؟ اون اسمش

 .تکون دادم

 

 .کنهیاسم خوب انتخاب م هیمطمئنم شهاب  یهنوز نه ول -

 

 :گفت یاسمتم و با ذوق بچه گونه دیدو صبا

 

 .دهرو نگاه کن. خاله حنانه بهم دا نیمامان! ا -

 

 :کوچولو بود نگاه کردم و با لبخند گفتم یخرس عروسک هیکه روش  یچیجا سوئ به

 

 ؟یدست خاله درد نکنه، تشکر کرد -

 

زنگ تلفن خونه بلند  یبود. صدا دهیبراش خر شبیکه شهاب د ییهاتکون داد و دوباره رفت سمت عروسک سر

 .شد، به سمتش رفتم و تماس رو برقرار کردم

 

 بله؟ -
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 .دیچیشهاب تو گوشم پ یصدا

 

 .سالم خانوم -

 

 .لبخند زدم ناخواسته

 

 .سالم کیعل -

 

 :گفت ییروخوش با

 

 گذره؟یخوش م ؟یخوب -

 

 .به جمع انداختم ینگاه

 

 .هیعال یهمه چ -

 

 :زمزمه کرد و ادامه داد یاخوبه 

 

 ؟یندار یزنگ زدم بپرسم کم و کسر -

 

 .دمیکش یقیعم نفس
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 ...شام که مونهیقط مهست، ف ینه همه چ -

 

 .دیحرفم پر وسط

 

 .مشیاریدنبال پدر زن که ب میریم می. االن هم دارمیگرفت میرفت حیشام رو با مس -

 

 .لفظ پدر زن خندم گرفت از

 

 ؟یندار یممنون، کار -

 

 .کرد یمکث

 

 .دینه، مراقب خودت... خودتون باش -

 

 :کردم زمزمه

 

  .تو هم مراقب خودت باش، خداحافظ -

 

  .خداحافظ -
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 :رو قطع کردم و روبه همشون گفتم تماس

 

 .هم تو راهن ونیآقا -

 

و شام رو آوردن، همه سر  دنیهم رس ونی. باالخره آقامیدیو ظرفا رو چ میکمک حنانه و محدثه سفره انداخت با

یبه شهاب م ستخوایکه م یزیصبا هرچ بایخوب شهاب و صبا برام جالب بود، تقر ی. رابطهمیسفره نشسته بود

 .رفتیپذ یبه راحت ه،امروز بهش گفتم شهاب رو عمو صدا نکن یوقت کهنیتر او جالب گفت

 

*** 

 

غرق خواب رو بغل کرده بود وارد خونه شد و منم پشت  یکه صبا یرو باز کردم و کنار رفتم. شهاب درحال در

 .بعد برگشت تو سالن قهیو چند دقتخت گذاشت  یرفت تو اتاق و صبا رو رو میسرش رفتم تو سالن. مستق

 

ر منتظ یداشتم و تو مطب دکتر کل یمبل نشستم و شالم رو برداشتم. امروز بعد از ظهر وقت سونوگراف یرو

 .صبا دنیخواب تیتامون و در نهااندازه هر سه شیب یشد خستگ اشجهیو نت میموند

 

 :هم کنار نشست و گفت شهاب

 

 .خسته شد یلیصبا خ -

 

 :هاش و با لبخند گفتمو چشمزدم ت زل
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 .برو بخواب ،یتو هم خسته شد -

 

بود که شهاب خم شد و سرش رو  ونیزیرو روشن کرد، نگاهم به تلو ونیزیتکون داد و تلو نیرو به طرف سرش

 :پام گذاشت. متعجب و با غر غر گفتم یرو

 

 .برم لباس عوض کنم خوامیپاشو شهاب م -

 

 :دمینداد، نال یتیاهم

 

 .بذار برم ادیاب! خوابم مشه -

 

 :جواب داد یالیخیب با

 

  !بخواب جانیخب هم -

 

 .باال انداختم ابرو

 

 .شهیکمرم خشک م -

 

 .نگاهم کرد تیمظلوم با
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 .گهینکن د تیصبرا! اذ -

 

موهاش  ینگفتم. دستم رو گذاشتم رو موهاش و آروم نوازش کردم، جلو یزیزور جلو خندم رو گرفتم و چ به

رنگش داشت. هوس کردم موهاش رو  یاقهوه یبا موها یکه تضاد جالب کردیم ییخودنما دیسف یتار موچندتا 

 .فتنهام گرفتم و شروع کردم به باانگشت نیاز موهاش رو ب یکیببافم، دسته کوچ

 

د. با فکر هاش منظم شنفس تمیکار رو تکرار کردم که کم کم ر نیقدر ااون کردم،یو دوباره بازش م بافتمیم یه

 یمچ دستم رو گرفت و با صدا یفور یسرش تا از رو پام بلندش کنم ول ریدستم رو آروم بردم ز دهیخواب کهنیا

 :گفت یدارخش

 

 ؟یریکجا م -

 

 .رو صورتش خم شدم 

 

 .ارمیبرم برات بالشت ب -

 

 .تر گرفتدستم رو سفت مچ

 

 .خوادینم -

 

 :دمینال
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 .پام خواب رفته شهاب -

 

 .تم رو ول کرددس مچ

 

 .خودت هم کنارم بخواب اریبرو دو تا بالشت ب -

 

 .تعجب به مبل اشاره کردم با

 

 به نظرت؟ میشیدوتامون جا م نیرو ا -

 

 .دیخند

 

 .میخوابیم نیرو زم -

 

ه ب پتو برداشتم و هیشدم، سر تکون دادم و بلند شدم. از تو کمد دوتا بالشت و  الیخیخواستم غر بزنم اما ب بازم

چقدر گذشت که با خنده  دونمیشدم. نم رهیخ رخشمیو به ن دمیدراز کش نیسالن برگشتم. کنار شهاب رو زم

 :گفت

 

 ؟یدیخوشگل ند -

 

 .نازک کردم و حالت قهر رو برگردوندم ی. پشت پلکوفتهیکجم ب یتا دوهزار دیلحظه طول کش چند
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  !یاز خودراض -

 

 .دیتر خند بلند

 

 .خانوم یخوردیهات ممن رو با چشم یداشت ؟یشیخب چرا ناراحت م -

 

 .نگفتم که دستم گرفت، داغ شدن پوست دستم احساس کردم یزیچ

 

 .! قهر نکن بانوزمیعز دیببخش -

 

و آروم موهام  اشنهیس یتعجب رو پر کرد. سرم رو گذاشت رو ینگاهش کردم و رفته رفته لبخند جا زدهرتیح

 .رو نوازش کرد

 

یبه حامد جواب مثبت بدم شهاب رو م کهنی. کاش قبل از اکردین شهاب حال منم خوب مخوب بود چقدر

 .شهاب کنار گوشم بلند شد یصدا دم؛یکش ی!  آهدمید

 

 شده؟یچ -

 

 :مکث گفتم یفرصت بود، با کم نیبهتر االن

 

 شهاب؟ -
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 جان؟ -

 

 .رو با نوک زبونم تر کردم لبم

 

که صبا  شهینم ،یدونیآخه م م؟یخونمون رو عوض کن ستیبهتر ن مون،یگحاال که صبا اومده تو زند گمیم -

خونه  هی ستیبهتر ن آد،یم ایهم پسرمون به دن گهیرو تخت ما و کنارمون بخوابه. تازه تا چند وقت د شهیهم

 م؟یریتر بگبزرگ

 

 :لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

 

 .کنمیبهش فکر م شتریب یمنم تو فکرش بودم ول -

 

 :زدم و اون ادامه داد بخندل

 

خونه  هیاز پول،  کمیبا  میتونیم د،یتر خرخونه بزرگ هیباهاش  شهینم میخونه رو بفروش نیاگه ا یحت یول -

 .کرد زایچ جورنیو ا یواریپرده و تخت بچه و کاغذ د دیپول هم صرف خر هیو بق میتر اجاره کنبزرگ

 

 .عمق گرفت لبخندم

 

 .هیعال -

 

 .زد یمحو لبخند
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 ؟یندار ینینشبا اجاره یتو مشکل یعنی -

 

 .تکون دادم نیبه طرف سرمو

 

 .هم ندارن نیهم هایهم خوبه، بعض یلیخ ؟ینه! چه مشکل -

*** 

 

 :گفت جانیبا ه یامالک مرد

 

دو خواب هم  ره،یداره و کامال نور گ یداخل سالن هم پنجره قد ه،یخونه عال نیا ویو نینیبیطور که مهمون -

 .داره

 

از خونه خودمون بود، با شهاب کل و  زتریتر و تمبهش انداختم. بزرگ یکل یسمت آشپزخونه رفتم و نگاه به

 یخونه هیدنبال  میریبود که از صبح با شهاب م یمورد بود. چند روز نیترفعال مناسب م،یخونه رو نگاه کرد

 :شهاب گفت م،یاز مرد فاصله گرفت یمناسب. کم

 

 چطوره؟ -

 

 :گفتم متفکر

 

 ...فعال از همه نظر بهتره فقط -
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 ؟یفقط چ -

 

 :دمیسمت مرد و پرس برگشتم

 

 ...جانیا یهاهیهمسا -

 

 :حرفم تموم بشه و با لبخند گفت نذاشت

 

زن و  هیواحد؛ واحد باال که  هیتو هر طبقه  یعنیساختمون کال چهار واحد داره.  نیخانوم! ا نینگران نباش -

دوم و سوم هم  یهستن، طبقه رزنیو پ رمردیپ هیطبقه اول  کنن،یم یهاشون زندگبا دوتا بچه سالانیشوهر م

 .اجاره بده خوادینفره و م هیکه مال 

 

 :گفتم یآروم یتکون دادم و رو به شهاب با صدا سر

 

 .با تو میبازم تصم یخوبه شهاب ول یلیخ جانیا -

 

 :زد و گفت یلبخند

 

 ؟یدیپسند -

 

 :و لب زدم کردم یمکث
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 .آره -

 

 .عمق گرفت لبخندش

 

 .مبارکه پس -

 

 :لبخند زدم. شهاب رو به مرد گفت متقابال

 

 .انیکه ب نیلطفا به صاحب خونه خبر بد م،یدیرو پسند جانیآقا ما ا -

 

 :لبخند زد و گفت مرد

 

 .چشم یبه رو -

 

*** 

 

 :با غر غر گفت. مامان دمیپوست کندم و دادم دست صبا و صورتش رو بوس یاریخ

 

 االن چه وقت خونه عوض کردنه؟ فهممیمن نم -
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 :گفتم معترض

 

 ؟ی. آخه تو چرا مخالفگهید اریعه مامان! نه ن -

 

 .بجانب نگاهم کرد حق

 

 .ریبگ میبنداز بعد تصم  تتینگاه به وضع هی کنه؟یخونه عوض م یتو دوران حاملگ یآخه دختر! کدوم آدم عاقل -

 

 .زدم لبخند شینگران به

 

 .. من حواسم به خودم هستینگران نباش مامان -

 

 :گفت یترآروم یباال انداخت و با صدا ابرو

 

 ؟یچ ادیبچه ب ایسر خودت  یینکرده بال ییاگه زبونم الل خدا -

 

 .دمیکش یپوف

 

پنج ساله  بچه چهار ستیمامان جان! به خدا زشته صبا تو اتاق ما بخوابه. اصال درست ن یزنیچقدر نفوذ بد م -

 .میشیجابه جا م میدار نیواسه ا شتریمامان باباش بخوابه، ما ب شیپ
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 .بزنه که با ورود شهاب به سالن، نزد و ساکت شد یخواست حرف مامان

 

. دیصبا رو محکم بوس یصورت یپاش نشوند، خم شد رو صورت صبا لپا یکنارم نشست و صبا رو هم رو شهاب

 :گفت یزبوننیری. صبا با شزدیردم، اون هم لبخند مزدم و به مامان نگاه ک یلبخند

 

 !مامان -

 

 :موهاش به حرکت دراومد و من لب زدم یوار روشهاب نوازش دست

 

 جانم؟ -

 

 .رو لوس کرد، دختر بود و ناز و ادا داشت خودش

 

 ؟یبخر لیخونه برام پاست میرفت یوقت شهیم -

 

 :بگه، گفتم یزیشهاب چ کهنیاز ا قبل

 

 .زمیعز ستیدخترم! خوب ن هایخوریم لیپاست یلیجان! خ صبا -

 

 :گفت زونیلب و لوچه آو با
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 .دوست دارم لیخب پاست -

 

 :شده، نگاهم کرد و گفت دهیپرچ یهااشارش رو باال آورد و سر کج کرد، با لب انگشت

 

 !فقط دونهی -

 

 :با خنده صبا رو به خودش فشرد و رو به من گفت شهاب

 

 شاهزاده خانوم رو؟ یردا کارشیچ -

 

 :به صبا ادامه داد رو

 

 !مامانت رو ول کن حسوده نیا خرم،یخودم برات م -

 

شهاب و صبا، انگار اون  نیکردم به محبت ب یحسود یلی. دروغ چرا؟ خدیشهاب رو بوس یذوق کرد و گونه صبا

مخصوصا  هیبق یش برابا صبا اخت شده بود؛ حق هم داشت، صبا به شدت عاشق لوس کردن خود ترعیسر

 .بود لیفام یمردا

 

 :و کنار گوشم گفت دیخند هیدردم چ دیابروم نشست، شهاب که انگار از نگاهم فهم ونیم یاخم ناخواسته

 

 ؟یحسود یلیبهت گفته بودم خ -
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 .باال انداختم ابرو

 

 !یبچه گفت یاالن جلو نیهم -

 

 :صبا با غر غر گفت 

 

 .بابا یا -

 

 .نگاهش کرد شهاب

 

 شد؟یچ -

 

 .من و شهاب چرخوند نیهاش رو باخم چشم با

 

 !نیکنیمن رو نگاه نم -

 

 :گفتم یسوال

 

 ؟یچ -

 

 .مجعدش رو پشت گوشش زد یو با ناز موها دیکش یپوف
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 .نیدیشما گوش نم یول زنمیآخه من دارم حرف م -

 

 :و گفت دیخند شهاب

 

 .دختر خودته صبرا، حسوده -

 

  !ستین یمادره الک یفتن دختر هووگ کهنیا گفت،یم راست

 

*** 

 

رو پاک کردم  میشونی. با پشت دست عرق پدمیشلف چ یداخلش رو رو یهاجعبه هم باز کردم و مجسمه نیآخر

 .و نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم. اتاق مشترک من و شهاب

 

شده. از اتاق خودمون خارج  دهیل چکام دمونیتمام شده و خونه جد یکشاثاث یبعد حدود دوماه کارها باالخره

 .شدم و رفتم سمت اتاق صبا، آروم در رو باز کردم

 

ط بود، وس دهیدو سه ماه شهاب براش خر نیکه تو ا ییهابود و عروسک دهیتختش خسته و کوفته خواب یرو صبا

قرمز و  یهااز رنگ یبیاتاق  ولو کرد. نگاهم رو دور تا دور اتاق نه چندان بزرگش چرخوندم، دکور اتاقش ترک

 .بود فیط نیتو هم بایهم تقر هایواریو کاغذ د دیسف

شده بودم.  نیسنگ یصبا؛ شش ماه حامله بودم و حساب یهاشروع کردم به جمع کردن عروسک یسخت به

 .دمیو موهاش رو بوس دمیصبا کش یرو ینازک یها رو جا به جا کردم و پتوعروسک
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بود.  دهیهفت بود و شهاب هنوز نرس کیبه ساعت انداختم، نزد یال نگاهسمت سالن رفتم و در همون ح به

 .دیچینگران تلفن رو برداشتم و شمارش رو گرفتم؛ بعد از چند بوق صداش تو گوشم پ

 

 بله؟ -

 

  .کرد نیهام رو مزلب یرنگشورم کم شد و لبخند کمصداش از دل دنیشن با

 

 سالم -

 

 .زمیسالم عز -

 .عمق گرفت لبخندم

 

 شهاب؟ ییکجا -

 

 .کرد یکوتاه مکث

 

 .تو راهم -

 

 :گفتم یخسته بود. آهان انگار

 

 .نمیشام رو بچ زیپس من م -
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 :محبت گفت با

 

 .دستت درد نکنه -

 

کردن  کیاهل رمانت ز،یم دنیتماس رو قطع کردم. شروع کردم به چ یگفتم و با خداحافظ یکنمیم خواهش

 کیش یلیرو خ زیرو روشن کردم و م زیم یبلند رو هیپا یهاار رو کردم؛ شمعک نیچرا ا دونمیفضا نبودم اما نم

 .دمیچ

 

موهام  .دمیعوض کردم و به خاطر بلند بودن سارافون شلوار نپوش یاحلقه یسارافون مدل ل هیگشادم رو با  لباس

 .هام رها کردمشونه یرو باز کردم و رو

 

که صبا رو حامله بودم، نه دست و پام ورم داشت نه  یبرعکس زمانکامال گرد شده بود و باال اومده بود.  شکمم

 .صورتم

 

که  دمیهم پشت پلکم کش یو خط چشم نازک دمیهام کشرو به لب یرنگماهم، رژ کم کی نیعادت ا طبق

 یاز خواب بودنش مطمئن شدم در رو بستم و برگشتم تو یصورتم رو مظلوم کرد. به سمت اتاق صبا رفتم و وقت

 .سالن

 

هفت ماه که از روز  نیو من هم سمت در پرواز کردم. دروغ چرا؟ دلم رفت براش، تو ا دیشهاب رس باالخره

شهاب  یرو اندازه کسچیو هفت سال عمرم ه ستیمرد بودن شهاب شدم. تو ب فتهیش گذشتیازدواجمون م

 .خودم حس نکردم بانیو پشت یحام قدرنیا
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 شیکردن!  شهاب وارد سالن شد، خستگ هیتک نیداره ا یکنه و چه لذت هیتکبه مردش  دیزن با گنیکه م راسته

 :گفت ییرورو پشت لبخندش پنهان کرد و با خوش

 

 .سالم خانوم -

 

 .زدم ینیریش لبخند

 

 .سالم آقا کیعل -

 

 .و نگاهش رو تو سالن چرخوند دیخند

 

 شاهزاده خانومم کجاست؟ -

 

 .داشتم یواقعا حس خوب زدیم دخترش صدا میرمستقیصبا رو غ نکهیا از

 

 .خوابه -

 

 :سامسونتش رو گرفتم و گفتم فیتکون داد، کت و ک سر

 

 .آمیمنم االن م نیبرو بش دم،یرو چ زیم -
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  .اتاق گذاشتم یگوشه یمطالعه زیم یهم رو فشیکردم و ک زونیتکون داد و منم رفتم تو اتاق. کتش رو آو سر

 

هاش رو نشستم، شهاب هم دست زی. پشت مشستیداشت دستاش رو م ییوبه سالن، شهاب تو روش برگشتم

 :گفت زدیکه چشماش برق م ینگاه کرد در حال زیم یخشک کرد و روبه روم نشست. به خورشت فسنجون رو

 

  !یبه به چه کرد -

 

 .به در اتاق صبا نگاه کرد یزدم. کم یلبخند

 

 خورده؟ یزیصبا چ -

 

 .تکون دادم سر

 

 .خورد و بعدم خوابش برد ی. واسش درست کردم اونم حسابخوادیم ینه گرفت که ماکارونبهو یعصر -

 

 .داشت ینگران یرنگ و بو لحنش

 

  !گشنش نباشه -

 

 .تکون دادم نیرو به طرف سرم

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  259  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 .زنهیگشنشم باشه لب به فسنجون نم ره،ینه س -

 

ی. حس مکردمیبهش نگاه م یچشم ریزو  خوردمی. منم آروم آروم مدیخودش غذا کش یتکون داد و برا سر

 .تو جام جابه جا شدم یکردم و کم سیکالفه است. با نوک زبونم لبام رو خ کردم

 

 شهاب؟ -

 

 .رو بلند کرد سرش

 

 جانم؟ -

 

 .رو کج کردم سرم

 

 ؟یخوب -

 

 .دیرو ازم دزد نگاهش

 

 آره، چطور؟ -

 

 .باال انداختم شونه
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 .یاکالفه کنمیآخه حس م -

 

 .انداخت ریز رو سرش

 

 .خستم فقط -

 

 .بشم الیخیکردم ب یتکون دادم و سع سر

 

 «زبان شهاب از»

 

زن و  هیمثل  میمشخص بود باور نکرده. مجبورم ازش پنهان کنم، هم من هم صبرا تازه شد یتکون داد ول سر

 زم؟یقرار اعدام بشه؟ فکرش رو بهم بر هیحاال بعد چند ماه اگه بهش بگم قاتل هان ،یشوهر عاد

 

لحظه چند تا حس بهم هجوم آورد؛ . اونشهیاعدام م یصبح فرزاد بهم زنگ زد و گفت که اشکان به زود امروز

تو روز و  میتونیاشکان بودن، م یخصوص یکه شاک گهی. من و فرزاد و چند نفر دیخشم، غم، حرص و خوشحال

دل  هیجا نباشه. اونم مثل هانداد که اون حیترج یول ادیب تونستی. هانا هم ممیساعت اعدام اشکان اونجا باش

 ...جا واون میچهار با فرزاد بر - میصبح زود ساعت سه و ن گهینازکه. قرار دو روز د

 

قدر نگاه کردم، اون ونیزیتلو اهیس یسالن نشستم و به صفحه یهامبل یرو خوردم و ازصبرا تشکر کردم. رو شام

 :گفت یا کنارم نشست. نگاهش رو بهم دوخت و با لحن نگرانصبر یک دمیغرق افکارم بودم که نفهم

 

 افتاده؟ یاتفاق ؟یچرا تو فکر -
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 .هام شکل لبخند گرفتام منقبض شد و لبکردم لبخند بزنم، عضالت گونه یسع

 

  !وفتادهین یاتفاق زمینه عز -

 

 :گفت کرد،یم یطور که با انگشتاش بازانداخت و همون ریکرد و سرش رو ز یفیظر اخم

 

 !همسر رو ندارم گاهیهنوز برات جا کهنیمحرم اسرارتم، مثل ا گهید کردمیفکر م -

 

فکرش  خواستیها فقط و فقط آرامش اعصاب خودش بود؛ دلم نمنداشتم دلخور بشه، هدف من از نگفتن دوست

 .توش نداره مشغول کنه یسهم چیکه ه یرو با مشکالت

 

 !صبرا؟ هیچه حرف نیا -

 

 .دمیکش ینید و نفس سنگندا جواب

 

 چرا مرد؟ هیهان یدونیتو م -

 

طور که اون همون ره،یمن نم ادیاز  هیکه هان کردیقبول م دیبا یول امهیناراحته که هنوز به فکر هان دونستمیم

 .ببره. سرش رو کج کرد نیبا حامد رو از ب شیخاطرات زندگ تونستینم وقتچیه

 

 .بوده ضیگفت مر نیریش -
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 :گفتم زیاون پنج ماه غم انگ ادیتکون دادم و به  سر

 

 .سرطان رحم داشت -

 

 :و من ادامه دادم دیرو ازم دزد نگاهش

 

سه سال قبل از ازدواج با من نامزد داشت و نامزدش در  هی. هانستدهیچیپ کمی هیراستش، ازدواج من و هان -

از خانوادش دور  هیرد. اون نامرد باعث شد هانک نینفر د،یآه کش دم،یرو من د هیکرد! بغض هان یحقش نامرد

  .بشه

 

 .هام رو تر کردمو کنجکاو صبرا زل زدم. لب یاقهوه یهابه چشم دیکردم و با ترد مکث

 

 ادامه بدم؟ -

 

صبرا  رتی. حهیهان یکردن داستان زندگ فیکردم به تعر رو کنار گذاشتم، شروع دیبود بشنوه و من ترد مشتاق

 .شدیم شتریو ب شتریهرلحظه ب

 

زن بود و من دوست  هینکنم، به هر حال صبرا هم  فیتعر یلیمشترکمون خ یکردم از عالقمون و زندگ یسع

 .خودش رو آزار بده هینداشتم هردفعه با فکر کردن به عالقه من و هان

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  263  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

وت حاکم شد. هام تموم شد و سک. حرفدمیجاها ترحم رو تو نگاه صبرا د یلیخ یچقدر حرف زدم ول دونمینم

 .دستم رو مشت کردم

 

 .رمیاعدامش م یو منم برا شهیاشکان اعدام م گهیدو روز د -

 

 .نگاهم کرد یچشم ریز

 

 .شهیحالت بدتر م یبر -

 

 .داشتم نهیک

 

درد تقاص دل شکسته  خوامی. منمیچشماش بب یرو تو یمونیدوست دارم پش شه،یبرعکس! دلم خنک م -

 .نمیرو بب هیهان

 

 .زمزمه کرد آروم

 

 .بشه مونیپش یسادگ نیبه هم دونمیم دیبع یکنیم فیکه تو تعر یکس نیا -

 

 .چشماش زل زدم تو

 

 .ستیصبرا، اصال ساده ن ستیمرگ ساده ن -
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 .رمیفاصله بگ ندهیاز اتفاقات بد گذشته و آ یکردم کم یزدم و سع ینزد. لبخند یحرف

 

 .رو ول کن نایا -

 

 .لباسش اشاره کردم به

 

 .آدیبهت م یلیخ -

 

فرق  یلیفرق داره، خ هینه! درست مثل خودش، صبرا با هان ه،یانداخت. درست مثل هان ریزد و سر به ز لبخند

 .خودش رو داشت گاهیهم... جا هیخودش رو داره و هان گاهیداره! صبرا جا

 

*** 

 

از  ییرایپذ یبرا ازیمورد ن لیوسازدم. صبرا تند تند داشت  هیبه اپن تک نهیتو آشپز خونه و دست به س رفتم

 :بهم انداخت و گفت ینگاهمی. نکردیها رو فراهم ممهمون

 

 .و کمکم کن ایبه من، ب یزل بزن کهنیا یبه جا -

 

که صبرا شسته و خشک کرده بود رو داخلش  ییهاوهیرو ازش گرفتم، دونه دونه م وهیزدم و ظرف م یکج لبخند

 .م. در همون حال صداش کرددمیچ

 

 صبرا؟ -
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 .رو داخل قابلمه چرخوند قاشق

 

 بله؟ -

 

 :گفتم دیترد با

 

 ؟یمطمئن -

 

 .نمک به غذاش اضافه کرد و دوباره همش زد یکم

 

 ؟یاز چ -

 

 .دستم رو داخل ظرف ول کردم یتو بیس

 

 .فرزاد رو دعوت کنم یچرا گفت فهممیواقعا نم -

 

 .و نگاهم کرد دیخند

 

 نه؟یاالن تنها مشکلت ا -
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 :گفت کرد،یرو پاک م امقهی یگوشه دیکه داشت لک سف یو درحال ترکیتکون دادم. اومد نزد سر

 

 ش؟یدیدخالت کرد، نشن دیها نباگفتن تو کار خانوم امیاالمیاز قد -

 

 .دیکردم و اون خند زیر چشم

 

 .باهاشون آشنا بشم شتریب خوامیرو کج و معوج نکن. فقط م افتیخب، ق یلیخ -

 

 .شدم تروکمشک

 

 ؟یمطمئن -

 

 .تکون داد و آروم هولم داد سمت در سر

 

 .باش و برو لباست رو عوض کن بعدش هم لباس دخترم رو عوض کن یحاال پسر خوب -

 

خودم تن صبا کردم.  یقهیدست لباس به سل هیاز رو تاسف تکون دادم. اطاعت امر کردم و  یو سر دمیخند

به دلم نشسته  قدرنیدختر ا نیبود که مهر ا بیشدم، واقعا عج رهیصبا خ خودم هم عوض کردم و به یهالباس

تنش  یابه پراهن سرمه یت. صبا دسستیکه اون دختر خودم ن کردمیاوقات فراموش م یگاه یبود که حت

 :و گفت دیکش

 

 خوشگل شدم؟ -
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 .بهش زدم یمهربون لبخند

 

 .خوشگل بود شهیشاهزاده خانوم هم -

 

اش رو گونه  یگذاشت. دلم قنج رفت، بغلش کردم و چال رو دید و چال گونش رو در معرض دز ینیریش لبخند

 .دمیسفت و محکم بوس

 

 .در رفت میخستگ شیآخ -

 

 .گونم گذاشت. متعجب نگاهش کردم یهاش رو غنچه کرد و آروم رولب صبا

 

 .شهیم یوقت مامانت عصبانخانوم خانوما، اون شمیکه تموم م یبوسم کن یجورنی! ایپدر صلوات یا -

 

 :سر کج کرد و من ادامه دادم صبا

 

 !حسوده یلیآخه مامانت خ -

 

 :و سرخوش گفت دیخند

 

 مهمونمون بچه هم داره؟ یبابا گفت -
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 .دمیتکون دادم و دماغش رو کش سر

 

 .دختر ناز درست مثل تو هی -

 

 :رو جمع کرد و معترض گفت صورتش

 

 !ها یدماغم رو کند -

 

 :دیکرد و دوباره پرس یوتاهک مکث

 

 چند سالشه؟ -

 

 ...پس گذروند؛یرو م شیآخر باردار یهاهمسر فرزاد ماه ه،یمرگ هان قبل

 

 .باشه دیدو سه سالش با -

 

 :تکون داد و گفت سر

 

 ن؟یزم یذاریمن رو م -

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  269  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

که دوست نداشت  بود ییهابگم صبا جزو معدود بچه تونمی. به جرعت منیشدم و آروم گذاشتمش رو زم خم

 لیوسا جورنیاز دوچرخه و امثال ا نیخودش راه بره واسه هم دادیم حیترج شتریب ،یو راه بر یبغلش کن

 .اومدیخوشش نم

 

 یدییفرزاد بفرما یصدا صیرفتم و با تشخ فونی. به سمت آدادیها ممهمون دنیخبر از رس فونیزنگ آ یصدا

 یمن و صبرا وارد شدن و رو یهافرزاد با دعوت یخانواده سه نفره بعد قهیگفتم و در رو باز کردم، چند دق

 .سالن جا گرفتن یهامبل

 

فرزاد و دخترش شدم.  یاز اندازه شیرو گرفته بود، در نگاه اول متوجه شباهت ب یادست دختر سه ساله الهام

 ییروه صبا زد و با خوشب یپام نشست. فرزاد لبخند یتعارف کرد و کنار من نشست، صبا هم رو وهیصبرا م

 :گفت

 

 عمو؟ هی! اسمت چیچه دختر ناز -

 

 :و لب زد چوندیبا خجالت انگشتاش رو تو هم پ صبا

 

 .صبا -

 :دیبه الهام و صبرا انداخت که گرم صحبت بودن و آروم پرس ینگاه فرزاد

 

 نه؟ ست،یدختر خودت که ن -

 

 .دمیصبا رو بوس یموها
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 .خودم نداره یچهبا ب یفرق یدختر صبراست ول -

 

 .تکون داد یسر

 

 .خدا حفظش کنه -

 

 .چشم به دختر خودش اشاره کردم با

 

 .خدا فرشته تو هم برات نگه داره -

 

عمق گرفت و با عشق به دخترش نگاه کرد. مردا واقعا بچه دوست دارن مخصوصا اگه دختر باشه، واقعا  لبخندش

  !باشه نعمت خداست یبچه هر چ کنن؛یهمسرشون دعوا م که سر دختردار شدنشون با ییمردا کنمیدرک نم

 

 .صبرا من رو از فکر خارج کرد یصدا

 

 .کن یکوچولو باز هیصبا جان برو تو اتاقت با هان -

 

 یاو برد تو اتاقش. صبرا با اجازه دیرو کش هیرفت و دست هان نیی. صبا از رو پام پاستهیاسم دختر فرزاد هان پس

 :رفت. الهام با لبخند نگاهم کرد و گفت گفت و به آشپزخونه

 

شما ازدواج  می. ما تازه متوجه شدتونیتو راه یآقا شهاب! هم بابت ازدواجتون، هم کوچولو گمیم کیتبر -

 .نیکرد
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ام و ش میو در آخر من و صبرا سفره انداخت میساعت باهم حرف زد میزدم و تشکر کردم. حدودا ن یرنگکم لبخند

 .هم صرف شد

 

 :آروم گفت دادم،یفرزاد هم گوش م یهابود، به حرف ونیزیکه نگاهم به تلو یحال در

 

 .شهیساعت سه صبح اشکان اعدام م -

 

 .اخم سر تکون دادم با

 

 .دونمیم -

 .نگاه کرد رخممیبه ن کمی

 

 ؟یآیم -

 

 یهایتقام تمام سختان خواستیباز هم دلم م یتر شده بود ولرنگتو ذهنم کم هیمشت شد، درسته هان دستم

 .سر تکون دادم نانی. با اطمرمیرو از اشکان بگ هیهان

 

 .آره -

 :کرد و بعد گفت یکوتاه سکوت

 

 .نشه رید میکه اونجا اگه معطل شد میوفتیراه ب دیبا میو ن کیباشه، پس حدود ساعت  -
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  !وجود نداره یاشکان گهینزدم، فردا د یحرف گهیگفتم و د یاباشه

 

شب رو  یقهیو چهل دق کیساعت  یهاعقربه یبود ول کی. هوا هنوز تاردمیکش میباس تمام مشکبه ل یدست

صورتش  یروش و موهاش و از رو دمیکش شتریغرق خواب بود. پتو رو ب ستادم،یسر صبرا ا ی. باالدادنینشون م

 .کنار زدم

 

. تند از میسر کوچه تا با هم بر ادیرو برداشتم و از اتاق خارج شدم. قرار بود فرزاد ب میو صدا گوش سریب

 .ختیریم نییبرف آروم از آسمون پا یهااما دونه میآبان بود لیاوا نکهیساختمون خارج شدم، با ا

 

ته کوچه، توجهم رو جلب کرد. با دستم دو طرف کاپشنم رو گرفتم و پا تند کردم  ینیروشن ماش یهاچراغ

 .در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم عیسر دم،ی. فرزاد رو پشت فرمون دنیسمت ماش

 

 ؟یمعطل شد یلیسالم، خ -

 

 .زد یلبخند محو فرزاد

 

 .میدینه تازه رس ک،یعل -

 

 :عقب گفت یهایاز صندل ییابرو باال انداختم که صدا متعجب

 

 .سالم -
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 :عقب نشسته بودن. متعجب گفتم یهایصندل یرو برگردوندم سمت هانا و ماهان که رو سرم

 

 ن؟یآینم نیسالم، شما مگه نگفت -

 

 :آروم گفت ماهان

 

 .داد دهیعق رییتغ هویهانا  -

 

 :انداخت و من گفتم ریسرش رو ز هانا

 

 .پشتم به شماست دیببخش -

 

ه ک یبرف و آسمون یهاداده بودم به دونه هیتک شهیگفتن و فرزاد هم راه افتاد. سرم رو به ش یکنمیم خواهش

 .شدیپخش م ستمیاز س ی. آهنگ آرومکردمیم سرخ شده بود نگاه یکم

 

 اره؟ین ادمیخاطرت تو رو  ایدن هیبرم  دیبا کجا

 

 شب فکر تو منو راحت بذاره؟ کیبرم که  دیبا کجا

 

  نداره؟ یبرام فرق یکردم با خودم که مرگ و زندگ چه

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  274  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 

 .ارهیطاقت ب یحال بد کس نیا یمثل من تو محاله

 

  نم؟یجا نبتورو اون امهیبرم که تو هرثان دیبا کجا

 

 نم؟یتو نش یبرم که بازم تا ابد به پا دیبا کجا

 

 نم؟یبب ییرو من تو تنها ییبعد تو چه روزا قرار

 

 .نمیاز عشق تو هم کنهیم یهرجا برم چه فرق گهید

 

 (یبرم/ روزبه بمان دیکجا با)

 

که  یبته به صبرا قول دادم از هرچرو خاموش کردم. من به خودم، به خدا و صد ال ستمیدست بردم و س کالفه

 .شهیم شتریام ب. با مرگ اشکان، فاصلهرمیتا حداالمکان فاصله بگ ندازهیم هیهان ادیمنو 

 

ن اجازه داد قهیدق ستیب یربع ال کیو بعد  میشد ادهی. هر چهار نفر پمیدیساعت بعد به مقصد رس مین حدودا

گل و  یبود حت یزیاز هرچ یبزرگ و خال اطیح هی هیه شبمحوطه  ک کیکردن سمت  تمونیو هدا میوارد بش

 .اهیگ

 

داخل محوطه  یو خالصه همه سن ریمحوطه بود و چند تا زن و مرد جوون و پ یرنگ گوشه دینعشکش سف هی

 .وسط محوطه بود بایشده بود هم تقر ختهیکه طناب دار ازش آو یچوب یسکو هیبودن. 
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دار چشم دوخته  یبود و با خشم به چوبه دهیماهان چسبوند. فرزاد لب گز به شتریو خودش رو ب دیهانا پر رنگ

که تو سر و کله  یدرحال سالانیزن و مرد م هی د،یبه گوشم رس ییهاهیها و گرضجه یبعد صدا قهیبود. چند دق

 .وارد محوطه شدن کردنیم هیو گر دنیکوبیخودشون م

 

و ضجه اسم اشکان رو صدا زد و روبه  هیزن با گر یوقت یدن ولکر تیهم از اشکان شکا هانیفکر کردم ا اول

 .پدر و مادر اشکانن دمیتازه فهم.« نیپسرم رو آزاد کن»سربازها گفت:

 

به پدر و مادر خودش هم  هیچشم ازشون گرفتم. اشکان چند تا خانواده رو بدبخت کرد؟ جز خانواده بق یناراحت با

که سرش رو پوشونده بودن،  یشد و بعد شخص دایتو محوطه پ یکلیه یلطمه زد. کم کم سر و کله سربازها

 .دست بند زده داخل محوطه آوردن

 

 یکی هیسکو باال رفت. بعد از چند ثان یهاکه مطمئن بودم اشکان، کورمان کورمان و با کمک سربازها از پله یکس

 .سرش رو برداشت یرو یاز سربازها پارچه

 

 

 هیهان یهاهیگر ی. صحنهچشماش گود برداشته بود ریبود و ز دهیکوتاهش ژول یموها دم،یاشکان رو د یچهره

 .رو داره هیاشکان قصد بردن هان دمیکه اومدم خونه و د یچشمم، اون روز یاومد جلو

 

 هیبه گر ادیاز بدن درد ز یافتادم، وقت هاشدنیدرد کش ادی! دونمیهم م هیمقصر سرطان هان یاشکان رو حت من

 .. دستم از خشم مشت شددافتایم

 

لبام رو به هم فشردم؛  شه؟یآدم چندبار عاشق م هیرو دارم. مگه  هیباز هم داغ هان یاالن ازدواج کردم ول درسته

 .دمیهق هق هانا رو شن یرو من ثابت موند. صدا دیچرخ تینگاه اشکان تو جمع
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 .خواهر من رو کشت، خدا لعنتت کنه یاون عوض -

 

 :دیلب غر ریفرزاد ز کردن،یشد تو چشمم. همه باهم پچ پچ م یاراشکان خ پوزخند

 

 .به درک واصل بشه دوارمیام -

 

حکمش؛ در آخر  تیهمه ساکت شدن. مرد بلند شروع کرد به خوندن جرائم اشکان و در نها یبلند مرد یصدا با

 :روبه اشکان گفت

 

 .بزن یدار یاگه حرف -

 

 :انا گفتبه ما نگاه کرد و روبه ه کمی اشکان

 

 ...رو هیمن هان -

 

 .دیحرفش رو بر فرزاد

 

 .ارین فتیاسم خواهر من رو به زبون کث -

 

 :کرد و ادامه داد یمکث اشکان
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. نیبود تونیاعتمادیکه خواهرت رو کشت خودتون با ب یمن خواهرت رو نکشتم، من دوستش داشتم. کس -

 .رو و ننداز گردن من هیخودت و پدر هان یکوتاه

 

 :زد غیج واروانهید هانا

 

 !! خفه شویخفه شو عوض -

 

یب هیهان یحال خانواده نیبود با ا یخود اشکان مقصر اصل یرو کوبونده بود تو صورتشون ول تیواقع اشکان

 :نبودن. مرد روبه دو سرباز کنار اشکان گفت ریتقص

 

 .شهیحکم قصاص اجرا م -

 

از سربازها طناب دار رو انداخت دور گردن اشکان و اون  یکیدن. و داد کر غیاشکان دوباره شروع کرد به ج مادر

 نیانگار دوست نداشت هانا ا نش،ی. ماهان صورت هانا رو برگردوند و چسبوند به سهیچهارپا یهم بردش رو یکی

 .نهیصحنه رو بب

 

 نیه یتم. صداانداخ ریچشمام رو بستم و سرم رو ز دنیاشکان کش یپا ریرو از ز هیکه چهارپا یالحظه درست

 نفر باشم؟ نیکه من دوم نهیمثال انسان رو بب هیحاضر مرگ  ی. کدیبه گوشم رس ایگفتن بعض

 

 هیهام رو به هم فشار دادم تا مطمئن شدم اشکان رفته و بعد چشمام رو باز کردم. جنازه رو داخل پلک قدراون

 .زدیرش داشت بال بال مشده بود و پد هوشیمادرش ب دن؛یرو کش پشیگذاشتن و ز یکاور مشک
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بچه هم  یو حت کردنیم یاالن داشتن باهم زندگ دیشا کرد،یلج نم هی. اگه اشکان با هاندمیکش ینیسنگ نفس

االن هم اشکان زنده بود هم  دیرو بچشم. شا ییکه بخوام طعم تلخ جدا شدمیعاشق نم گهیمن د دیداشتن. شا

 ...دیو شا گرفتیوجدان نم ذابفرزاد ع دیشا م،یشحال بوداالن هممون خو دیو هم احمد آقا. شا هیهان

 ...دیشا

 ....دیشا

  !شدینم لیتبد دیکاش به شا یکه ا گهید دیهزار شا و

 

 یدر جداگونه خارج کردن. شونه به شونه هیرو از  نینعشکش گذاشتن و ماش نیاشکان رو داخل ماش یجنازه

 .میو سوار شد نیماش سمت میفرزاد با فاصله از هانا و ماهان رفت

 

یم هشیبرف به ش یهابرخورد دونه کیت کیت یو فقط صدا مینزد، هممون سکوت کرده بود یحرف یراه کس تو

برم خونه؛ آروم روبه فرزاد  خواستی. فرزاد اول هانا و ماهان رو رسوند و بعد سمت خونه ما رفت، دلم نماومد

 :گفتم

 

 .خونه مینر -

 

 .کرد نگاهم

 

 چرا؟ -

 

 .دمیکش ینیسنگ نفس
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 .قدم بزنم کمیبرم  خوامیم ست،یحالم خوب ن -

 

 .تکون داد سر

 

 کجا برم؟ -

 

 .باال انداختم شونه

 

 .که هم خلوت باشه هم بشه نشست ییجا هی -

 

 .کرد یکوتاه مکث

 

 ...یجا ولسرده اون یلیخلوته البته االن خ شناسم،یپارک م هی -

 

 .کالمش ونیم دمیپر

 

 .خوبه -

 

 .بشم فرزاد بازوم رو گرفت ادهیو خواستم پ میدیرس ی. وقتمینزد یحرف گهید

 

 ام؟یمنم باهات ب شهیم -
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 .هاش نگاه کردمتو چشم کمی

 

 .ایب -

 

 نیخداروشکر کاپشنم رو برداشتم وگرنه تو ا م،ینشست مکتین هی یراه رفتن رو یو بعد از کم میشد ادهیهم پ با

تا طلوع  یزیبود و چ شیمشخص بود سردشه. هوا گرگ و م یاپشن تنش بود ول. فرزاد هم کزدمیم خیسرما 

 .آروم فرزاد نگاهم رو معطوف خودش کرد یآفتاب نمونده بود. صدا

 

 .دلم براش تنگ شده -

 

 :ادامه داد یاصال سخت نبود. دوباره به روبه روم نگاه کردم. فرزاد با ناراحت گهیرو م یک کهنیزدن ا حدس

 

سه سال  ،یدون یهاش تنگ شده. مکردن هیگر یهاش و حتقهر کردن اش،یبازهاش، مسخرهخنده یادلم بر -

هنوز جوون بود، مگه  هی. آخه هانیکنیم یشوخ یتموم کرده فکر کردم دار هیهان یبهمون خبر داد یوقت شیپ

مرگش چه عذاب بعد  یدونیتنهامون گذاشت؟ نم یزود نیبود که به هم یادیز یلیو دوسال سن خ ستیب

 .گرفتم یوجدان

 

 :گفت هیو با گر دیلرز هاششونه

 

سل کن هیزنگ زد گفت چرا عقد اشکان و هان یآبج یوقت شیسال پ شیبد کردم. ش یلیبد کردم در حقش، خ -

و  کنهیم تیشکا هیکرده بود که از هان دمونیتهد یهم اشکان لعنت یشده خون جلو چشمم رو گرفت. از طرف

 کنمیبه اشکان گفتم خودم ادبش م شه،یعکس، مدرک نم دونستمی. من احمق نمرهیگیرو م حکم سنگسارش

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  281  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 زیم یرو هل دادم سرش خورد گوشه هیهان ی. وقتموندمیکاش نم یحرفم موندم که ا ینکن؛ پا تیفقط تو شکا

 ...قدرنیانگار کور شده بودم، ا یمن لعنت یشد ول هوشیو ب

 

 .حرفشوسط  دمیپر تیعصبان با

 

  !بسه -

 

 .زدمینفس م نفس

 

 .تمومش کن -

 

تو سن و سال خودش  یپاک بود، بهتر از دخترها هیشکست. چطور دلش اومد؟ هان یبلند یفرزاد با صدا بغض

 .ها بکنه و نکردغلط یلیخ تونستیبود، م

 

زود  یلیکه خ یزن ادیها به اهجا دور شدم. بعد از متوجه به فرزاد از اونو بدون ستادمیگره کرده ا یهامشت با

 .کردم یرو تا خونه ط یمسافت طوالن ادهیپ یو با پا ختمیتنهام گذاشت اشک ر

 

 کفش طورنیکه داشتم، و هم یو بدون استراحت ادیز یروادهیخونه. بخاطر پ دمینه بود که رس کینزد ساعت

 .فقط چند تقه به در زدم و منتظر موندم صبا خواب باشه دیشا کهنی. با فکر اکردینامناسبم پاهام ذق ذق م

 

 یآروم یهام رو درآوردم و با صدامن متعجب سالم کرد. کفش دنیلحظه بعد در توسط صبرا باز شد، با د چند

 :دیکج کردم که صبرا پرس ییجوابش رو دادم. راهم رو سمت دستشو
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 شده؟ یزیشهاب! حالت خوبه؟ چ -

 

 .و تو هوا تکون دادم دستم

 

 .دمیم حیبهت توض آمیم االن -

 

 یبو خواستیدلم نم نیپاهام بو گرفته بود واسه هم ادمیز یروادهیشدم. مطمئن بودم بخاطر پ ییوارد دستشو و

و جوراب رو شستم. چند مشت آب به صورتم زدم که  دمیکنه. پاهام رو آب کش تیجوراب، صبرا رو اذ ندیناخوشا

 .شادابم کنه کمی

 

 :تلبخند زد و گف دیدستم رو د یتو سیجوراب خ یدم که بالفاصله صبرا اومد سمتم، وقتخارج ش ییدستشو از

 

 .پرو نشو گمیم یزیچ هی -

 

 :نگاهش کردم که با خنده ادامه داد یسوال

 

  ؟یاز ترس من جورابات رو شست -

 

 .تکون دادم و لبخند زدم. دستش رو گرفت سمتم نیرو به طرف سرم

 

 .مبده من ببرم پهنش کن -
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 .رو دستش دادم جوراب

 

 .دستت درد نکنه -

 

 :سمت بالکن رفت و در همون حال گفت به

 

 .یااز چهرت مشخصه خسته ن،یبش -

 

رو بهم  یندیدوش آب گرم حس خوشا هیهام رو بستم. فکر مبل انداختم و چشم یخدا خواسته خودم رو رو از

 :م و لب زدمصبرا کنارم نشست. نگاهش کرد قهیالقا کرد. بعد چند دق

 

 کردم؟ دارتیب د،یببخش -

 

 .تکون داد نیرو به طرف سرش

 

 .بودم دارینه ب -

 

تختش  ینق نق صبا اومد. زودتر از صبرا بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم. تو یحرفش صدا نیدنبال ا به

 .به سمتش رفتم و کنارش نشستم کرد،ینگاه م وارینشسته بود با بغض به در و د

 

 .ریهزاده خانوم! صبحت بخسالم شا -
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که تو بغلم بود به سمت سالن رفتم. صبرا  یو بغلش کردم؛ در حال دمیزد، موهاش رو بوس یامهینصفه و ن لبخند

 :از تو آشپزخونه گفت

 

 .صبحونه نیایب -

 

رفتم و خودم صورتش صبا رو شستم و صبرا هم با حوله صورتش رو خشک  نکیصبا وارد شدم و به سمت س با

 .دکر

 

و عقل و  یزبوننیریدستش، صبا هم با ش دادیو م گرفتیم کیکوچ یهانشوندمش، صبرا لقمه یصندل یرو

 .خودش کرده بود ریهوش ما رو اس

 

 یبا شاد میکه زندگ نیبهتر از ا یچ ن؟یبهتر از ا یصورت شاد و خندون صبرا و صبا چرخوندم، چ یرو رو نگاهم

زن و بچش رو داشته باشه و  یکس شهیهم خوشبختم! مگه م یلیمن خوشبختم، خ ره؟یم شیهمسرم پ

 خوشبخت و خوشحال نباشه؟

 

 .صورتم تکون داد یرو جلو شییعروسک مو طال صبا

 

 .نایرو گذاشتم س نیرو نگاه کن، اسم ا نیا -

 

 .باالانداختم ابرو

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  285  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 .که دختره نیا زمیعز -

 

 .باال انداخت شونه

 

 .خب باشه -

 

 .زدم لبخند

 

 .زمیاسم پسره عز نایس -

 

 .به عروسک نگاه کرد متفکر

 

 .هیواقعا؟ به هر حال اسم قشنگ -

 

هاش بلند شدم و کنار صبرا نشستم، دستم رو دور شونه نیمبل نشست. از رو زم یاومد و رو ییچا ینیبا س صبرا

 .بود دهیپر یحلقه کردم. رنگ و روش کم

 

 ده؟یچرا رنگت پر -

 

 .نگام کرد ناالن
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 .کردیم تمیگوشتش اذ یناهار قرمه گذاشتم بو شه،یبهم حالم بد م خورهیگوشت پخته م یبو -

 

 :تکون دادم و گفتم سر

 

 کمک حالت باشه؟ جانیا ادیمونده رو به مامان بگم ب یدو سه ماه باق نیا یخوایم -

 

 .تکون داد نیرو به طرف سرش

 

 .جاتم، گفت برم اوننه اون بنده خدا رو تو زحمت ننداز، به مامانم گف -

 

من من  یهاش بود. صبرا کمسرگرم عروسک یکردم. صبا حساب کیرو به لبم نزد یگفتم و فنجون چا یآهان

 :دیکرد و در آخر پرس

 

 ؟یقدر زود رفتچرا امروز صبح اون -

 

برا اب صآوردم و جو نییبه صبا از مشغول بودنش مطمئن شدم. صدام رو پا ینگاه میو با ن دمیکش یقیعم نفس

 .رو دادم

 

 .ساعت سه نصف شب اشکان اعدام شد -

 

 :گرد شد، ادامه دادم چشماش
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 .جارفته بودم اون -

 

 :لب زد ی. با ناراحتدیکش ینیسنگ نفس

 

 .بگذره راتشیخدا از سر تقص -

 

 .بود شیرنگ یهااطرافش، غرق عروسک یایشدم، فارغ از دن رهینزدم و به صبا خ یحرف

 

 «زبان صبرا از»

 

خونمون شد. حنانه که به استقبالمون اومده  اطیو جلوتر از من و صبا وارد ح دیچمدون رو کش یدسته شهاب

 .سمت ما و صبا رو محکم تو بغلش فشرد دیبود دو

 

 .خالت فدات شه یاله -

 

  .دیصبا فاصله گرفت و صورت منم بوس از

 

 .یسالم خواهر -

 

 :دمیرو دادم و پرس جوابش
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 با درس و مدرسه؟ یکنیچه م -

 

 .دیکش یآه

 

 .ها شروع کردن امتحان گرفتننشده معلم یچیهنوز ه -

 

 .آروم به کمرش زدم یو چند ضربه دمیخند

 

 .ینش مونیدرست رو بخون که بعد مثل من پش نینکن و بش ی! تنبلطونیش یا -

 

 یتنش بود؛ آه اهیس رضایر علمامان هم به استقبالمون اومد. هنوزم به خاط م،یتکون داد. وارد سالن شد سر

 .زمیبرادر عز دم،یکش

 

تو سالن. حنانه با صبا مشغول شده بود، شهاب هم  میو برگشت میبرد رضایکمک حنانه چمدون رو به اتاق عل با

 .دیدیم ونیزیتو سالن تلو

 

 .بهم انداخت ینگاهمین ستادم،یسمت آشپزخونه و کنار مامان ا رفتم

 

 .برات ستیخوب ن نیبرو پش مادر؟ یستادیچرا ا -

 

 :زدم و گفتم لبخند
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 .سه ماه رو مهمون توام نیا گهید دینه راحتم. ببخش -

 

 .شکمم یرو دیزد و دستش رو کش یگرم لبخند

 

صبا کردم و  یکه برا ییهایتمام کم و کسر خوامیم ادیب ایدنقدمتون سر چشم. بذار پسرت به ه؟یچه حرف نیا -

 .نمک یوروجک خال نیسر ا

 

 .رو فشردم دستش

 

 محدثه کجاست؟ -

 

 .عقدشون رو بکنن یدایبا احسان رفتن خر -

 

 ان شاءاهلل؟ کننیعقد م یآها، ک -

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

 .کننیعقد م گهیهفته د نیاحتماال آخر هم -

 

 .تکون دادم سر

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  290  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 بابا سر کاره؟ -

 

 .آمیمنم االن م نیشوهرت بش شیآره مادر، تو برو پ -

 

 .گفتم و رفتم سمت سالن و کنار شهاب نشستم. با محبت نگام کرد و کنار گوشم لب زد یاهباش

 

 ؟یشینم تیاذ ؟یخوب -

 

 .زدم یگرم لبخند

 

 .کنهینم تیآقاست شهاب، اصال مامانش رو اذ یلیپسرم خ -

 

 :و گفتبگه که ورود مامان به سالن نذاشت. مامان روبه رومون نشست  یزیرو فشرد و خواست چ دستم

 

 ن؟یکنینم ییرایچرا از خودتون پذ -

 

 .اشاره کرد وهیظرف م به

 

 .رهیام جون بگبخور بذار نوه وهیصبرا جان م -

 

 :گفت یطبعو با شوخ دیخند شهاب
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 .یچیخود صبرا هم که ه -

 

 :که مامان گفت دمیخند منم

 

 ....صبرا رو چشمم جا دارههیچه حرف نیا -

 

 :محبت گفتم با

 

 .مامان جان یرلطف دا -

 

 :گفتم یتصنع یتیشهاب و با عصبان یپا یزدم رو آروم

 

 !هانکن تیمامانم رو اذ -

 

 :و گفت ستادیگپ زدن شهاب عظم رفتن کرد. مامان هم همراه با شهاب ا یو بعد از کم دنیخند

 

 کجا پسرم؟ -

 

 .دیکتش رو برداشت و پوش شهاب
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 .برم مامان دیبا -

 

 .شهاب رفت و اصرار کردچند قدم به سمت  مامان

 

 .بمون شتریب کمی یحداقل اومد جا؛نیا نیآینم ادیپسرم شما که ز -

 

 .لبخند زد شهاب

 

بشه.  یشرکت شاک سیممکنه رئ یاز طرف مونه،یکم رفتم شرکت کارا رو هوا م یلیهفته رو خ هی نیا شه،ینم -

 .مونمیم شتریب آمیم گهیروز د هیان شاءاهلل 

 

 :و گفتم ادمستیهم ا من

 

 .ایپس شب رو حتما ب -

 

 .شمیمزاحمتون نم -

 

 .اخم کرد مامان

 

 ه؟یچه حرف نیپسرم. ا یمراحم -
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 .دیکش یقیکردم. نفس عم دییبه من نگاه کرد که با تکون دادن سرم تا یکم شهاب

 

 .امیب کنمیم یچشم، سع -

 

*** 

 

م. امروز مراسم عقد محدثه بود و قرار بود بعد عقد ام نگاه کردو به چهره دمیشدم کش ونینیش یبه موها یدست

 .میمراسم کوچولو تو تاالر داشته باش هی

 

 هی کوتاه صبا هم یتشکر کردم و پولش رو حساب کردم. موها شگریکرده بود. از آرا رییتغ یلیخ شیبا آرا امچهره

 .کرده بود شیمدل بچگونه داده بود و خوردن

 

منتظرمونه.  نیخارج شدم؛ شهاب اس ام اس داده بود که تو ماش شگاهیصبا از آرا و با دمیو شالم و پوش مانتو

 .صبا پشت نشست و من جلو م،یرفت نیدست تو دست صبا به سمت ماش

 

 :نگام کرد و گفت یهم گرفتم. شهاب کم یکردم و جواب یسالم

 

 ست؟ین ادیز یلیخ شتیآرا -

 

 .متناسب بود زایچ ی هیچشمم بق یهیو سا به خودم نگاه کردم. جز رژ نیماش ینهیتو آ از

 

 .یلینه خ -
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 .دیکش ینیسنگ نفس

 

 ؟یرنگ کنرژت رو کم کمی شهیم -

 

 زدم و سرتکون یشدنش ضعف رفت. لبخند یرتیبگم از خواستش ذوق نکردم دروغ گفتم! ته دلم واسه غ اگه

رو جلو  میهم که شده، روسر ینیریودشخ یرنگ کردم. براآوردم و رژم و کم رونیب یدستمال فمیدادم، از تو ک

 .و موهام رو کامل پوشوندم دمیکش

 

 .بود به صبا نگاه کرد تیکه از سر رضا یبا لبخند شهاب

 

 !شاهزاده خانوم چقدر ناز شده -

 

 نیاش. تو مرو راه انداخت سمت محضر نی. شهاب ماشدیکش شیگلبه یبه لباس پرنسس یلبخند زد و دست صبا

چرا دلم شور  دونمینم زدم؛یصبا لبخند م یهایزبون نیریهم به ش یو گاه چرخوندمیم ابونینگاهم رو تو خ

  !زدیم

 

 

وسط صبا بهونه گرفته بود که اال و بال شهاب  نی. امیشد ادهیرو جلو محضر پارک کرد و با هم پ نیماش شهاب

 .بغلش کنه

 

چون و چرا صبا رو بغل  یداده. شهاب هم ب ریگ یجورنینه به االن که ا آدیکه از بغل کردن بدش م یبه وقت نه

 .گرچه االن هم لوس هست کنه؛یکرد. مطمئنم آخر شهاب، صبا رو لوس م
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و بعد و سالم و  دنیربع اونا هم رس کی. همه بودن بجز عروس و داماد، بعد میمحضر باال رفت یهاپله از

 .عروس و داماد نشستن گاهیتو جا یپرساحوال

 

 .عقد یکردن خطبه یمه اهلل گفت و شروع کرد به جاربس عاقد

 

و شمعدان،  نهیجام آ کی د،یجلد کالم اهلل مج کی یهیشما را با مهر لمیوک ایآ روزیمکرمه، محدثه ف یزهیدوش -

 لم؟یوک اورم؟یاحسان زند در ب یبه عقد دائم جناب آقا یتمام بهار آزاد یصد و ده سکه

 

 :با ذوق گفت حنانه

 

 .نهیوس رفته گل بچعر -

 

 :و نگاهم رو به عاقد دوختم، عاقد دوباره گفت دمیذوق حنانه خند به

 

 اورم؟یمعلوم به عقد دائم ماه داماد احسان زند درب یهیشما را با مهر دیدهیعروس خانوم به بنده وکالت م -

 

 :برسه گفتکه به گوش همه  ییمحدثه با صدا دن،یها که بار سوم بله معروس یهمه برعکس

 

 .بزرگترها...بله یبا اجازه -
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احسان رو  یو زودتر از همه به سمت محدثه رفت و صورتش رو بوسه بارون کرد. بعد حلقه دیزند کل کش خانوم

هاشون رو انداختن محدثه رو داد دست احسان، عروس و داماد به نوبت حلقه یداد دستش. مامان هم حلقه

 .سمتشون روونه شد ایاو هد کاتیتبر لیدستشون و س

 

 دنیخجالت کش یهردوشون کل میرو داد شونیهد یوقت م،یطال گرفته بود ستمین هیمحدثه  یو شهاب برا من

 .تشکر کردن

 .میبزن و بکوب کوچولو داشته باش هیو بعدش  میجا باشداخل تاالر ناهار رو اون میبود که بر قرار

 

 یم سمت زنونه. محدثه صدر مجلس نشسته بود، تو اون لباس نباتو شهاب رفتن سمت مردونه و من هم رفت صبا

 .کرده بود باترشیهم ز ششیالعاده شده بود. مدل موهاش و آرارنگ فوق

 

اونا زانو درد گرفتم. سه ساعت بعد مراسم  ی. من به جادنیبند رقص هیوسط و  ختنیر یسریگذاشتن و  آهنگ

  !خود یتموم شد و نخود نخود هرکه رود خانه

 

 .. آب دهنم راه افتادابونیکنار خ یفروشیکه چشمم خورد به بستن میخونه بود یهاکینزد

 

 .شهاب -

 

 .کرد یاخنده تک

 

 .یخوایم یزیچی یعنی یکنیصدام م یجورنیا یوقت -
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 .زدم لبخند

 

 .خوامیم یبستن -

 

 .گرد کرد چشم

 

 سرما؟ نیتو ا -

 

 :تکون دادم. با لبخند گفت سر

 

 .هست یفروش یبستن هی یاصل ابونیتو خ می، برباشه -

 

 فیطور که کپارک کرد و همون ابونیرو کنار خ نیشهاب ماش قهیزدم. بعد پنج دق یزده لبخند ژکوند ذوق

 :گفت داشتیپولش رو برم

 

 .نینش ادهیشما پ آم،یو م رمی. زود مابونیور خاون یفروش یبستن -

 

 :. نگاهم به قامتش بود که صبا با ذوق گفتیفروش یمت بستنشد و رفت س ادهیتکون دادم، پ سر

 

 .ها رو نگاه کنمامان! عروسک -
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 .دمیکنارمون رس یفروشانگشتش رو گرفتم به عروسک رد

 

 م؟ینیها رو ببعروسک میبر شهیم -

 

 .کردم اخم

 

 م؟ینش ادهیبابا گفت پ یدیمگه نشن -

 

 .شد زونیاش آوو لوچه لب

 

 .مامان! توروخدا -

 

 نیخواستش شدم و با اخم و تخم همراهش از ماش میگفتم و اون شروع کرد اصرار کردن. باالخره تسل ینوچ

 .شدم ادهیپ

 

 ریپاش گ دمیخواستم صبا رو صدا کنم که برگرده، د اومد؛یرو نگاه کردم، شهاب داشت م ابونیاونور خ برگشتم

سمت ما  دیهل کرد و بدون نگاه کردن به اطرافش دو دیصحنه رو د نی. شهاب که انیکرد به سنگ و افتاد زم

 ...و

 

 یاما نگاه من رو اومدیصبا م یهیگر یدور سرم بچرخه. صدا ایباعث شد دن نیترمز وحشتناک ماش یصدا

 .افتاده بود نیبود که با اون قد و قامت رو زم یشهاب

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  299  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 نیبه شهاب رو زم رهیجمع شد و خ . اشک تو چشمامدیچیتو سرم پ یقدم به سمتش برداشتم که درد بد چند

داشتن کمکش  یگنگ! مردم دور شهاب رو گرفته بودن و انگار سع یلیاطرافم گنگ بود، خ یزانو زدم. صداها

 .رفت یاهیشد و چشمام س نیکنن. کم کم سرم سنگ

 

*** 

د تن یچرخوندم. بو دینگاهم رو تو اتاق سف یجیهام رو باز کردم و با گ. با درد چشمدیکشیم ریدلم بدجور ت ریز

 .کردیم تمیالکل اذ

 

هم ب یولت ستیو ب ستیشکم دردناکم گذاشتم که متوجه کم حجم بودنش شدم؛ انگار برق دو یرو رو دستم

 .چشمام رد شد یاز جلو میهوشیتمام خاطرات قبل ب هویوصل کرده باشن که 

 

. ستیشکمم بود ن یکه تو یافت و زندهشدم و ... االن هم اون حجم س هوشیتصادف کرد و بعد من ب شهاب

  !نمیاشک تو چشمام حلقه زد، پسرم پر پر شد؟ پسرم کجاست؟ پسر نازن

 

. زدم شدمیم وونهیو داشتم د کردیم تمیوسط درد شکمم اذ نیاون هم تنهام گذاشته؟ ا یعنیکجاست؟  شهاب

 !یو هم درد روح یدرد جسم هم از دم،یچیپیو به خودم م کردمیم هیبلند گر یبا صدا ه،یگر ریز

 

یو ب هیقدر گرسرش اومده!  اون یینکنه بال شد؟یخودم. صبا کجاست؟ دخترم چ هیواسه بدبخت سوختیم دلم

 .من و اشکام هل کرد دنیشد. با د دایپرستار پ هی یکردم که باالخره سر و کله یقرار

 

 ؟یکنیم هیچرا گر ؟یهوش اومدبه -

 

 :دمیکه شک داشتم متعلق به من باشه نال ییو صدا هیو با گر دمیشکمم کش یرو رو دستم
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 .هام، شهاب، آخ خدابچه -

 

 .کرد با لبخندش آرومم کنه یو سع ستادیتخت ا کینزد

 

اومد، هم شوهرت  ایو سالم بدن حیدختر خوب! نگران نباش، هم پسر کوچولوت صح یتوکه من رو ترسوند -

 .حالش خوبه

 

 ؟یبطنم بود! پس صبا چ یکه تو ینی. هم حال شهاب خوبه هم جنرو فراموش کردم دردم

 

 د... دخترم... دخترم کجاست؟ -

 

 :گفت کردیطور که سرمم رو چک مو همون دیخند بازم

 

  .مارستانیکه به عنوان همراه اومده ب یخانوم شیاون هم خوبه، پ -

 

 .راحت شد و دوباره درد برگشت تو تنم المیخ یکم

 

 .آخ -

 

 :گفتم آروم
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 شو... شوهرم کجاست؟ -

 

 .خورده هیفقط پاش شکسته و سرش هم سه تا بخ زم،یگفتم که حالش خوبه عز -

 

 .دمیشک پرس با

 

 هوشه؟ب...به -

 

 .داد سرتکون

 

  .دکتر نذاشت یول شتیپ ادیدوست داشت ب یلیآره، خ -

 

خانوادم  گفتیکه اون پرستار م جورنیا راحت شد، المیخ بایو اون از اتاق خارج شد. تقر دمیکش یاآسوده نفس

 .کردن هیشروع کرد به گر دنمیمامان اومده داخل اتاق، با د دمیسالم بودن. به خودم که اومدم، د

 

 .زکمیمادر فدات بشه عز یاله -

 

 :کرد و منم با بغض گفتم بغلم

 

 !مامان -
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 .محبت جواب داد با

 

 جان مامان؟ -

 

 .جدا شدم ازش

 

 اومد؟ ایماهه دن شیصبا کجاست؟ مامان! پسرم... پسرم ش شهاب خوبه؟ -

 

 :و لب زد دیصورتم رو بوس هیگر با

 

وشگله خ یلیحنانه و محدثه، پسرتم مثل برگ گله، خ شیشهاب خوبه صبراجانم، صبا هم بابات برد گذاشت پ -

 .مادر حالشم خوبه نگران نباش

 

و  دمیکش یقینفس عم د،یخند هیگر ونی. موفتادیم ناز دهن« کجاست؟»که بهوش اومدم  یااز همون لحظه 

 :زمزمه کردم

 

 .خدارو شکر -

 

داشت حال و هوام رو  یسع زد،ی. مامان کنارم بود و باهام حرف مزدیهنوز استرس داشتم و دلم شور م یول

 .دمیدلم آروم گرفت که شهاب رو د یساعت، فقط زمان هی ایقرن گذشت  هی دونمیعوض کنه. نم
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دستام رو دور گردنش حلقه کردم،  هیبغض کردم. عصازنان اومد سمتم و خم شد رو صورتم، با گر ارهدوب

  .زد هیام تکرو به شونه شیشونیپ

 

و  کردمیم هیهم پشت سرش وارد شدن. دردم رو به کل فراموش کرده بودم و فقط گر حیخانوم و مس مهتاب

 .زدمیحرف م

 

 .ندارمت گهیفکر کردم د ،یفکر کردم رفت ؟یدکر یاطیاحتیشهاب؟ چرا ب یخوب -

 

 :و کنار گوشم زمزمه کرد دیسرم کش یدستش رو رو آروم

 

 .نکن هینگران نباش. گر زم،یخوبم عز -

 

دم کر یشده بود. سع یچیهم باندپجدا شدم تازه تونستم براندازش کنم؛ پاش تا رون تو گچ بود و سرش ازش

  .که دوباره شکمم درد گرفت نمیبش

 

رفت دکتر رو خبر کنه. از فرصت  حیبود. مس دیدردم شد یول نمیخانوم و مامان کمکم کردن که بش مهتاب

 .باال زدم یاستفاده کردم و لباسم رو کم

 

شد.  حسیشد و دست و پام ب شتریدردم ب دمیپانسمان رو د یدلم به طور کامل پانسمان شده بود. وقت ریز

رو به  الزم یهاهیسرم غر زد که چرا نشستم و بعد کمکم کرد دراز بکشم. توص یباالخره دکتر اومد باالسرم و کل

  :مامان کرد و روبه من گفت

 

 .یاز دست داد یادی. عملت سخت بوده و خون زیبخواب کمیکن  یتو هم از سر جات کمتر تکون بخور و سع -
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 :دمیسرم رو تکون دادم. لب تر کردم و پرس آروم

 

 نمش؟یبب تونمیخوبه؟ م خانوم دکتر! پسرم -

 

 .زد یاکنندهدلگرم لبخند

 

هنوز کامل نشده و داخل دستگاهه. هر وقت  هاشهیاومدن عجله داشته، ر ایدنبه یپسر کوچولوت چون برا -

 .شهیاز پشت ش یول شینیبب یتونیحالت بهتر شد م

 

که از اتاق خارج شد، تازه وقت کردم سر تکون دادم و تشکر کردم. دکتر  یخورد و غم به دلم نشست ول چیپ دلم

 .میکردم با زندگ کاریچ خودیب اریو هی. به خاطر رمیرو از سر بگ هیبغض و گر

 

 :فتگ حیبهمون نگاه کرد و رو به مس یکنارم نشسته بود و دستم رو گرفته بود. مامان کم یصندل یرو شهاب

 

 .بزنم دوباره برگردم هاسر به بچه هیخونه؟ برم  یمن رو برسون یتونیپسرم م -

 

  .لبخند زد حیمس

 

  ...چشم یبه رو -

 

 :مهتاب خانوم نگاه کرد و ادامه داد به
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 ن؟یآیمامان جان شما هم م -

 

  .خانوم سر تکون داد مهتاب

 

 .میجان، بر حیآره مس -

 

ینم یچیهشهاب زل زده بودم و  یها. تو چشممیما تنها باش خواستنیکردن، در اصل م یسه خداحافظ هر

 .زد ی. لبخند مهربونگفتم

 

 .دمیدلت بسوزه من رفتم پسرم رو د -

 

  .. پشت دستم رو نوازش کرددمیخند جونیب

 

 .شدم یچه حال دمشید یوقت یدونیکوچولوئه صبرا. نم یلیخ -

 

  :نگفتم. زمزمه کرد یزیچ بازم

 

 .هیو خوب بیحس عج یلیپدر شدن خ -

 

 :دمیزد. آروم پرسعمق گرفت. اونم لبخند  لبخندم
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 م؟یبذار یاسمش رو چ -

 

  .نگاهم کرد رهیخ

 

 .یتو بگ یهرچ -

 

 .یمن دوست دارم تو انتخاب کن -

 

  :رو فشرد و آروم گفت دستم

 

 .گذرمیم یکی نیا ریخاطر تو از خبه یاسم حامد رو دوست داشتم ول شهیمن هم -

 

 :دیکرد و پرس یکوتاه مکث

 

 چطوره؟ ایلیا - 

 

  .دادم تکون سر

 

 .یهم عال یلیخ -
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  :گفت کردیم یتو دستم باز یکه با حلقه طورهمون

 

  !وقتی ینش مونیپش ا،یلیپس شد ا -

 

  .دمیخند

 

 .منم دوست دارم یرو دوست داشته باش یتو هرچ ر،ینخ -

 

  :گفت یحس خاص با

 

 .پس خودت رو عاشقانه دوست داشته باش -

 

که انگار  یبه دلم نشست. جور یا گهیجور د بارنیا یول کردیم ابراز عالقه منبود که به بارنیگرفتم. اول گر

 .زد وندیاحساسش رو با عمق وجودم پ

 

 

*** 

 

 یکیخودم گشتم. شهاب با دست  یاون همه بچه دنبال جگرگوشه نیسرد گذاشتم و ب یشهیش یرو رو دستم

 .ها رو نشون داداز بچه

 

 .اوناهاش، اون پسر باباست -
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و چندتا لوله  شدیم نییتند تند باال پا نشیس یکه قفسه دمیرس یکیانگشتش رو گرفتم و به نوزاد کوچ در

  .زد شیبهش وصل شده بود. اشک به چشمام ن

 

 .ها گمشدهلوله نیبچم ب -

 

  :زد و آروم گفت هیتک واریبه د شهاب

 

 .من شد ریهمش تقص -

 

  .مرو با کف دست پاک کردم و نگاهش کرد اشکام

 

 ؟یزنیحرف رو م نیچرا ا -

 

  :گفت ایلیبه ا رهیو خ دیکش یآه

 

 .اومدینم ایزودتر بدن ایلیو ا شدیحال تو بد نم کردم،ی. اگه تصادف نمکردمیم اطیاگه من احت -

 

 .زدم و دستش رو گرفتم. نگام کرد، دستش رو فشردم یتلخ لبخند

 

 .تو نبود ریتقص یچیحرف رو نزن، ه نیا گهید -
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بغلش  تونستمینگاه کردم، کاش م ایلیداد. دوباره به ا یامهیو جوابم رو با لبخند نصفه و ن دیکش یقیعم نفس

  :گفت ی. شهاب با لبخند محوشهیکنم، مطمئن بودم که اگه بغلش کنم تو آغوشم گم م

 

 وجب از دست منه؟ کی یاندازه ایلیا یدونستیم -

 

کوچولو بود. با خنده چشم  یلیخ ایلیا گفت،یهم نگاه کردم. راست م ایلی، به ارو باال آورد و نشونم داد دستش

  .بهش رفتم یاغره

 

 گندست؟ قدرنیکنه که دست باباش ا کاریبچم چ -

 

  .به دستش نگاه کرد شهاب

 

 دست من کجاش بزرگه؟ -

 

تر بود. دست من بزرگبند انگشت از  هی یهاش به اندازهانگشت یدستم رو چسبوندم به دستش، همه کف

  .دیخند

 

 .کهیکوچ یلیباور کن دست تو خ -

 

 :ادامه داد د،یحق به جانب من رو د افهیق یوقت
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  !باشه ترکیاز شوهرش کوچ دیاصال زن با -

 

  .کم آورده. مچ دستم رو گرفت دیهم فهم خودش

 

 م؟یبر گه،یبسه د -

 

  .نگاه کردم ایلیبه ا ناراحت

 

 .دمشیاومده و من هنوز تو بغلم نگرفتمش. تازه امروز د ایست بدنکنم، دو هفتهازش دل ب تونمینم -

 

  .دستم رو فشرد شهاب

 

یمرخصه و م ندهیآ یبره احتماال تا هفته شیپ یجورنیبهتر شده، گفت اگه هم یلیدکترش گفت حالش خ -

 .خونه مشیببر میتون

 

  .زده نگاش کردم ذوق

 

 واقعا؟ -

 

  :داد و گفت سرتکون
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 گهیم کنه،یم یبهش حسود یحساب یول دهیرو ند ایلی. هنوز اهاکنهیصبا پوست کلمون رو م میکن رید م؟یبر -

 .کنمیتوجه م شتریب ایلیمن به ا

 

  :کردم و گفتم یناراحت بودم اما اخم ساختگ ایلیا هیاز دور کهنیا با

 

 !. صبا گناه دارهیکنیاز صبا توجه م شتریب یفسقل نی. تو به اگهیراست م -

 

  :گفت یلبخند محو با

 

 .منه یکوچولو برا نیا شهی. هنوز باورم نمستیدست خودم ن -

 

  .تر شد قیعم اخمم

 

 .منم کنهیکه تر و خشکش م ینزن به نام خودت، اون یالک -

 

  .دیخند

 

 .خسته شدم گهید میبر ؟یشیم یخب چرا عصبان یلیخ -

 

چند وقت  نیمنتظرمون بود. ا نیتو ماش حی. طبق معمول مسمیخارج شد ستانماریتکون دادم، با هم از ب سر

  .ما ریو اب ریشده رانندمون و اس ییجورای. آرهیو م برهیما رو م حیمس
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 :شدم و گفتم لیسمت جلو ما یراه افتاد. کم حیو مس میجلو نشست و من عقب. سالم کرد شهاب

 

 .میکنیان شاءاهلل جبران م م،یما رو تو زحمت انداختش یچند وقت حساب نی! احیآقا مس دیببخش -

 

  .دیخند

 

 .میبگ یزیچ میخواهر ما، شهابم که برادر زنمونه جرات ندار ی. شماهم جاستفهیوظ ه؟یچه حرف نیا -

 

  :با خنده گفت شهاب

 

 .میکنیجبران م یرعلیام ینگران نباش داداش، عروس -

 

  .ابرو باال انداخت حیمس

 

 ؟یوسط قر بد یایب یخوایوقت؟ البد مونا یچجور -

 

  :و گفت حینگاه به مس هینگاه به من کرد  هیخنده. شهاب  ریتصور شهاب تو اون حالت زدم ز از

 

 داره؟ هوم؟ ییچندتا دا ریچراکه نه! مگه ام -

 

  :گفت یظاهر یبا ترس حیمس
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  !یبریجبران کردن شو. آبرومون رو م نیا الیخیب زتیجان عز -

 

  .چوندیرو پ حیبا حرص گوش مس شهاب

 

 گه؟ید برمیمن آبروتون رو م -

 

  .کرد گوشش رو آزاد کنه یسع اشگهیدست فرمون رو گرفت و با دست د هیبا  حیمس

 

 .کشهیهم به تو رفته چپ و راست گوش من رو م ریشهاب! ام یکند -

 

 :دست شهاب رو گرفتم و با خنده گفتم مچ

 

 .میکنیصادف مول کن شهاب االن ت -

 

 :با اخم گفت حی. مسدیرفت و دستش رو پس کش یاغره چشم

 

  .کنن یبا گوش و دماغ و چش و چارشون خداحافظ دیهات برسه، خطا کنن باخدا به داد بچه -

 

  :جا به جا شد و گفت یصندل یرو شهاب
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 .بکن مردک تویرانندگ -

 

رو پارک کرد و هرسه  نیماش حی. مسمیبود ریخودمون اس یایدن یهر کدوم تو م؛ینزدیو تا مقصد حرف میدیخند

 .جانیهم اومده بودن ا حیو مس نیریش م،یمهتاب خانوم موند یدوهفته رو خونه نی. امیشد ادهیپ

 

  .تو بغلم، دستم رو دورش حلقه کردم دیدر باز شد و صبا پر هوی میکه زنگ واحد رو زد نیهم

 

 .نمیسالم دختر نازن -

 

  :رفتم و از خودم جداش کردم. با بغض گفترو گ دستش

 

 ؟یمامان یکجا بود -

 

  .رو موهاش دمیکش دست

 

 .مینیداداشت رو بب میرفته بود -

 

رو برد  سالم کردم و پشت سر صبا رفتم. من یسرسر نیریو برد داخل. به مهتاب خانوم و ش دیرو کش دستم

  .برداشت و گرفت سمتم رو شیداخل اتاق مهتاب خانوم و از رو تخت دفتر نقاش

 

 .دمیمامان نگاه کن چه خوشگل کش -
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  .رو نشونم داد ینقاش یهاتیشخص یکی یکیکوچولوش  یهانگاه کردم، با دست شینقاش به

 

 .هم داداشه ین ین نی. اییتو نیمنم، ا نیبابائه، ا نیا -

 

  :محبت گفتم با

 

 .یدیچقدر خوشگل کش -

 

 .هانیمادر و دختر خوب خلوت کرد -

 

. پام نشوندم یسمت شهاب، عصازنان اومد سمتمون و رو تخت نشست. کنارش نشستم و صبا رو هم رو برگشتم

  .رو گرفتم سمتش یدفتر نقاش

 

 .دهیکش یقشنگ ینگاه کن دخترت چه نقاش -

 

  .اشاره کرد یو خوب نگاهش کرد. چندلحظه بعد با خنده به خودش تو نقاش دیرو از دستم کش دفتر

 

 منم؟ نیا -

 

  :دیکرد. شهاب دوباره پرس دییتا صبا
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 رو پام؟ هیچ نیا -

 

 :سرش رو خم کرد و لب زد صبا

 

 .کج -

 

  .باال انداختم ابرو

 

 منظورت گچه؟ -

 

  .تکون داد سر

 

 .آره همون -

 

 :به شهاب انداختم و گفتم ینگاهمی. ندمیخند

 

 مگه نه شهاب؟ ده،یخوشگل کش یول -

 

 .دیکرد و صورت صبا رو بوس دییز محبت تاسرشار ا یلبخند با

 

 .دخترم هنرمنده -
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*** 

 

 یاش گرد بود رو روشن کرد و برد سمت گچ پادستگاه اره مانند که صفحه هیشدم.  رهیترس به دکتر خ با

  .شهاب. با ترس به اره نگاه کردم

 

  !دکتر یآقا دیپوستش رو پاره نکن -

 

  .دیخند دکتر

 

 .حواسم هست نگران نباش دخترم، -

 

  .با لبخند تو چشمام زل زد شهاب

 

 .برنیداره و اونا گچ رو م زیر یهالرزش ،یکنیکه تو فکر م ستین یاش اونجوراره -

 

  .باال انداختم ابرو

 

 واقعا؟ -

 

 :شهاب، دکتر جواب داد یجا به
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 ...واقعا -

 

د. دکتر ش میگچ به دو تکه تقس قهیاز چند دق شد، بعد جادیا یبلند یآروم شروع کرد به باز کردن گچ. صدا آروم

  :شهاب جدا کرد و گفت یها رو از پاآروم گچ

 

 ؟یدرد ندار نیآروم پاتو خم و راست کن بب -

 

  :پاشو خم و راست کرد و گفت شهاب

 

 .خدارو شکر درد ندارم -

 

  :مدیو پرس دمیهاب کشپوست پا ش یشد. آروم دستم رو رو الشیگفت و مشغول جمع کردن وسا یاخوبه دکتر

 

 شده؟ یجورنیپوست پاش چرا ا -

 

  .شهاب کرد یبه پا ینگاه دکتر

 

 .شهیمدت کامل خوب م هیبعد  ه،یعیطب -

 

. به شهاب نگاه کردم که مثل قبل داشت کنار من راه میصاف کردم، تشکر کردم و از اتاق دکتر خارج شد کمر

  .رفتیم
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 ؟یدرد که ندار -

 

  .بهم زد یلبخند

 

 .میعال زم،ینه عز -

 

 .درمانگاه هل داد یرو پشت کمرم گذاشت و سمت ورود دستش

 

 میو مستق مارستانیب میدیرس قهیدق ستیرو داد، بعد حدود ب مارستانی. شهاب آدرس بمیشد یتاکس سوار

 .بخش کودکان میرفت

 

اومد.  رونیکارش تموم شد از اتاق ب کهنیبود، بعد از ا ایلیا تیباالسرش بود و مشغول چک کردن وضع ایلیا دکتر

  .شهاب زودتر از من به سمت دکتر رفت

 

  :دی. شهاب پرسمیسالم کرد، هردو جواب داد ییروما لبخند زد و با خوش دنیبا د دکتر

 

 دکتر؟ یچطوره آقا ایلیحال ا -

 

  .زد یبخشنانیلبخند اطم دکتر
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با  ییهاکه بچتون جون سالم بدر برد واگرنه معموال بچه دینماز شکر بخون دیبر شه،یبهتر نم نی! از ایعال -

بهتر شده. اگه دوست  یلیدووم آورده و تا حاال هم خ ماهکی ایلی. اآوردنیدووم نم یلیخ ایلیمشکل مشابه ا

 .شهیان شاءاهلل مرخص م گهیبهتر بشه دو روز د کمی نیخوایاگر هم که م کنمیامروز مرخصش م نیدار

 

  :شهاب دهن باز کنه با ذوق گفتم کهنیاز ا قبل

 

 .مشیاالن ببر نیخدارو شکر. مرخصش کن یدکتر؟ وا یواقعا آقا -

 

  .انداخت فیبه شهاب بالتکل یو نگاه دیخند

 

 .دیرو با خودتون ببر ایلیبعد ا دیمدارک رو پر کن یسر کیاتاقم  دیاریب فیچشم، تشر -

 

*** 

 

که  ایلیش بدم که داخلم حل بشه. با عشق زل زدم به صورت غرق خواب اقدر به خودم فشاراون خواستیم دلم

  .زدیبه پستونکش م یمک بارکی قهیهرچند دق

 

رو  شیشونیچپش کنم. خم شدم رو صورت نرمش و پ یلقمه هی خواستیدهنم راه افتاده بود، واقعا دلم م آب

  .و پرپشتش یمشک یبه موها دمی. دستم رو آروم کشدمیبوس

 

 من؟ یایلیهوم؟ عشق مامان؟ نفس مامان؟ ا ؟ییکوچولو قدرنیآخه تو چرا ا -
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 یلیناز بود، خ یلیرنگش رو مرتب کردم. پسر من خ یآب یو سرهم دمیکش نشیس یقفسه یرو آروم رو دستم

 .دیورزیبهش عشق م شتریبودم شهاب دوبرابر ب ایلیقدر که من عاشق ابود. همون آزاریآروم و ب

 

خم شدم و  ی. با ذوق خاصدیجنبی. هنوزم فک کوچولوش مدمیکش رونیلبهاش ب نیتونکش رو از بپس آروم

 :دمیرو بوس شیشونیدوباره پ

 

 .بمونه مارستانیهمون ب ذاشتمیم یکنیاز من بهش توجه م شتریب دونستمیاگه م -

 

  .حرف رو زد، رفتم نیبه شهاب که ا یاو چشم غره برگشتم

 

  !چه غلطا -

 

  :و من ادامه دادم دیخند

 

 !یکنینکه تو اصال بهش توجه نم -

 

 گردن و شونم نیب یی. دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو جادیبهم زد و کنارم دراز کش یمهربون لبخند

  .گذاشت

 

ر شده، پک ایلیهفته صبا بخاطر توجه تو به ا هی نی. تو اآمینم ایلیسمت ا ادیحداقل من جلو صبا ز یدرسته ول -

 .از برادرش زده شده دهیرفتارت رو د یاز وقت یول نهیرو بب ایلیدوست داشت ا یلیقبال خ
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  .رو نوازش کردم ایلیا کیو مشت کوچ دمیکش یآه

 

اومد من  ایدنبه یبگذرونم. صبا وقت کیکوچ ینتونستم وقتم رو با بچه وقتچی. من هستیخدا دست خودم نبه -

 شیصبا رو گذاشتم پ دمیبه خودم اومدم د یهم وقتطالقم از حامد بودم. بعد اون یکارها ریتا چند ماه درگ

 .بند نبود جاچیهم به ه. دستم نمشیبب تونمیحامد و نم

 

وازش رو ن ایلیکه دور کمرم حلقه کرده بود رو بلند کرد و صورت ا ی. همون دستدیکش یقینزد و نفس عم یحرف

  .کرد

 

کن.  یکنارش و بهش زل نزن، برو با صبا باز نیخوابه نش ایلیا یاقب باش. حداقل وقتمر شتریب کمیبه هرحال  -

 .هاشهیبچه افسرده م

 

 :گفتم. شهاب ادامه داد یاباشه

 

خودم رو زودتر از  کنمیم ی. منم سعننیرو بب ایلیا ریدل س هی انیفردا شب همه رو دعوت کن خونه، بذار ب -

 .قبل برسونم خونه

 

  :گفتم یادم با لبخند محوتکون د سر

 

 انیبغلش کنه، فکر کنم بهش خبر بدم ب کمی ششیرو نبردم پ ایلیدعوام کرد که چرا ا یمامان پشت تلفن کل -

 .خوشحال بشه

 

  .شهاب روحم رو جال داد ینجواگونه یبه سکوت گذشت و بعد صدا قهیگفت. چند دق یاوهوم
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 دوست دارم؟ یلیبهت گفته بودم خ -

 

  .دستش گذاشتم یزدم و دستم رو رو لبخند

 

 م؟یبهت گفته بودم چقدر با هم تفاهم دار ؟یمن چ -

 

  :کردم و متفکر گفتم یمکث

 

 م؟یاست، نظرته با هم ازدواج کن سابقهیحجم از تفاهم ب نیواقعا ا -

 

  .دیخند

 

 .بخواب بچه -

 

*** 

 

 زم؟یعز یکنیم هیآخه قربونت برم، چرا گر -

 

  :گفت کردیکه سکسکه م یهق هق درحال با
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 ؟ی... ندارعی... منو دوست... هعیتو... ه یمامان -

 

  .دمیگردش رو بوس صورت

 

  !دوست دارم یلیصبا جان؟ من خ هیچه حرف نیا -

 

  .شدت گرفت اشهیگر

 

 ؟ینکی... بوس نمعی... منو مثل اون... هعیه ؟یکنیبغل نم ایلی... اعی... منو مثل... هعیپس چرا... ه -

 

 

دوستش ندارم. سفت بغلش کردم و  کنهیتوجه کردم که صبا فکر م ایلیبه ا قدرنیشدم. ا یدست خودم عصب از

 .اشکاش رو با دستام پاک کردم

 

. من اگه بغلش نکنم زمیکارهاش رو خودش انجام بده عز تونهیکوچولوئه، نم یبشه. داداش مرگتشیمامان پ -

 کنه؟ هیداداشت گر یتو دوست دار. کنهیم سیمثل تو چشماش رو خ

 

 .شده بود، سرش رو به عقب هل داد رشیگ بانیگر هیکه از شدت گر یاسکسکه با

 

 .نچ -

 

 .دمیکش اشختهیبهم ر یموها نیوار ببهش زدم و دستم رو نوازش یمهربون لبخند
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 .انیقا جون مکه االن مادر جون و آ میصورتت رو بشورم بعد هم لباس خوشگل بپوش میپس بدو بر -

 

 :گفت یزیشده بود، سر کج کرد و با سکسکه ر ترآروم

 

 آد؟یخاله حنانه م -

 

  .تکون دادم سر

 

 .آره دخترم -

 

 دیدیم ونیزیرو گرفتم و بردم صورتش رو شستم و خشک کردم. شهاب که تو سالن نشسته بود و تلو دستش

  :گفت

 

 .زنگ زد گفت با مامان تو راهن نیریش -

 

 هیشده بود، با دستاش  داریب ایلیصبا رو عوض کردم و رفتم تو اتاق خودمون. ا یهالباس عیگفتم و سر یآهان

. از حالتش خندم کردیرنگش هم به سقف نگاه م یاقهوه یهاپاشو گرفته بود و کرده بود تو دهنش، با اون چشم

  .گرفت

 

 .نکن دهنت ،ینکن مامان -
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دادم و بعد هم  ریبهش ش رفتمیاش مطور که قربون صدقه. هموندمیندبه حالت اول برگردوندم و خ پاشو

  .بغلش کردم به سالن رفتم اطیلباساش رو عوض کردم. با احت

 

 .باشه من برم آماده بشم ایلیشهاب تو حواست به ا -

 

 که حواسم هل کرده بودم قدرنیتکون داد و ازم گرفتش. لباسام رو عوض کردم و تند به آشپزخونه رفتم. ا سر

  .اپن برخورد کرد یپرت شد و شکمم محکم به گوشه

 

و کامل  کردیدرد م هامهیبخ یگذشته بود اما هنوز هم جا مانمیاز زا یو اند ماهکیدرد نفسم رفت، درسته  از

 .هاوهیخوب نشده بود. به زحمت خودم رو جمع جور کردم و شروع کردم به جفت و جور کردن م

 

  :. شهاب بلند گفتدادیها ممهمون دنیخبر از رس فونیزنگ آ یصدا

 

 .کنمیمن باز م -

 

بعد در سالن باز شد و مهمونا اومدن. رفتم تو سالن و شروع کردم به حال و احوال  قهینزدم، چند دق یحرف

  .رو بغل کرد ایلیبا ذوق ا نیریکردن. ش

 

 .عسل عمه نیچه نازه ا -

 

  .دیخانوم سرش رو بوس مهتاب
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 .زهیر یلیخ -

 

  .نشستم کنارشون

 

 .است زهیم زهیر قدرنیاومدن ا ایعجله داشته واسه بدن کمیچون  -

 

  :شد به ما و گفت رهی. شهاب که خدیرو بوس ایلیلبخند صورت ا با

 

 منه مامان؟ هیشب -

 

  .کرد ینیریخانوم اخم ش مهتاب

 

 .ستیتو ن هیبچه اصال شب نی. ایبس چاق بود همه جونت بند بند بود از ،یبود ینه اصال، تو مثل نون بربر -

 

  :و گفت دیخند شهاب

 

 ؟یشیم یباشه مامان جان چرا عصبان -

 

. کردیم یچهار ماهش شده بود باز گهیکه د رینشسته بود و با ام حیزدم و به صبا نگاه کردم. کنار مس یلبخند

  .دنیها هم رسمهمون یهیبق دادینشون م فونیزنگ آ یصدا
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رفت و در رو باز کرد. مامان و بابا و حنا زودتر از محدثه و  فونیو به سمت آ ستادیهم شهاب زودتر از من ا باز

 .راه افتاد یپرسو دوباره بازار سالم و احوال میستادیاحسان وارد شدن. همه ا

 

 میازکه سفره بند ینتا زما ایلیبه آماده کردن ظرف و ظروف شام. ا میتو آشپزخونه و شروع کرد میرفت نیریش با

و خودم  ننیدراومد. بغلش کردم به مهمونا تعارف کردم بش اشهیکه آخر سر گر دیدست چرخ قدر دست بهاون

 .به اتاق رفتم

 

ساعت من رو معطل خودش کرد و  مین ایلیا کهنیبلکه بخوابه. باالخره بعد ا دادمیرو تو بغلم تکون م ایلیا آروم

  .خوابش برد شد،یسفره هم داشت جمع مهمه غذاشون رو خوردن و 

 

  .دی. مامان خندرونیتختش گذاشتمش و رفتم ب یخدا خواسته تو از

 

 باالخره؟ دیخواب -

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

  .آره خداروشکر -

 

  .تر شدپررنگ لبخندش

 

 .شدمیمعطل م کساعتی کیبخوابونمت نزد خواستمیم یمثل توئه، منم وقت -
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  .و شهاب نیریش یهاتیکردن از آزار و اذ فیگرمه، شروع کرد به تعر یبازار گله از بچگ دیتا د خانوم هم مهتاب

 

 نویم دیپر یابا تک خنده حیشهاب و مهتاب خانوم هنوز تموم نشده بود که مس نیب یو بگو مگوها هاصحبت

 .کلومشون

 

 .رو دل مامان شدیده مشهاب عق یخاطرات بچگ نیا اومدینم ایخان به دن ایلیاگه ا یعنی -

 

 یبه همه خوش گذشته. برعکس همه که برا دیرسیبود و به نظر م یشاد یخنده جمع باال رفت. مهمون یصدا

 یاعروسک پارچه هی اره؛یصبا رو ب یهیهد نیآورده بودن محدثه لحظه اخر به احسان گفت از تو ماش هیهد ایلیا

که کارش دوخت عروسک از  یکی هبعد معلوم شد که محدثه ب به خود صبا داشت. یبیخوشگل که شباهت عج

 .افراده سفارش داده یچهره یرو

 

با به ص یاهیهد چیه ایلیاومد که بعد از تولد ا ادمیدلم سوخت. تازه  یقیدقا یقدر ذوق کرده بود که برااون صبا

 .ت بشهکنه و ناراح هیقدر گربود، نه شهاب. صبا حق داشت اون ادمی. نه من مینداد

 

*** 

 

 یرو جلو ینی. سدیکشیم یرو برداشتم و رفتم تو سالن، محدثه کنار صبا نشسته بود و باهاش نقاش یچا ینیس

  :برداشت و گفت ییمحدثه گرفتم، با لبخند فنجون چا

 

 کجاست؟ ایلیدست شما درد نکنه. ا -

 

  .روش نشستم روبه
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 .با شهاب فرستادمش شرکت -

 

 .گرد کرد چشم

 

 ؟یچ -

 

  .نگاهش کردم هیاندر سف عاقل

 

 .گهیخوابه د یعنی ستیبغلم ن یمحدثه! وقت هایپرسیم ییسواال هی -

 

 :برام رفت با خنده گفت یشینما یغره چشم

 

 .مسخره -

 

 .چشم به فنجونش اشاره کردم با

 

 .کرد خیبخور  -

 

  :دمیداد. پرس سرتکون

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  331  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 خوبن؟ آقا احسان خوبه؟ نایچه خبر؟ مامان ا -

 

 :گفت کردیم کیرو به لبش نزد یطور که فنجون چازد و همون لبخند

 

 .همه خوبن. احسانم خوبه -

 

  .ابرو باال انداختم طنتیش با

 

 خوبه؟ یمتاهل یزندگ -

 

 :رو با تعلل از صورتش فاصله داد و با شرم گفت یچا فنجون

 

 .هم داره ییهایآره خوبه. البته که سخت -

 

  .پا انداختم یرو پا

 

 ها؟حرف نیازدواج کنم و از ا خوامیبا ما که من نم یچقدر دعوا داشت ادتهی -

 

  :و تشر زد دیگزلب

 

 .ها رمیم شمیپا م یکن تمیاذ یجورنیاِ صبرا! ا -
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  .دمیخند بلند

 

 .نکشوهرت ناز  شی. برو پستمین یلوست کرده ها. گفته باشم من اهل نازکش یآقا احسان حساب نیاوه اوه! ا -

 

  :حرص گفت با

 

 .هازنمتیم -

 

  :و گفتم دمیخند

 

 ؟یسرجات بچه جون! خودم بزرگت کردم بعد واسه من شاخ شد نیبش -

 

 :کوتاه گفت یابرگردوند و با وقفه ینیرو داخل س ینازک کرد. فنجون چا یپشت پلک یشینما

 

 خونه؟ نیتو ا یبس که نشست یتو خسته نشد -

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 گهیشدم د نیسرکار، صبا که اومد منم سنگ رفتیکنم محدثه؟ قبال که صبا نبود، شهاب صبح تا شب م کاریچ -

ا و به شهاب و صب یدگیرس ریاومد من درگ ایبدن ایلیهم که ا یاهفته شیپنج ش نی. ارونیب میبر شدینم ادیز

 .رونیبرم ب کنمیخودم بودم. وقت نم یو حت ایلیا
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 :گفت دهیکش

 

  !یداد لمیازت تومار تحو دمیسوال پرس هیپر بود.  یلیهمه راه رو. دلت خ نیا رهیم یه کاو -

 

 :. ادامه داددمیخند

 

 .کنم دیخر کمی. هم دل تو وا شه هم من میبزن یدور هی رونیب میپس پاشو بر -

 

  :خدا خواسته گفتم از

 

 .بذار به شهاب زنگ بزنم -

 

ها؛ ب تماس گرفتم و بعد از کسب اجازه شروع کردم به آماده کردن خودم و بچهشدم و رفتم تو اتاقم، با شها بلند

 .نق نقو یایلیاول لباس صبا رو عوض کردم بعد لباس خودم و در آخر لباس ا

 

 رو تو ایلیکنم. باالخره کارم تموم شد. ا یریکردنش جلو گ هیاز گر کردمیم یو سع رفتمیقربون صدقش م مدام

 .بشه ضیمر دمیترسیپچوندم، هوا سرد بود و م یآسمون یپتو آب هی

 

سمت پاساژ. محدثه دست صبا رو گرفته بود و من هم  میرفت یتاکس هیو با  میزد رونیمحدثه و صبا از خونه ب با

ر پ کیپنج تا پالست دیمختلف و خر ی. بعد چند ساعت گشت و گذار تو پاساژهاکردمیرو تو بغلم جابه جا م ایلیا

 .هسمت خون میو راه افتاد میالخره از بازار دل کنداز لباس با
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 ستیرفت. ب یایشد و با خداحافظ ادهیپ نایخونه مامان ا کیخودش رو جدا کرد و نزد یهاکیپالست محدثه

 .سر کوچه نگه داشت یبعد تاکس قهیدق

 

ونستم دوتا خانوم رو . تازه تمیشد کیرو حساب کردم و دست صبا رو گرفتم، آروم آروم به ساختمون نزد هیکرا

بهشون که  میبود دهیرس گهی. دشدیچهره ها برام آشناتر م شدمیم ترکینزد یهرچ نم،یدر ساختمون بب یجلو

  :صبا با شوق گفت

 

  !جون و عمه حسنا زی! عزیمامان -

 

نکنه... نکنه کردن؟  دایآدرس من رو از کجا پ کردن؟یم کاریچ نجایمادر و خواهر حامد ا یول گفتیراست م صبا

 یچ یبرسه به من داد. پس برا یکه به سن قانون یصبا رو تا زمان یداراومدن صبا رو ببرن؟ نه، دادگاه حق نگه

 جا؟نیاومدن ا

 

  :. حسنا زودتر گفتستادمیروبه روشون ا دمیخودم اومدم و د به

 

 .سالم -

 

حامد از همه  یداشت، ظاهرا تو خونه صبا باز کرد. صبا حسنا رو دوست دنیبه آغوش کش یدستاش رو برا و

 .سمت حسنا تو بغلش گم شد دی. دوکردیحسنا بهش محبت م شتریب

 

  :کرد و گفت زدیکه تو بغلم دست و پا م ایلیبه من و ا ینگاه شیخانوم مادر حامد، با همون غرور ذات میمر

 

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  335  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 .سالم کیعل -

 

 .دهنم رو قورت دادم آب

 

 .سردهباال هوا  دییسالم. بفرما -

 

 ستادمیرو تو قفل چرخوندم و در رو باز کردم. کنار ا دیباهام صحبت کنه. کل خوادینگفت. مشخص بود م یچیه

  .ها باالرفتم و در واحد رو باز کردم و تعارف کردم برن داخلتا اول اونا وارد بشن بعد من. پشت سرشون از پله

 

صبا وسط سالن پخش و پال  یهاودم وگرنه االن عروسککرده ب زیبخاطر اومدن محدثه خونه رو تم خداروشکر

نفره گذاشتم و به آشپزخونه  هیمبل  یرو رو ایلی. اننیسالن رو روشن کردم و تعارف کردم بش یهابود. چراغ

 .به دست برگشتم به سالن وهیرو روشن کردم و ظرف م یکتر ریرفتم. ز

 

 کردیم که نق نق ایلیخانوم هم زل زده بود به ا میود، مرب یزبون نیریتو بغل حسنا نشسته بود و مشغول ش صبا

 .ایلیبه ا میمر یرهیاز نگاه خ دمیاز نبود من. دروغ چرا؟ ترس

 

  :گفتم یرو بغل کردم، با لبخند مصنوع ایلیحسنا و مادرش گذاشتم و ا نیب یعسل زیم یرو رو وهیم ظرف

 

 .نیخوش اومد یلیخ -

 

مشخص بود  یتر شده بود ولبود که آروم ایلیا یمادرش... هنوزم نگاهش روآروم تشکر کرد اما  یلیخ حسنا

 .خانوم شکست میگشنشه. سکوت رو مر
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 پسر خودته؟ -

 

 .تکون دادم سر

 

 .بله -

 

 :دیهمون لحن خشک و سردش پرس با

 

 ؟یمگه تو تازه ازدواج نکرد -

 

 .تکون دادم سر

 

 .اومد ایماهه بدن شیش ایلیا -

 

استرس گرفتم، دوست نداشتم شهاب و  کمی. دادیشهاب م دنیزنگ در خبر از رس ی. صدانگفت یزیچ بازم

  .حامد دوباره باهم روبه رو بشن یخانواده

 

من ابرو باال  دنیتو بغلم بود به سمت در رفتم و بازش کردم. شهاب با د ایلیطور که اکردم و همون یعذرخواه

 .انداخت

 

 ؟یرفتیم ییسالم، دوباره جا -
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 .لبخند زدم اریاختیب

 

 ...دمی. تازه رسزمینه عز -

 

 :ادامه دادم یترآروم یصدا با

 

 .میمهمون دار -

 

  .شد یجد کمی

 

 ه؟یمهمونمون ک -

 

  :در کنار رفتم، شهاب داخل شد و من جواب دادم یجلو از

 

 .مادر و خواهر حامد -

 

. پشت سرش به سالن رفتم. حسنا و مادرش رو اسم حامد حساس شده بود یچند ماه حساب نیکرد، تو ا اخم

سمت  دیاومد و دو رونیشهاب از تو بغل حسنا ب دنیبا شهاب شدن. صبا با د یو مشغول احوال پرس ستادنیا

 .شهاب

 

 .بابا -
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 .بغلش کرد ییروبا خوش شهاب

 

 !سالم شاهزاده خانوم -

 

طور که صبا تو بغلش بود رفت سمت کرد و همون یخانوم تعجب کردن. شهاب عذرخواه میحسنا هم مر هم

 .خانوم اومد میمر یهیپر کنا یصدا بارنیاتاق. دوباره نشستم، ا

 

 بابا؟ گهیصبا به شوهرت م -

 

  :گفتم خونسرد

 

 .خودش دوست نداشته باشه، کمتر هم نداره یاز بچه شترینگه؟ شهاب، صبا رو ب -

 

 .شد و چشم غره رفت سرخ

 

 .میصحبت کن زایچ نیه درمورد اک میومدیبه هرحال ما ن -

 

 .بچه هم ساکت بود نیبود که ا بیرو از دورش باز کردم. عج ایلیا ینشستم و پتو صاف

 

 .گوشم با شماست دیبفرمائ -
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 .هاش رو از مادرش به ارث بردهحامد نفوذ داخل چشم کنمیبه من دوخت. اعتراف م شوینافذ مشک یچشما

 

 لیخاطر اشتباه حامد صبا رو دادن به تو دلبه کهنیمن. ا یحامده و نوه یهکه صبا بچ یدونیخودت خوب م -

ما صبارو  یو نذار یکه اگه قبول نکن یدونی. منظورم از ما حامد هم هست. ممیمحروم باش دنشیما از د شهینم

 ...و میریبچه رو ازت بگ میتونیراحت م یلیو خ میکنیم تیازت شکا مینیبب

 

 :گفتم تیو با جد وسط حرفش دمیپر

 

. میصبا منع کن دنیشما رو از د میخواینه من نه همسرم نم دونم،یرو م نیکه گفت یینایخانوم! همه ا میمر -

موضوع مطمئن  نیپدر و دختر رو ندارم. از ا نیا نیب داریباشه پدر صباست و من حق گرفتن د یحامد هم هرچ

 .نیباش

 

من نه دنبال دعوا بودم نه دوست داشتم صبا  یول نیاز ا ریرو داشت غ یرفو ح یخورد. انگار انتظار هر حرکت جا

  .بزرگ کنم یکاررو با پنهان

 

صبا رو با  شهیها هم قرار بود ما همقبل از اومدن اون م،یهم  گرفت تیبود که من و شهاب با رضا یمیتصم نیا

 .مینکن غیازش در وقتچیرو همحبتمون  یول میرو کنهست روبه یاگهیکه پدرش شخص د تیواقع نیا

 

 :سکوت حسنا با تعجب گفت یبعد از کم 

 

 که صبا بدونه و بتونه با حامد در ارتباط باشه؟ نیموضوع ندار نیبا ا یواقعا مشکل -
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 :گفتم تیهمون جد با

 

 یدوما برعکس حامد من دوست ندارم کار ست؛ین شیقدر بزرگ هست که بدونه شهاب پدر واقعاوال صبا اون -

 .پدر پشت سرم باشه هیکنم که آه 

 

  :گفت هیزد و با کنا یخانوم پوزخند صدا دار میمر

 

  !جالبه -

 

 .کردم زیتو جام جابه جا شدم و چشم ر یکم

 

 جالبه؟ یچ خوامیعذرم -

 

  :همون پوزخند گوشه لبش گفت با

 

 یتبهش، درصور یبا رو سپردص یسرپرست یاز حامد طالق گرفت یوقت شیکه چهارسال پ یمگه خوده تو نبود -

حامد. پس  تو و نیباشه ب یصبا پل ارتباط یبچه با تو بود. چرا؟ چون دوست نداشت یسرپرست یکه تا هفت سالگ

 رو به اون رو شد؟ نیاالن نظرت از ا شدیچ

 

  :گفتم یو بعد مکث کوتاه دمیکش ینیسنگ نفس
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امد ازدواج کردم، حامد مغرور بود، دست بزن داشت، بچه بودم که با ح یلیخانوم! من خ میمر نیبهم حق بد -

. مگه من چندسالم بود؟ چهار پنج شدمیم هیشکل ممکن تنب نیبه بدتر دادمیانجام م لشیبرخالف م یکار

دتون خو گهیکنم، د یزندگ یگسال یهنر کنم تا س یلیبره خ شیپ یجورنیهم دمیکردم د یسال باهاش زندگ

مدت کار حامد  هی! نیغلطش سرپوش بذار یرو کارها نیتونینم یامد پسرتونه ولح دونمی. منیدونیبهتر م

. شما خوامی. گفتم طالق منمیساکت بش تونستمینم کردم؟یم کاریشده بود کتک زدن من و شکنجه کردنم، چ

رو نگه داره من  تونهیچقدر مصمم بودم، حامد فکر کرد با بچه م که نیدونیم ن،یتمام اتفاقات بود انیکه درجر

به حامد عالقه نداشتم که  چوقتیاز حامد دور باشم. من ه خواستیخسته شده بودم. دلم م نیباور کن یول

احت ر گهیصبا رو بهش دادم و فکر کردم د یبچه که از حامد باشه بهش عالقمند بشم. سرپرست هیبخاطر وجود 

 ...یولشدم 

 

 .فرستادم رونیرو آه مانند ب نفسم

 

با شهاب ازدواج کردم  یصبا رو تحمل کنم. وقت یچهارسال خون جگر خوردم تا بتونم دور نیکردم! تو ااشتباه  -

 یحامد وقت نیبودم. شما اصال خبر دار ادشیبه  شتریب چینرفت که ه یول رهیم ادمیگفتم حتما صبا کم کم از 

 بهم داد؟ یاشرمانهیب شنهادیمن ازدواج کردم چه پ دیفهم

 

  :ادامه دادم تیفقط با اخم نگام کرد. با جدنزد و  یحرف

 

و  برهیبشم به مدت چند سال. گفته بود اگر قبول نکنه صبا رو م اشغهیص ریبهم گفته بود از شهاب طالق بگ -

  !نمیصبارو بب ذارهیتا آخر عمرم نم گهید

 

 .گرد شد. ابرو باال انداختم چشماشون
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 یشهیبزنم به ر شهیبندازم به جون حامد و ت شیبا پنهان کردن صبا آت خوامینم ه،یآدم نیبله! پسرتون همچ -

 .نشیهم از نفر ترسمی! من هم از حامد ممیزندگ

 

ه قدر حالم گرفترفتن. اون یکوتاه یو با خداحافظ ستادنیا قهیها هم ساکت بودن. بعد چند دقکردم. اون سکوت

  .بود که توان بدرقه کردنشون هم نداشتم

 

. دلم براش کردیم ریس یداریخواب و ب نینگاه کردم که ب ایلیبه ا یچشم ریدستام گرفتم و ز نیرو ب سرم

. در خوردیم ریرو آماده کردم و تو آغوشم گرفتمش. گشنش بود و با ولع ش رشیش شهیسوخت. تو آشپزخونه ش

 :کنارم نشست و گفت رون،یاتاق باز شد و شهاب اومد ب

 

 ؟یخوب -

 

 :و لب زدم دمیکش ایلینرم ا یبه گونه یدست

 

 .نه -

 

افتاد.  ایلیلباس ا یپلکام رو یاز ال یو اشک دیزل زد. بغض کرده بودم، چونم لرز ایلینگفت و مثل من به ا یزیچ

  :کردن. متعجب گفتم هیرو از بغلم گرفت. بچه شروع کرد به گر ایلیشهاب جلو اومد و ا یهادست هوی

 

 .شهاب؟ گشنشه یکنیم کاریچ -

 

  :گفت یمهربون با
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 .بده ریبند اومد دوباره بهش ش اتهیهات رو پاک کن. هروقت گراول اشک -

 

هام حلقه کرد. زدم و اشکام رو پاک کردم. دوباره بچه رو گذاشت تو بغلم و دستش رو دور شونه یتلخ لبخند

 .رو نوازش کرد قمیشق یبخشلذت یگرما

 

 خب؟نده.  ریبه بچه ش هیبا گر وقتچیه -

 

  :دادم و بعد از چندلحظه سکوت زمزمه کردم هیاش تکرو به شونه سرم

 

 !شهاب -

 

 :جواب داد ایلیبه ا رهیخ

 

 جانم؟ -

 

  :و زمزمه کردم دمیکش یقیعم نفس

 

 ...راستش... من... من -

 

 .و تعللم شد، نگام کرد دیمتوجه ترد یوقت
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 زم؟یعز یتو چ -

 

  .شدت فوت کردمرو به بازدمم

 

 .بمونه یمخف نمونیب یزی... دوست ندارم چیگفتنش ول رهید دونمی... میعنیبهت بگم...  یزیچ هی دین بام -

 

 نکرده دنبال انیهنوز موضوع رو ب نیهم یشده بود. استرس داشتم واسه گفتن حرفم برا رهیسکوت بهم خ تو

  .گشتمیم هیتوج

 

 .... دوستت دارمیلیبدون من خ ینداره ول ی... االن هم دونستن و ندونستنش فرقیعنی -

 

  :زد و با محبت گفت یمحو لبخند

 

 .حرفت رو بزن زم؟یعز یکنیم ینیچمقدمه قدرنیچرا ا -

 

  :دهنم رو قورت دادم و با دل دل کردن گفتم آب

 

در  حامد اومد دم باریتازه فوت کرده بود...  رضایاون موقع که عل م،یکه ازدواج کرد لیراستش... اون اوا -

 ...خونمون

 

  .حرفم رو اصالح کردم عیکرد، سر اخم
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 .جا، صبا هم باهاش اومده بوداومده بود اون میبابامه، مراسم داشت یدم در خونمون منظورم خونه -

 

 :کالمم انداختم و ادامه دادم ونیم یاوقفه

 

 شتریبهش گفتم... گفتم بذاره ب تنگ صبا بودمکنه، منم دل ییبعد چهار پنج سال صبا رو آورد تا من رو هوا -

 ...بد بهم داد که یلیخ شنهادیپ هیو حداقل بغلش کنم اما... اون  نمیصبا رو بب

 

داشت. با  رتیکه حامد گذاشت برام، به هرحال شهاب مرد بود و رو ناموسش غ یبود برام بگم از شرط سخت

 :آلود شهاب ادامه دادمو اخم نینگاه سنگ ریمِن مِن و ز یکم

 

 .بشم اشغهی... صیو موقتا... ص رمیمن صبا رو داشته باشم که... که از تو طالق بگ ذارهیم یگفت که فقط وقت -

 

 یلمعمو یلیخ یبشه ول دتریحداقل اخمش شد ایفحش بده،  ایبه چهرش نگاه کردم. توقع داشتم داد بزنه  آروم

  .رنگ بودکم یلیخ یاخم نداشت، داشت ول گمی. نمکردینگام م یو عاد

 

! تنها رمایبود شاخ درب کیرو لمس کرد. تعجب که سهله! نزد میشونیپ یریدلپذ یلحظه گذشت و بعد گرما چند

  .زد یلبخند محو دیحرکتش بود. نگاه متعجب من رو که د نیکه ازش نداشتم هم یانتظار

 

 .زمیعز دونستمیم -

 

  .لت ممکن بودحا نیکه کم بود، دم هم درآوردم! چشمام تو گشادتر شاخ
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 !؟یچ... چ -

 

  .اشاره کرد ایلیکرد و با چشم به ا یآروم یخنده

 

  !دیخواب -

 

  :دمیپسرم نگاه کردم و دادمش بغل شهاب و دوباره پرس به

 

 ؟یدیفهم یچجور نمیبگو بب -

 

  .شد بلند

 

 .کنمیم فیجاش بعد برات تعر یاول بذار شازدت رو بذارم تو -

 

سمتش و مصرانه  دمیرفت تو اتاقمون و بعد هم برگشت. کنارم نشست و من خودم رو کشدادم، شهاب  سرتکون

  :گفتم

 

 .گهید یدیبگو از کجا فهم -

 

  .رو گرفت دستم
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 .خود حامد بهم گفت -

 

  :. ادامه دادکردمیشده به شهاب نگاه ممسخ شنیم زمیپنوتیکه ه یی! مثل کساخداوندا

 

 یکرد چ فیجا برام تعر. اوندنشیجا بهم زنگ زد و گفت برم دد زندان از همونافتا کهنیچند روز بعد از ا -

ود که بهت زد، گفته ب یاز حرف مونهیپش یلیبهم گفت که خ یاز خجالتش دراومدم ول یبهت گفته و منم حساب

 .بهت بگم

 

 .نگاهش کردم یبا شهاب تماس گرفت؟ مگه شماره شهاب رو داشت؟ سوال یچجور

 

 ؟یپس چرا نگفت ؟یچ... چجور -

 

  .زدیرنگش دو دو م یآب یهازد تو چشمام، مردمک زل

 

 یکنیفکر م شنهادشیرو پ یناراحت شدم که تو دار یلی. اولش خیکه گفت یمنتظر بودم خودت هم بهم بگ -

 .کردمیفکر م شنهادشیپ یرو دیتو بودم شا یاگه منم جا دمیفکر کردم د یبعد که کم یول

 

  .از موهام رو پشت گوشم زد یاو ترهزد  یمحو لبخند

 

  !منفعته یریضرر رو از هرجا بگ یجلو یول رهیبهش فکر نکن. حامد هم انگار سر عقل اومده، هرچند د گهید -
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ا کاش قبل از ازدواج ب»بار هزارم تو دلم گفتم: یکردم. برا دییدادم و حرفش رو تا لشیتحو یلبخند گرم متقابال

 «!دمیدیحامد تورو م

 

***  

 

دستش رو  یطاووس تو ینتی. پر زدیدیکه خواب هفت پادشاه رو م یرفت سمت شهاب نیپاورچ نیپاورچ صبا

  .کردم شیو همراه ستادمیمنم پشت سرش ا د،یخند زیر زیبه دماغ شهاب و ر دیآروم کش

 

د. نش داریب یاد ولتکون د یبه دماغش داد و سرش رو کم ینیشهاب چ دفعهنیبه دماغش که ا دیپر رو کش بازم

  :صبا پچ زد

 

 .گناه داره! بذار بخوابه یمامان -

 

  :خنده کنار گوشش گفتم با

 

 ؟یشهرباز میمگه قرار نبود بر ر،ینخ -

 

  :گفتم طنتیکرد. با ش دییتکون دادن سرش تا با

 

  !شه داریاز خواب ناز ب دیپس با -
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قدر کارم رو تکرار کردم که شهاب با صورت شهاب. اون رو از صبا گرفتم و خودم شروع کردم به قلقلک دادن پر

 .گفت یبلند« اَه»و  دیبه دماغش کش یدست یحوصلگیب

 

د. نگاه ش داریقدر شهاب رو انگولک کرد که باالخره باون پر رو دستش گرفت. اون دفعهنیو ا دیکودکانه خند صبا

د و ز یصبا بود. لبخند بدجنس کیکوچ یهاتبه پر طاووس که تو دس یبه صورت خندون ما کرد و نگاه یجیگ

  .تو بغلش و قلقلکش داد دیصبا رو کش هوی

 

  .و بلند قهقهه زد دیکش یغیاز شوک کارش ج صبا

 

 هوم؟ ؟یپرونیخواب من رو م گهیحاال د -

 

  :و دست به کمر گفتم دمیدخترم خند یخنده با

 

 ؟یشهرباز یبریمارو مکه امروز  یول کن دخترم رو! مگه تو قول نداده بود -

 

  .با خنده دستش رو گذاشت رو چشمش شهاب

 

 .میوفتیکه راه ب نیحاضرش نیباال بعد شما بر ادیب ندوزمیچشم، اجازه بده من و یبه رو یا -

 

رو از  ایلیسمت اتاقش. پشت سرش رفتم و لباساش رو عوض کردم. ا دیو دو دیپر نییبا ذوق از بغل شهاب پا صبا

ساعت بعد همه  میتخت خوابونده بودم. خودم هم لباسام رو عوض کردم و حدود ن یرده بودم و روقبل آماده ک

 !مکان محبوب صبا یبه سو شیو پ میشهاب شد نیسوار ماش
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 .مامان! من رو نگاه کن -

 

دوست  یلی. منم خکردنیم یداشتن باز یبرق نیماش هیلبخند به صبا و شهاب نگاه کردم که کنار هم تو  با

  !و هزار دردسر یدار... بچهیداشتم برم ول

 

  .رونیشدن و اومدن ب ادهیپ نیتا بناگوش باز از ماش یهاشیتموم شد و پدر و دختر با ن یباز میتا

 

 خوش گذشت؟ -

 

 :و با ذوق گفت دهیکش صبا

 

 .یلیخ -

 

  .کج کردم سر

 

 صبا؟ یخسته نشد -

 

  .گفت یبلند نوچ

 

 .ه که من سوار نشدمموند یباز لیوسا یهنوز کل -
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  .چشم گرد کرد شهاب

 

 ؟یسوار ش یخوایرو م همه -

 

  .دمیسر تکون داد. لبخند مهربون شهاب رو منم د یبا تخس صبا

 

 دخترم؟ یمن رو ورشکست کن یخوایم -

 

  :زدم و گفتم شیبه شوخ یلبخند

 

 .رستوران؟ من خسته شدم، گشنمم هست میبر ستیبهتر ن -

 

 :فتو گ دیخند شهاب

 

 !ستین یخبر یپس امشب از شام خونگ -

 

 .باال انداختم شونه

 

  .میآماده بخور یغذا رون،یب مونیروز آورد هی! ستینکه ن -
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 :کمرم گذاشت و گفت یرو رو دستش

 

 .ترکیشما جون بخواه، گردن ما از مو بار -

 

 .میرفت یو سمت رستوران سنت میکرد نیرو سوار ماش لیمیب یباالخره صبا 

 

  .تختش گذاشت و کمر راست کرد یصبا رو تو شهاب،

 

 .. آره جون عمتکردیانکار م یول شدیم هوشیب یپدر سوخته داشت از خستگ -

 

  .سرم برداشتم یو شالم رو از رو دمیخند زیر

 

 خسته و یرسیغروب م یببرمش پارک، توهم که دم دما ایلیبا ا قهیهر دق تونمیکنه؟ من که نم کاریخب چ -

 .میرینم رونیب یجورنیا گهید ماهکیتا حداقل  دونستیکوفته. خوب م

 

  :باال انداخت و با خنده گفت ابرو

 

 .توپت هم که ماشاءاهلل پره -

 

  :دمیبهش رفتم و پرس یشیغره نما چشم
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 ؟یخوریم ییچا -

 

  :لذت گفت با

 

 .ییفنجون چا هی یبرا دمیاالن جونم هم م -

 

رفتم تو سالن و کنار شهاب جا  یربع بعد با دو فنجون چا کیگذاشتم،  یرفتم و چاسمت آشپز خونه  به

  .گرفتم

 

 .دوزسوزه لبلب یچا دیبفرمائ -

 

کلمه  کیرو تموم کرد  شییکه چا ی. تو فکر بود، چون تا زماندینوش یاز چا یلب تشکر کرد و تو سکوت کم ریز

 .دمیکش یقیزل زد. نفس عم یعسل زیهم حرف نزد و فقط به م

 

  !شهاب یتو فکر -

 

  :گفت مقدمهیگذاشت. ب زیم یکرد و فنجون رو رو یمکث

 

 .دارم ازت یاخواسته هی -

 

  .نگاهش کردم ینشستم و سوال صاف
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 ؟یاچه خواسته -

 

  .دیکش یآه

 

 .بود هیتولد هان شیچند هفته پ -

 

  :به قلبم چنگ زد، شهاب ادامه داد یکس انگار

 

 ...یقولم بذارم و برم سر خاکش ول یا روپ خواستمیم -

 

  .زد تو چشمام زل

 

حرف بزنم. هم  خوامیم ،یایبا من ب خوامیکه بهت دادم اما... ازت م یقول ادیتو افتادم،  ادی یعنی ومد،یدلم ن -

 !هیهان یتو هم برا یبرا

 

 ش؟یره سر خاک زن قبلمن رو با خودش بب خواستیواقعا م یعنی گفت؟یم ینگاهش کردم، شهاب چ شوکه

ابق س کیبا شر کهنیا ایبشه  کیشر یدوست نداشت همسرش رو با کس یزن چیقطعا ه ینبودم ول یآدم حسود

  .همسرش روبه رو بشه

 

! شهاب که نگاه متعجب کنهیم ریمرد اما واقعا حرف زدن درموردش اعصابم رو درگ شیسه سال پ هیهان درسته

  :و گفت دیکش یآه دیناراحت من رو د یو کم
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 دیصبرا! من با کنمی... خواهش میو مسخره ست ول رمنتظرهیکه چقدر غ دونمیم ،یِادیدرخواست ز دونمیم -

به  خوامیم یول آرمیکم م هیهان یمن جلو ست،ین لیدلیب هیسر خاک هان گمیم کهنیباهات حرف بزنم، ا

. پس رمیگیم دهیرو ناد میگذشته کوفت ارموست دارم، که دکه د خوامت،یخودم، به تو ثابت کنم که... که واقعا م

 فرصت رو به خودم و خودت بده، باشه؟ نیازت صبرا، ا کنمیخواهش م

 

رنگ  فتهیچشماش، تاحاال گفته بودم رنگ چشماش چقدر خاصه؟ گفته بودم اول از همه ش یزدم تو آب زل

  :و لب زدم دمیکش یقیمهربون چشماش شدم؟ نفس عم

 

  !هباش -

 

*** 

 

 یهاکرد. زل زدم به نوشته زیسنگ رو تم یرو یاو با دستمال کهنه ختیرنگ ر دیسنگ قبر سف یرو رو گالب

  !و دو سال ستیتر از اسمش سن کمش بود، بتو چشم بود. تو چشم یلیخ «اتیب هیهان»سنگ. اسم  یرو

 

 .جوون بود یلیبود خ هم که شهاب بهم نشون داده یداد. تو عکس لیزود جون به عزرائ یلیخ

 نیو ا دادمیم صیسنگ برداشتم و آروم چند ضربه به سنگ قبرش زدم و فاتحه خوندم. بغض شهاب رو تشخ هی

صحنه  نیا دنی... و چقدر ددیدیسنگ قبر همسر مرحومش رو م یوقت سوختیشهاب هنوزم دلش م یعنی

  !من سخت بود یبرا

 

هاب که ش یهمون «اتیاحمد ب»بود  هیپدر هان یقبر برا یکیاون  ایوهم پاک کرده بود، گ یسنگ قبر بغل شهاب

زل زد، انگار تو حال  هیو ماتم زده به اسم هان دیکش یکرده بود. شهاب آه شهیرو تو ش هیخون هان گفتیم

  .خودش نبود و تو گذشته غرق شده بود
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برخوردش باهام  نیاول کردم،یکار م که من یاومد تو شرکت زهیم زهیدختر ر هیموقع،  نیهم شیچهار سال پ -

 .تو آسانسور بود

 

  .زد یتلخند

 

داخل و محکم خورد به من. بعد اون ماجرا تو  دیدو شدیدر آسانسور داشت بسته م یعجله داشت، چون وقت -

هرروز به  بایهمکاره، منم تازه وارد اون شرکت شده بودم و تقر نیریبا ش دمیو فهم دمشیها داتاق مترجم

 .دمشیدیم یقیرط

 

  .انداخت نییرو پا سرش

 

 کیبهش نزد شتریب کردمیم یخاص. کم کم جذبش شدم، ناخودآگاه سع یلیرفتارهاش برام خاص بود، خ -

 هیدوست شده بود.  نیری. با شکنهیم تشیهست که اذ یزیچ کردمیبرام مبهم بود، حس م تشیبشم. شخص

داشته  دیبا کردمیکه فکر م ییهارسانامیرآوردم و رفتم تو تمام پد نیریش یشمارش رو از تو گوش یواشکیروز 

و آرومه.  بینج یلیخ کردمیخودش نبود. از همون اول حس م یهااز حساباش عکس کدومچیباشدشون. تو ه

 کهنیا ایباهاش قرار گذاشت؛ ناراحت شدم، فکر کردم خواستگارشه  ایپسر اومد دم شرکت دنبالش  هی یچند بار

 ...یست پسرشه ولدو

 

  .دیخند تلخ

 

طرف  دمیرفت، منم رفتم دنبالش و فهم ونیگر یهازد تو گوش پسره. بعد هم با چشم ابونیروز وسط خ هی -

 .بود شییدا
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ودم ب ستادهیبه من که سرپا ا یو نگاه دیکش یقی. نفس عمستهیهان ییفرزاد؟ شهاب بهم گفته بود اون دا آقا

  .انداخت

 

 .کشهیصحبتم طول م نیبش ؟یدستایچرا وا -

 

  .رو برداشت و پر پر کرد دیسف یشاخه گل از رزها هیتکون دادم و نشستم. مکث کرد،  سر

 

 یشرویپ یتونستم جلو ینم کردمیم یدل نه صد دل عاشقش شدم، هرکار هی دمیبه خودم اومدم و د -

 رو بهم داد، گفت دختر هیهان شنهادیپ نیریروز ش هی! ستی. عاشق شدن که دست خوده آدم نرمیاحساساتمو بگ

به مامان  یخوای. گفت مناسبه برات مدونهیحد و حدود خودش رو م غمبره،یبا حجابه، اهل خدا و پ ه،یخوب

 ییبو نیریش خواستیدلم نم یول شدمیباال بزنه؟ دروغ چرا؟ داشتم ذوق مرگ م نیکنم تا برات آست شیمعرف

لفت دادن  یبا کم تونمیم کردمیسالت عاشق شده. فکر م یبگم داداش س دمیکشیاز حسم ببره. خجالت م

با  یاقدام کنم ول هیچ مینسبت به خواستگار جوابشرو جذب خودم کنم بعد که مطمئن شدم  هیزمان، هان

 .کرد رییتغ یچاومدن اشکان همه

 

  .تو هم رفت و دست مشت کرد اخماش

 

به  یکسیبدنش به اشکان و اون از سر ب خواستنیبه زور م کهنی. اهیهان یگذشت تو زندگ یقبال بهت گفتم چ -

 هیطرف مقابلم هان کهنیگناه کنم مخصوصا ا دمیترسیخودم، م یببرمش خونه خواستمیمن پناه آورد. اول نم

سمتش نرم. از اون  یلیکردم خ یسع یکرد چقدر تنهاست بردمش خونه خودم ول فیبرام تعر یوقت یبود ول

داره،  سرطان هیهان میدیفهم دیهفته نکش هیکردم. به  اشغهیو ص اوردمیطاقت ن کهنیتا ا گرفتمیفاصله م خونه

 یبه من بود، منتظر بود من سست شم تا اون هم از زندگ هی. نگاه هانشکستمیم دینبا یو نابود شدم ول ستین

رو ثابت  هیهان یگناهیاشکان، ب یهرو به کامش خوش کنم، با کمک رها، دخترخال یکردم زندگ یببره. سع

 .نبود ای... انگار عمرش به دنیول میبا پدر و مادرش روبه روش کرد م،یکرد
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  .دمیگلوش فهم بکیشدن س نییاز باال پا نویداشت. ا بغض

 

 رفت،یبودم. جونم براش در م هیمن عاشق هان یحرفم ول نیا ستیدرست ن دونمیم کنه،یگفتنش ناراحتت م -

بهم  یاحد چیکه دست ه ییجا هیسخت بود که بعد مرگش گذاشتم رفتم  قدرنیبود برام نبودش، ا سخت

 ...کهنیتا ا ردنو غصه خو هیتمام شب و روزم شده بود گر میآروم نشدم. دو سال و ن ینرسه... ول

 

  .کرد و تو چشمام زل زد، آروم دستم رو گرفت سکوت

 

قدر تو اون یرو فراموش کردم، نه ول هیهان گمیهام. نممادر بچه یونم، شدخانوم خ ی. شدمیتو زندگ یتو اومد -

باورت نشه صبرا  دی. شامیهم اومده تو زندگ یاگهیقبل تو دختر د رهیم ادمیاوقات  یرنگ شده که گاهذهنم کم

 .یشد هامزخممرهم  ،یآورد ییبایتو درست مثل اسمت برام صبر و شک یول

 

  :دمِن مِن ادامه دا با

 

 .هم دوست دارم یلیمن... من دوست دارم! خ -

 

 .شد لیرو لبم تبد یبود محو شد و به لبخند میشونیکه از اول صحبتش رو پ ییاخما

 

 .یهام بد برداشت نکناز حرف دوارمیام -

 

  :رو از چشماش گرفتم و آهسته لب زدم نگاهم
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کاش قبل از حامد  یا گم؛یم گفتم و تا آخر عمرم م. منم دوست دارم شهاب. بارها با خودیگیم یچ فهممیم -

تو  دنی. دوقتچیه کردم،یبا حامد ازدواج نم گهیحداقل د یول میشدیوقت سهم هم نماون دیشا دم،یدیتورو م

  .میاتفاق زندگ نیبهتر شدیم

 

 

داخت و زمزمه ان رینگام کرد و در آخر سرش رو ز ینما شد. کمکش اومد و لبخندش دندون شتریب هاشلب

  :کرد

 

 .خوشبخت کردنت رو داشته باشم اقتیل دوارمیام -

 

 .رو فشردم دستش

 

 .نمیترمطمئن باش من کنار تو خوشبخ -

 

فرصتمونه  نیآخر نیانگار ا م؛یکردیهم رو نگاه م رهیخ رهیزد تو چشمام، من هم زل زدم تو چشماش، خ زل

  .دیا خنده نگاهش رو دزدچقدر گذشت که شهاب ب دونمیهم! نم دنید یبرا

 

  !کردن یرو عاص نیریش ا،یلی. تا حاال صبا و امیفکر کنم بهتره برگرد -

 

  :و گفت دیکش ی. شهاب آهمیو پدرش انداخت هینگاه رو به سنگ قبر هان نیو آخر میستادیکردم، ا دییتا

 

 .میبر -
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در کنار  یبا ذوق از جلو گل از گلش شکفتما  دنیدرهم در رو باز کرد. با د یهاباز و اخم یبا موها نیریش

  .رفت

 

 .نیخداروشکر اومد یوا -

 

  .دیخند شهاب

 

 .کردن تتیاذ یسالم. معلومه حساب کیعل -

 

  .دیکش یقینفس عم نیریداخل، ش میرفت

 

دادم، پوشکش رو عوض کردم، باهاش  ری. بهش شکردیم هیگر یپدرم رو درآورد، ه ایلیا ه،یخوب یصبا بچه -

 .خوابوندمش شیربع پ هی. تازه کردیم هیگر سرهی یرف زدم ولح

 

 .نگاهش کردم شرمنده

 

 .میجون، تو هم گرفتار کرد نیریش دیببخش -

 

  .بهم زد یلبخند

 

 .ارمیب ییچا هیتا من  دینیبش دی! بفرمائهیچه حرف نیا -

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


 

 

 خرده عالقه

Romanik.ir  361  رمـانـیـکــانجمن 

 هانیه.پ

 

  :دمیاومد تو سالن، پرس ییچا ینیبا س نیریش م،یسالن نشست یهامبل یرو

 

 صبا کجاست؟ -

 

  .داد به مبل هیتک

 

 .دیخسته بود، خواب -

 

  :گفت ذاشت،یهاش ملب نیب یکه قند یدر حال شهاب

 

 شوهرت کجاست؟ -

 

  .دیخند نیریش

 

 .گهیکجا باشه؟ سر کاره د یخوایم -

 

  :گفت یابا لحن بامزه شهاب

 

 .کنهیره استراحت مزنشه دا یکیاون یاون االن خونه ،یخواهر! تو چقدر ساده ا یا -
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  .توهم رفت نیریش یاخما یآن به

 

 .غلط کرده -

 

  :به شهاب گفتم رو

 

 .گناه داره ؟یکنیم یخب چرا تو دلش رو خال -

 

  .باال انداخت شونه

 

 .تلخه خانوم قتیحق -

 

  .به شونش زدم یمشت

 

 .خونه میبر اریها پاشو برو صبا رو بحرف نیبه جا ا -

 

  .داد یامو سالم نظ ستادیا

 

 .شهیاطاعت م -

 

  :معترض گفت نیریش
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 .عه کجا؟ شام گذاشتم -

 

  .زدم یمحو لبخند

 

 .میمزاحم شما هم نش میبر گهیجان، د نیرینه ش -

 

رو، هردو غرق خواب  ایلیموفق نشد ما رو نگه داره. شهاب صبا رو بغل کرد و منم ا یبازم تعارف کرد ول نیریش

  .نشدن داریبه خونه ب دنیبودن تا رس

 

رو برد تو بالکن. منم دوتا فنجون  یناهارخور زیم یهایشهاب دوتا از صندل م،یرو که عوض کرد هامونلباس

 چیداشت و ه دیخونمون د کیبود که روبه پارک نزد نیواحد ما ا ی. خوبششیو رفتم پ ختمینسکافه ر

  .انتهر یآلوده یشده بود به آسمون و هوا رهیروبه رومون نبود. شهاب خ یساختمون

 

 .دمیتهران رو ند یچندساله که آسمون صاف و پر ستاره دونمینم -

 

  .نگفتم. دستم رو محکم گرفت یزیچ

 

 صبرا؟ -

 

  .کردم نگاهش
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 جانم؟ -

 

  .دیکش یآه

 

 ؟یکن یم یتو واقعا با من احساس خوشبخت -

 

 .معلومه که من باتو خوشبختم ه؟یچه سوال نیا -

 

  .کرد محبت نگام با

 

خانوم  یو االن هم. شد ی. خودت رو ماهرانه تو قلبم جا کردزمیهمه چ یدرمون دردم، شد یباور کن تو شد -

  !خونم، تاج سرم

 

  .دمیخند بلند

 

 !یزدیعاشقانه حرف نم قدرنیهمه راه رو؟ قبال ا نیا رهیم یاوه ک -

 

  :همون لبخند رو لبش گفت با

 

 .چون قبال عاشق نبودم -
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  .چسبوند قمیرو به شق قشیو شق ترکینزد مداو

 

 میلحظات زندگ نیترسخت ی. صبرا تو توکنمیعوض نم ایتار موهات رو با کل دن کی دمیچون تازه فهم -

هام رو پرورش . بچهیحامد کنارم موند شنهادیبا وجود صبا و پ ،یکنار اومد هامیبا تمام کم محل شم،یپ یاومد

برام نداره مثل دختر خودمه چون  ایلیا اب یفرق چیمطمئنت کنم که صبا ه خوامیهام مهبچ گمیم کهنی. ایداد

 .از وجود توئه

 

مردد  یهم گذاشت و تو همون حالت موند. کم یهاش رو رو. شهاب پلکگرفتیاز ته ته قلبم نشأت م لبخندم

  .ایگفتن حرفم اما دلم رو زدم به در یبودم برا

 

 شهاب؟ -

 

  .از کردهاش رو ب چشم

 

 جانم؟ -

 

  .رو به گونش دوختم نگاهم

 

 ؟یرو... فراموش کرد هیتو... واقعا هان -

 

  .دیکش یقیکرد، نفس عم مکث
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 .کنمیفراموشش م یرنگ شده که گاهقدر کماون یکامال از ذهنم پاک نشده ول هیگفتم که هان -

 

 .فراموشش نکن -

 

  .نگام کرد متعجب

 

 ؟یچ -

 

  .هاش چرخوندمچشم نیب محبت نگاهم رو با

 

 .خوامیمن فقط ازت عالقه و دوست داشتن م -

 

 .گذاشتم دیتپیکه م ییجاهمون اش،نهیقسمت چپ س یرو رو دستم

 

 ستیمهم ن گهیباشه، د یو واقع قیعم یکه بهم دار یباشه! اگه حس جانیات از عمق اعالقه خوامیمن م -

  .هیها کافمن و بچه یات که باشه، براعالقه ،یاشنه! تو که ب ایذهنت هست  یتو یاهیهان

 

داد.  یگوشم بهم آرامش م ریقلب شهاب ز یضربان کوبنده یچسبوند. آروم گرفتم، صدا اشنهیرو به س سرم

و  یکه با فدا کردن جوون ی. آرامشگشتمیدنبالش م هیشده به خودم و بق لیتحم یها با اجبارهاکه سال یآرامش

که حاال در  ی! هم من هم کسمیدی... بهش رسدمیو درد بهش رس یو هشت سال سخت ستیز ببعد ا م،یبچگ

 .اعماق وجودم دوستش داشتم
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 انیپا

 

 .پهیهان ✍قلم به

 

 21:08ساعت  1398/08/02: شروع

 

 17:35ساعت  1398/10/29: انیپا

 

 

. یجزئ راتییبود اما با تغ تیبر اساس واقع« دوست داشتنت را کم دارم!»رمان هم مثل جلد اولش نی.ن: اپ

 .دیکن دنیبنده هم د گهید یهاو از رمان دیلذت برده باش دوارمیام

 !یعل ای
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکه توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به برای ارسال اثر نوشته شد

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

های رمانیک در شبکه
 :اجتماعی
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