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 از لب تا قلب  رمان :

 رمان فوریو کاربر تارا راد :  نویسنده

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 
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 آرش

**** 

 

 پشت چراغ قرمز سوار بر

الفه از سر وصدا گیج می زدم کامال گاو پیشونی سفیدی تو یه ماشین مدل باالی  قرمز با گلهای سفید  تزیین شده ...در عصر یک روز تابستانی ک

 ترافیک بودم ...هر ماشینی هم  با دیدن ماشین عروس که سوارش بودم پشت بندش یه بوق هم حواله ام می کرد ...چه دل خوشی داشتند ...

شین برادرم ( شده تاوالوگا )اژدهای سبز ( خنده موبایلم داشت خودکشی می کرد می دونستم مامان پشت خطه اونم چی به قول سامیار ) پسر اف

 ایی به افکارش زدم وبه گوشیم جواب دادم ...

 !..?الو. __

 ...?الو آرش به خدا میام پیدات می کنم ...یه پدری ازت در میارم تا مرغای آسمون برات گریه کنند  __

 

 ...?وای مادر من چرا باور ندارید ...من گم شدم  __

 

((داره ؛بهتره تا مهمونا نفهمیدن دوماد مجلس رو پیچونده بیایی سر مجلس ...پسر خوبی باش برو دنبال GPSنی که سوارشی ))اون ماشی __

 هانیه از زیباکده ی سیندرال بیارش ...شیر فهم شدی ...یا آدما مو بفرستم سراغت ...

 

 چشم بانوی من ...همین ساعه با عروست میام ... __

 

 ...  ?منحاال شد عروس  __
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 ?جناب سروان با بیسیم تو دستش به شیشه چند ضربه زد . شیشه رو پایین دادم وپرسیدم : چی شده جناب 

 با بیسیم به لب وگوشش اشاره کرد که گرفتم تخلف با گوشی همراه،

 

 جریمه ناقابل رو نوشت وبه ماشین اشاره کرد و گفت : مبارکه !

 

 دارن زور زورکی به نافم زن می بندند ...حاال که فیلمبردار و افشین رو پیچونده بودم باید بر می گشتمبا خودم گفتم :چی چی رو مبارکه 

 حیف که گوشتم زیر دندون مامان خانوم بود ...

گرد شده  تو افکارم بودم ونگاهم به ثانیه شمار چراغ بود که با صدای باز وبسته شدن در خود رو نگاهم کشیده شد  به صندلی بغلی و چشمای

من ...من کی رفتم دنبال عروس که حاال عروس خانوم نشسته بود صندلی بغلی ...چند بار چشمهامو باز وبسته کردم که ببینم خواب نمی بینم 

 ! ...?...نه خواب نبود این دیگه از کجا اومد

 

اهش می کنم ترو خدا کمکم کنید اونا منو دزدیدن تو رو تا خواستم چیزی بگم دختره با اون همه بزک دوزک با اصرار وپریشانی التماس گفت : خو

 به جون عزیزترین کست کمکم کن ...

 

با یه دست ?هنوز ماتش بودم که با ضربه وحشتناکی که به شیشه جلوخورد  و صورت خشمگین یه مرد غول تشن...خدای من این دیگه کیه 

ت جلو آورد که بزنه پیرمردی با عصاش اونو کشید عقب پرسید : جوون چیکار می کنی خرخره مو گرفته بود وبا دست دیگه در رو باز کرد ...تا مش

 ..?نمی بینی عروس دومادن 
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 غول تشنه که از یقه ام گرفته بود دادزد : اسماعیل دختره رو ببر تو ماشین ..

بکنم پیرمرد وسط خیابون  رفت ودستهاشو باال برد  دختره تو ماشین با کلید ها ور می رفت تا جلوی باز کردن در روبگیره...مونده بودم که چه

 .... ?وفریادزد : ایها الناس تو روز روشن ببیند چیکار می کنند

 

 باسربه فک  غول تشنه زدم که مشتی به دهنم زد ...شوری خون رو تو دهنم حس کردم ...

تاشون پیرمرد با مهربونی گفت: پسر جون زود عروست رو بر دار از چند تا از عابرای پیاده با داد و فریاد پیرمرد اومدن کمک ...وریختن سر دو

 مهلکه فرار کن..

 

 مونده بودم چی بگم که  این عروس  عروس من نیست. ولی لباس دومادی تن من و ماشین عروس همه بر علیه ام بودند ...

شون رسیدن ...ترو خدا ...کمکم کن اگه بگیرنم بیچاره میشم پریدم پشت رُل نشستم .هر چی بادا باد ...دختره وحشت زده گفت : زود باش رفیقا

.. 

 

 تو خیابونا ویراژ می دادم ...باورم نمی شد دوتا ماشین هم پشت سرم بودند ...مثل خواب می موند ...

 

دار بود من عروسیمو پیچونده  دختره یا التماس می کرد یا ناخنش می جوید  ....تعقیب وگریز هم ادامه داشت ...تا باالخره گممون کردن ...خنده

 بودم و حاال با یه عروس دیگه سر گردونه کوچه پس کوچه ها بودم ....

ید مونده بودم کجا برم ...هوا هم تاریک شده بود ...مامان پوستمو غلفتی می کند ...با لباسای تابلو وبا ماشین عروس هم که گاو پیشونی سف

رده دخترک چه می شد کرد .با اون لباس مزخرف عروس ...تو داخل ماشین هر کی می دیدش می بودیم از همه بدتر صورت هفت قلم بزک ک

 خوردش ...
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راکمون این بود من و اون دو تا غریبه ...واقعا که ...قرار بود من با یه دختری به حجله گاه برم اونم با یکی دیگه حاال ما باهم بودیم تنها نقطه اشت

 .از شهر خارج تو جاده شمال بودیم ...که مخالف ازدواج بودیم ..

 ?جلوی هتلی نگه داشتم پرسیدم : جایی برا موندن داری 

 

 با سر جواب داد : نه ...

 

 ?پدرت به زور داشت شوهرت می داد . __

 مات بهم خیره شد در جوابش خودم جواب دادم

 ولی مامان من منو به زور می خواست دوماد کنه ... __

 

 ?کباره نالید : حاال چکار بکنیم پوز خندی زد به ی

 

 ...?برم ببینم یه اتاق بهمون می دن ...شب رو که سر کنیم صبح هر کی راه خودشو میره  __

 صورتش و نگاهش داد میزد که ترسیده ...

 

 ?البته اگه جایی داری می تونی بری  __

 

 ?برم حداقل با شما ستم شما که اذیتم نمی کنید که  نه با این لباس که جایی نمی تونم__با لحن خیلی  مظلومانه ایی گفت: 
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 !?نه بابا من کبریت بی خطرم __

 

 ??دارید مسخره ام می کنید  __

 

 .... ?نه بابا من کی باشم شما رو مسخره کنم __

 

دم که  یادمون رفته شنا سنامه با پیاده شدم و به هتل رفتم یه عالمه زبون ریختم برای اولین بار کلی هم نقش دومادای بخت برگشته رو بازی کر

 خودمون بیاریم و داریم برای ماه عسل می ریم شمال قراره برادرم شناسنامه ها رو فردا صبح بیاره اینجا و...

 

 وند ...خدا رو شکر کردم که دختره هم  با لباس عروس بود ودروغام باهم می خوند...زیاد ضایع نبود ...عجب ماجرایی داشتیم ...مثل خواب می م

 

 باالخره یه اتاق که نه یه سوییت بهمون کرایه دادن...

 

 برای اینکه رفتارمون طبیعی جلوه کنه... هنگام پیاده شدن... شنل سفید یی که روی شانه های دختره افتاده بود روی سرش کشیدم...

 

ونم از کجا ریختن سرمون دست و پای کوبی و جمله های ومثل عروس و دومادای واقعی وارد سالن شدیم... یه دفعه همه ی کارکنای هتل نمی د

 کلیشه ایی خوشبخت باشید و مبارک باشه و روب*و*سی متداول رو روی سر ما خراب کردند...
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 همشونم چشم شده تا دلشون بخواد این عروس کذایی ما رو دید می زدند... منم ماشاهلل اون لحظه با سیب زمینی غرابت نزدیکی داشتم...

 وارد سوییت شدیم مونده بودیم چه کنیم...

 

 دختره هم روزه ی سکوت گرفته و حرفی نمی زد.

 

 تا اینکه در زدند، از طرف مدیریت هتل  برامون پنج نوع غذا برای شاممون آورده بودند... اونم برا خیر مقدم وتبریک ازدواج سوریمون...

 

 هر غذایی به اندازه ایی چشیدیم... هر چند هر دو استرس داشتیم ولی تا دلت بخواد  از

 

الن گارسون اومد بساط شام رو برد بعدش منم رفتم تو کریدور از پنجره رو به بیرون ...آسمون شب رو با ستاره هاش نگاه می کردم .که از ته س

 صدای مامان به گوشم خورد .که پذیرش رو زیر سوال گرفته بود .وسراغ منو می گرفت ..

 ((زدم رو پیشونیم ....GPS)با آوردن اسم )

 اصال به فکر جی پی اس نبودم که  حاال اینطوری  راحتتر  پیدامون کرده بودند ...

م : باعجله به اتاق برگشتم ...دختره با لباس عروسش رو تخت نشسته وسرش رو زانوهاش قرار داده بود ...دیگه راه فراری نداشتیم با عجله گفت

 زود لباستو در آر....

 ?شمای گرد به من خیره شد  وپرسید : چی با چ

 ?عصبی داد زدم : پاشو دیگه 

 

 ...?بلند شد و با وحشت گفت : من همین لباس رو تنم دارم ...یعنی چی که لباسم رو در بیارم
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 از سر شانه های ل*خ*تش گرفتم و به دیوار کوبیدمش ...

ه وحاالم به خاطر تو آواره شدم االنم وقت تالفیه  محبتیه که بهت داشتم فهمیدی باید ببین خانوم کوچلو این لب باد کرده ام به خاطر تو بود __

 ....فهمیدی یا خودم حالیت کنم ... ?کاری رو که بهت میگم انجام بدی راهی به جز این نداری

 

 با ترس ولکنت گفت : باشه ....

 

با باز شدن هر دگمه رنگ از صورتش می پرید ....پیراهن رو که در آوردم ازش جدا شدم وشروع کردم به باز کردن دگمه های پیراهن سفیدم ...

اونم از ترس به دیوار چسبیده بود ...پیراهنم رو به طرفش پرت کردم وگفتم : اینو به جاش بپوش ....دگمه هاشو نبند هرچی س*ک*س*ی تر 

 بهتر ....

 

 م ...من نمی پوشم اگه قرار بود چنین کاری بکنم چرا فرار  کرد __

 

 نترس نمی خورمت باید یه کوچلو برا ننه ی من نقش بازی کنیم زود باش االن می رسن . __

 به طرف سرویس بهداشتی

 رفت که گفتم : وایسا...

 

چند قدم به طرفش برداشتم .وکمی از موهاش رو به هم ریختم .و با انگشت شصتم روی ل*ب*ش محکم کشیدم طوری که رژش دور 

 ....قبل از این که اعتراض کنه خم شدم وزیر گلوشو محکم گاز گرفتم ...طوری که صدای جیغش در اومد  ... ل*ب*ش پخش شد
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 با تمام نیرو سعی کرد خودش رو عقب بکشه ..

 سرم رو بلند کردم وبه چشماش خیره شدم ..دست به گردنش برد .با لمس خونش زیر لب فحش داد : وحشی ...عوضی این چه کاری بود ...

 صحنه سازی برای به تصویری کشیدن صحنه ایی که برای سیمین جون قراره بکشیم ... __

 ... ??عصبی داد زد : سیمین دیگه کدوم خریه

 

 ...??نوچ ....نوچ توهین نداشتیم اونم در مورد مامان من ...یاهلل...زود لباستو عوض کن ....صبر کن ببینم ...چشمات لنزه  __

 

 نه!! ..... __

 

 .... ??س خوشگلیپ __

 

 چون لنز نیست خوشگلم ... __

 

 ... ?آره دیگه __

 با صدای تق تق در باعجله ازسرشانه هاش گرفتم وانداختمش تو سرویس بهداشتی ....

....دوباره  با خمیازه های قالبی هم  در را باز کردم مامان عصبانی دست به کمر پشت در ایستاده بود ...ویکی از پاهاش رو روی زمین می کوبید

 تشبیه سامیار اومد به ذهنم ...

از پذیرش می گفتن  ?نیم خندی زدم ...مامان خودش با زدن تنه به بازوم وارد سوییت شد ...نگاهی به اتاق وتخت انداخت پرسید : کو کجاست 

 ... ???با یه عروس اومدی اینجا
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 تو سرویسه .!!.. __

 ... ??.مسخره عام وخاص شدیممی دونی امشب به کل آبروی منو بردی .. __

 

مامان من که گفته بودم نمی خوام ...مگه من دخترم مثل عصر وزوزک منو سر سفره عقد می شونید اگه مسله پاسپورته برای المثنی اقدام می  __

 کنم ....

 

 یادت رفته چقدر سفته برا من امضا کردی با اونا می ندازمت زندون .... __

 

ادر بودنت وهم به زن بودنت شک می کنم ...همیشه بامن وافشین مثل یه کاال بر خورد می کنی ازاینکه هیچوقت صاحب بعضی وقتا هم به م __

 دختر نشدی خدا رو شکر می کنم وگر نه  از ما بدبختتر میشد .......

 

 من صالح تو رو می خوام که اینجا بمونی .... __

 رو قطع کرد ونگاهی حاکی از تعجب به دختره کرد....با خروج دختره از سرویس بهداشتی مامان حرفش 

....اینجاتو ??....خدای من آرش اینجا اون خراب شده ایی که هی سنگشو به سینه می زنی نیست  ??با این وضعش ?آرش این دیگه کیه __

 .... ??،توی  ایرانی وهتل ایران ....تو چه غلطی کردی

 

 ....?.می خوای همین جا توضیح بدم ..?با بی تفاوتی گفتم : ماجراش مفصله 
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به دختره نزدیک شدم ودست دور گردنش انداختم ....وگفتم : سیمین جون اینم مدرک که بفهمی مدرکایی که نوچه هات برات رو کردن همه اش 

 ستم که تو فکرشو می کنی ....دروغه ...من برای نجات این دختر از دست چند آدم ....باهاش معامله کردم تا به تو ثابت کنم که من اونی نی

وبعد از موهای دختره ب*و*سیدم ...پیراهن من براش خیلی بزرگ بود کمی باالی زانو با لباس پف دار عروس خیلی بزرگ نشون می داد حاال 

 مثل این بود که آب رفته کوچلو موچلو خیلی بغلی شده بود ....

اهش خیلی خریدارانه بود ...چند تا دگمه اول پیراهن رو نبسته بود یقه اش بیرون بود نگاه مامان دخترک بی چاره رو وجب وجب می کاوید نگ

معذب با دستهایش یقه رو مچاله ونگاه مامان روی گردنش وخون مردگی اش خشکید فکر کنم این  گاز ناعادالنه که از گردنش گرفته بودم 

 بیشتر تاثیر گذار بود ...

 

 ... ?ونیدمامان پرسید : شب رو اینجا می م

 ..?مگه چاره ایی هم داریم . __

 

 می ریم خونه ...در موردش مفصل باید با هم حرف بزنیم .... __

 !....?باکی ندارم  __

 

 آخ آرش امیدوارم حرفات راست باشه و گرنه من می دونم و تو .... __

 

 ?به طرف دختره برگشت...ازش  پرسید : اسمت چیه 

 

 می پرسید .تا به  عنوان مادر من ... بیشتر مثل باز پرسها داشت 
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 هانیه ملکی __

 

 آرش خدا رسونده که برات اینم اسمش هانیه اس ... __

 

 ... ?با این حرف دور هانیه چرخی زد ...وپرسید : از این که با این وضعیتت جلوی پسر من وایستادی چه حسی داری

 

 مامان اون مجبور بود ... __گفتم 

 

با تو نبودم ...هی خانوم کوچلو برو دوباره همون لباس عروس که حرفشه رو بپوش ....لباس این اعجوبه رو هم  بده خودش  مامان عصبی دادزد :

 بپوشه...می ریم خونه تا فردا  تکلیف این  دختره رو مشخص می کنم ....

 

با  همراهی مامان به پارکینگ رفتیم دوتا از نوچه  هانیه دوباره لباس عروسش رو تن کرد وشنلش رو هم به سر انداخت ومنم لباسم رو پوشیدم

ود های مامان اونجا بودن به دستور مامان  مجبور شدم سوییچ رو به یکی از نوچه ها بدم وخودم پیش راننده مامان بشینم یعنی دستور مامان ب

.فقط مامان یه بار تلفنی با افشین حرف زد که داریم دیگه نشد نداشت  ... مامان وهانیه پشت سوار شن ...تو ماشین همگی سکوت کرده بودیم ..

 بر می گردیم و گفت موضوع فرار من با یه عروس دیگه هم صحت داره ...

 

خبرا چه زودم پخش شده بود ...چراغهای ساختمون روشن بود در حالیکه یه ساعتی  از نصف شب گذشته بود بابا و افشین و)نازلی(  زنش تو 

 دیدن هانیه تعجب کردند ...سالن بودند همگی با 

 مامان به کسی مهلت پرشش نداد وبه نازلی گفت : به عمه خانوم زنگ بزن بیاد اینجا ...
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 بابا با تاسف سر تکان داد و بلند شد وسالن رو ترک کرد ...افشین هم به دنبالش ...

د هانیه رو عمه معاینه کنه تمام التماسم را به چشمهایم  عمه متخصص مامایی بود شصتم خبر دار شد مامان برای صحت گفته های  من می خوا

 ریختم وبه نازلی دوختم .....نازلی دستپاچه گفت: مامان جون چه کاریه این وقت شب عمه خانومواز خواب بیدار کنید ...وقتی من هستم ...

 ""ایول زنداداش ,اصال یادم نبود نازلی هم ماماست ""

 بخوای منو...مامان با تحکم گفت : اگه 

 نازلی با خود شیرینی گفت: مامان من اصال به شما دروغ می گم ...

 پس ببرش .. __

 نازلی به طرف هانیه رفت واز بازوش گرفت به داخل یکی از اتاقهای پایین رفتن

 

**** 

 

 هانیه

*** 

 

دست برد شنلم را از سرم برداشت و زل زد به زن جلوتر از من وارد اتاق شد و من پشت سرش وارد اتاق شدم .در را که پشت سرم بست و

 صورتم ....

 

 ...?لنز گذاشتی  ?وای تو چقدر خوشگلی  __
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 نه چشمای خودمه .... __

 ?اسمت چیه  __

 هانیه !! __

 باید هانی صدات کنیم ...خیلی بهت میاد ... __

 ... ?با استرس پرسیدم : شما می خواین چیکار کنید 

 ت ....باید معا....دیدی سیمین جون چی گف__

 

 نذاشتم جمله شو کامل کنه به همین خاطر به آرومی گفتم : بین ما ...

 

انگشت رو ل*ب*م گذاشت وگفت: من خودم فهمیدم ...برا همین نذاشتم عمه خانوم بیاد یعنی صورت آرش خیلی تابلو بود ...می دونی ....حال 

اعتراض نکن من سیمین رو میشناسم یاخودش برا بازدید میاد یا یکی رو میفرسته تو .روی بهتره رو تخت بشینی و کم دامنت رو باال بزنی ...

 تخت نشستم ...

 

 ?همون لحظه در باز وسیمین خانوم با یه اقتدار بر اریکه قدرت وارد اتاق شد وبا حالت عصبی پرسید : چی شد نازلی

 تموم شد سیمین جون ...همه چی امن و امانه... __

 ه من کرد وگفت :پاشو عزیزم کارم تموم شد !نازلی رو ب

سیمین لبخند کمرنگی به لب و آورد وبه نازلی گفت : پس هانی خانومو به سوییت آرش راهنمایی کن ...آرشم امشب اتاق خودش می خوابه .تا 

 فردا تکلیف این دو تا رو مشخص کنم ...
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..از پله های دوبلکس با هم باال رفتیم ...نازلی آهسته پرسید: چرا اینهمه می لرزی دختر نازلی با عجله از بازویم گرفت وبا هم از در خارج شدیم .

 دیگه در امن وامانی نکنه از این که سیمین از آرش جدات کرد ...

 

 ... حرفش رو قطع کردم وگفتم : نه حس آلیس در سرزمین عجایب رو دارم این یه هفته یه عالمه بال سرم اومده اصال باورم نمی شه

 

 خب خانوم آلیس ...نمی دونم اسمش چیه ,سرنوشته ویا قسمت ...ولی هر چی که هست از دیدارت خوشبختم ... __

 ....?هی نازلی چه خبر ,سیمین چی گفت  __

..فکر کنم با نازلی عصبی به طرف آرش برگشت وگفت : هی خودتی بی تربیت ...من چند سالی  از تو بزرگترم ...وظیفه داری بهم بگی زندادش .

 جوابی که من به سیمین جون دادم فردا براتون مراسم بگیره ...

 

مدم آرش با چشمای گرد شده گفت : دروغ می گی امکان نداره ...من از عروسی فرار کردم که زن نگیرم ...بعد تو داری می گی که از چاله  در او

 افتادم چاه ...

 

ی خوره پای لرزش هم می شنیه ...با اون اتفاقی که بین تو وهانی جون افتاده بایدم مسئولیتش رو پس نشنیدی از قدیم گفتن هر کی خربزه م __

 قبول کنی ....

 

 ?لرز چیه  ?آرش چشمهاشو   ریز کرد وپرسید: هانی دیگه کیه خربزه چیه 

 نازلی شونه باال انداخت وگفت:
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 ?به من چه  __

 

 ی جون بیا اینم سوییت ,امیدوارم شب خوبی داشته باشی ...فردا می بینمت ...عزیزم...وبعد در بزرگی رو باز کرد وبه من گفت : هان

 ...???به طرفم برگشت .و از صورتم ب*و*سید .وگفت :شب به خیر لو ندی ها

 وبه سمت دیگه برگشت که بره ...واز ما دور شد

ی شیک و مدرنی بود که نقشه ی فوق العاده وخیلی لوکس  وبی همه جای خونه سفید وتمامی کف زمین از سرامیکهای شفاف بود .خونه ی  خیل

 نظیر ی داشت ...

 

 تا خواستم وارد جایی که سوییت نامیده شده بود بشم دستی منوبه عقب کشید .آرش بود ومحکم به دیوار کوبوندم ...

 

...مثال خواستم....ثواب کرده باشم ...قرار نیست که  ?...منو باش فکر می کردم از این دخترای آفتاب مهتاب ندیده ایی?نازلی چی می گفت  __

 ...?...می فهمی .....خانوم کوچلو ??کباب بشم ها 

 

 

 با لکنت گفتم : من به خدا ....کاری نکردم ...اصال حرفی نزدم اگه بهم یه دست لباس جور کنید از این جا می رم ...

 

 ثافت ...خیلی خیلی جذاب بودند ..با چشمای عسلی بهم خیره شد وای که چه چشمایی داشت ک

 

 ! ...?منو تو مخمصه انداختی لعنتی??بری که چی بشه  __
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 صدای سیمین جون )اَه...تیکه کالم اینا به منم سرایت کرد، سیمین جون... هه ( از پشت سرمون شنیدیم ,که خیلی عصبی از آرش پرسید :

 ??ابی اینجا چیکار می کنی مگه نگفتم بری اتاق قبلی خودت بخو ?چی شده آرش  __

 

 آرش کمی از من فاصله گرفت تو این مدت مدام خجالت می کشیدم حاال هم از وضعیتی که با آرش  بودم خیلی معذبم  کرده بود...

 

 ??آرش پوز خندی زد وگفت: هیچی داشتم ازش می پرسیدم کبودی گردنش خیلی درد نمی کنه که 

 

چطور و با چه جسارتی  داشت به وحشی کاری که کرده بود اشاره می کرد.. خجالتم نمی کشید لعنتی  از تعجب چشمام گرد شد پسره دیالق

 به شاهکار وحشی گریش ام چه می نازه ...??...پست فطرت ....اَه این دیگه کیه 

 

 برو دیگه بخواب تا تکلیفت رو روشن نکردم دور بره این نبینمت... __

 

 ه می گه بزنم نفله اشون  کنم ...از این مادر همچین پسری بعید نیست واقعا لنگه ی همند...)) این(( به درخت می گن شیطون

 

 هی خانوم کوچلو تو هم برو بگیر بخواب .... __

 بی اعتنا به هر دو ,مادر و پسر بی فرهنگ وارد سوییت کذایی شدم ...

اونطرفش تراس خیلی بزرگ با میز و صندلیهای فرفوژه سفید خیلی وای چی می دیدم یعنی سوییت به اینجا می گن ..دیواری از شیشه که 

خوشگل جون می داد روشون بشینی لم بدی ...دوباره به طرف سالن برگشتم که تلویزیون بزرگ با اسپیکر های به شکل پایه دار می خوری 
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شده بود در یکی را باز کردم که بیشتر شبیه به  استیل خیلی شیک با مجسمه های تزیینی خیلی لوکس که با مبلمان ال شکل خیلی خوب دکور

هم باز اتاق کار وکتابخانه بود دومین اتاق هم خالی وسومین اتاق را باز کردم که از دیدن اتاق خواب به آن زیبایی دهنم فکر کنم چند متری از 

 شده بود..

ها ..مثل  اتاق سارا کورول خیلی قشنگ و رویایی بود .آینه تمام قد تخت دونفره بزرگ با تورهایی که از باال آویزون شده بود مثل اتاق پرنسس 

میز توالت ...دو تا در بود .که یکی سرویس بهداشتی و دیگری یه اتاق بود که یه طرفش سمت چپ رگال های لباس زنانه وقفسه های کیف 

است هم رگال های لباس  مردانه ...تی شرت ها وکفش وکفش و سرویس های جواهراتی که مثل مغازه های طال فروشی چیده شده بود .وطرف ر

 وکمر بند های عالی وساعت های اعال از مارکهای خیلی معروف ...سوتی کشیدم  بابا با کالسا ...

دم خیلی خسته بودم برای همین از سمت چپ زنانه اولین لباسی که دستم آمد را پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم وزودتر از آنکه تصور می کر

 به خواب رفتم.

 اونم چه خوابی پر از کاب*و*س اون آدم دزدا... یکی از یکی بدتر...

 

 احساس خفگی می کردم ...مثل این بود که  دودست از گردنم گرفته و فشارم می داد ...و داشت  خفه ام می کرد ...دودستی که توانایشون  بر

ن  از گلویم بلند کردم ...که سایه ایی از پشت سر دستهای تنومند  رو از گلویم دور من بخت برگشته چیره شده بود .دستم را برای پس زدنشو

 کردند ...وصداهای نا مفهومی را می شنیدم.ولی از درک اونها  ناگریز بودم .چیزی نمی فهمیدم ..گلویم بد جوری می سوخت ...با باز کردن 

ه اون  دستها وخفگی, برام خواب و کاب*و*س نبودند.بلکه واقعیت داشتند .دخترکی چشمهام  روشنایی به یکباره به چشمهام هجوم آورد .واینک

که  در لباس سپید عروس )) این روزا نکنه لباس عروس خیلی مُد شده همه به تن می کنند  (( با قیافه خشمگین به من خیره شده بود .ودر حالتی

هیکل تنومند مرد جوانی بود مانع می شد تا به من حمله کنه ...وپشت سر هم به   مدام می خواست منو خفه کنه .ولی یه سایه از پشت که سایه

 ....??دختره فریاد می زد : بس کن ...خجالت بکش ...چرا کولی بازی در می یاری 

 

مثل گربه آماده چرا این دختره ?از من چی می خوان  ?وحشت زده روی تخت نیم خیز شدم ...مغزم زود یه سوال طرح کرد اینا دیگه کی اند

 ..?پنجول کشیدن به منه .
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یگه دستم را روی گلویم گذاشتم تا بتونم نفس بکشم ....چند صدای دیگه هم به صداها اضافه شد ...وچندین مرد وزن ...که نمی شناختم ...این د

 ?اینجا دیگه کجاست  ?...من کجام ?چه جور کاب*و*سی بود 

 

زه مغزم شروع به دادن اطالعات داد ..فرارم از دست اون باند عوضی وبعد فراربا آرش نامی همراه وحال تو ملتمسانه به اطرافم خیره شدم ...تا

سوییتش بودم با یاد آوری سوییت هیجان زده شدم ولی با دیدن صورت غضب آلود اون گربه عروس پنجول کشید ه کمی از هیجانم فرو کش 

هم دماغش عملی بود و هم لبهاش ...آرایش صورتش خیلی رو صورتش ماسیده بود .یعنی از کرد ...دختره صورت استخوانی کشیده داشت که 

 حیف پوستش نیست ....??عقده لباس عروس شدن داره  ?دیروز همینطوری میگشته...این دیگه کیه

 ... ?چرا اینجا جمع شدین ?صدای محکم و با صالبت سیمین جون همه نگاهها را به خود کشید:اینجا چه خبره

 

 همه مثل مور و ملخ یه دفعه گم گور شدند فقط گربه عروس با اون مرد جوان که دستهاش رو گرفته بود...با سیمین جون تو اتاق موندیم ...

همون لحظه آرش هم داخل  اومد اولین حس آشنایی نمی دونم بر اساس کدوم حس از جا جهیدم. و به طرفش دویدم .اشکام به تی شرتش 

 ا هق هق و گریه گفتم : من نمی دونم ....مالیده شد .ب

ی به خوبی مشخص بود آرش کامال غافلگیر شده ...چون وقتی سرم را باال بردم به خوبی معلوم بود از رفتار من شگفت زده شده لعنتی چه چشمای

ه عروس ...وفریاد گربه عروس که مدام می داشت عسلی ،و برقی توشون  بود که آدمو می گرفت ...خیلی جذاب بود ...با اوهوم ...مرد همراه گرب

 ?گفت: آرش مال منه 

 

 خفه شو هانیه !! __

 به جای اون من از ترس غالب تهی کردم ....به قدری جذبه داشت این سیمین جون که معلوم بود  همه ازش حساب می برند ...
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ش فاصله گرفتم ...ولی اینبار آرش با حرص منو به طرف پس این دختره همون دختریه که آرش سر سفره عقد پیچونده بودش ...کمی از آر

 خودش کشید و نگاه همه رو به خود جلب کرد .

 سیمین با غضب به ما نگاه کرد وگفت : بعد از صبحانه آرش هانی رو بیار کتابخونه ,شما هم با من بیایین ...باید حرف بزنیم ...

 ش ...دختره مدام جیغ جیغ می کرد مرد همراهش به زور برد

 بعد از رفتن اونها به خودم یه نگاهی انداختم ...واز خجالت با این لباس پوشیدنم مردم ....

 

 ... ?با خجالت ولکنت گفتم : من باید لباس بپوشم ...لباس ندارم ...می تونید کمکم کنید

 

 وای که چی گفتم من ....اَه ..

 

 با تمسخر و خیرگی نگام کرد و گفت :

 ...?ین ...از کی کمک گرفتی برای پوشیدن ا __

 

 با انگشت از بند لباس خوابی که به تن داشتم گرفت و ول کرد ..

 خیلی پرو و وقیحه این پسره حرفمو در مورد اینکه جذابه پس می گیرم ...منو بگو از عصبانیت مثل لبو قرمز شده بودم ...

اصیم ....تا صدای مامانم رو در نیاوردی برو از اون اتاق هر چی دوس داری تن کن وای مامانم اینا ....برا من قیافه نگیرا ...از دستت کلی ع __

 راحتم باش اینجا کسی به لباس پوشیدنت گیر نمی ده ....

 

 وبا صدای بلند شروع به خندیدن کرد .و از اتاق بیرون رفت .
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ت کمد لباس نداشتم همیشه لباسامو بقچه می کردم اونم تو زیر رفتم اتاق لباس چه اسم با حالی هم داشت اتاق لباس,به  یادم افتاد من هیچ وق

 زمین آخه یلدا و سودا همیشه به من زور می گفتن .

 صبحانه رو که خوردم با راهنمایی یکی از مستخدم ها به کتابخونه رفتم ...

 ..سر بلند کرد و  گفت: بشین ....سیمین خانوم پشت میز بزرگ چوبی با عینک دور مشکی که خیلی جدی نشونش می داد نشسته بود .

 

نشستم ..دستهایم رو در هم مچاله  کردم مثل روزی استرس داشتم که رفته بودم دفتر دبیرستان تا تکلیفم رو مشخص کنند وحاال این زن هم 

به این معنی نیست که دختر خرابیم  به خدا من دختر خوبیم ...دختر فراری ""مثل خانوم مدیر برا من ژست گرفته بود تا تکلیفم رو روشن کنه ....

 از ذهنم گذشت که چطور به اون مردا قاچاق چی می گفتم ....چقدر التماس کرده بودم ولم کنند ""

 

ی سر سیمین پوشه جلویش را باز کرد و با لحن باز پرس مآبانه گفت: هانیه ملکی ,اینجا نوشته یه دختر چادری ,حاال من می خوام بدونم چه بالی

 دختر چادری اومده که امروز بدون اینکه خم به ابرو بیاره جلوی دو تا مرد نامحرم ...اصال معذب نبودی اونم با همچین لباسی ...این 

 

یاد آوری چیزهایی که سعی در فراموشی شان داشتم ..هجوم به یکباره اشک به چشمهایم فشار آورد شروع به بارش کرد ....سعی کردم صدای 

نرود سیمین با دستمال کاغذی کنارم نشست و گفت : نمی خواستم ناراحتت کنم ...فقط می خوام بدونم اون شایعها که پشت گریه ام بیرون 

همه اینا رو می خوام بدونم ...حاال دختر خوبی باش و  ?اینکه چرا شاگرد اول مدرسه  اخراج بشه  و چرا از خونه فرار کردی ?سرته واقعیت داره 

.تو خیلی خوشگلی یه خوشگلی بی نظیر افسانه ایی که تو این دنیا کمتر پیدا میشه ...یه جورایی که فکر می کنم مشکل من با برام تعریف کن ..

 ...??این زیبایی تو حل میشه 

 

د من ازش فرار با دستمال دوباره اشکامو پاک کردم ..و شروع کردم به تعریف .زندگی که ازش منو بیرون انداخته بودند ...و همه فکر می کردن

 کردم ......
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بچه که بودم نمی دونستم مامانم زن سوم غالمه , غالم حدودپنجاه ، شصت سال داشت ولی مامانم سی پنج ساله بود که شونزده سالگیش  __

.... و از مامان هم منو  زن غالم شده بود غالم از زن اولش یه پسر به اسم جمال داشت از زن دومش هم دو تا دختر دو قلو به اسمای یلدا وسودا

وهومن که هشت سالش بود همه چیز خوب بود تا اینکه پسر عمه زهرام معین دلباخته من شد و هر روز خونه ما پیداش می شد ...جمال  سر 

دا وسودا هر دو نیمه بازی رفته بود برا همین کسی بهش گیر نمی داد سودا فکر می کرد معین عاشق اونه برا همین مدام دور بر معین می پلکید یل

اپسر اول بودن ومن نیمه دومی  برا همین هرسه هم کالسی بودیم یلدا مرید سودا بود ...سودا هم از من متنفر بود ...این نفرت ادامه داشت ..ت

...و سودا بدتر سر  یکی از همسایه ها از من خواستگاری کرد ومعین تا می تونست کتکش زده بود وماجرای خاطر خواهی معین به من آشکار شد

ا به لج افتاد ...همه جا حرف از خواستن معین بود ومخالفت شدید عمه زهرا ...تا اینکه عمه زهرا آب پاکی رو ریخته بود دست معین ..ومعین بر

براش نمی گیره چرا  کرسی نشوندن حرفش ...عمه رو تهدید به خودکشی کرده بود ...عمه هم گفته بود زمین بره آسمون ،آسمون پایین بیاد منو

 که من بچه برادرش نیستم بلکه ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه*ا*م ...

 معینم بد از فهمیدن این قضیه  خودشو حلق اویز کرد ....

 

شهر مامان خودش قسم خورد که من حاللم نه حرومی ...مامانم تو خانواده پولدار ومذهبی بزرگ شده با پدرم که یه دانشجوی فقیر بود از پایین 

می کنند که مامان و بابا بعد از مخالفت خانواده مامان با هم فرار کردند وعقدموقت می کنند ...خانواده مامان یه ماه بعد اونا رو پیدا ودادگاهی ،،

و برادربزرگ دادگاه رای رو مبنی بر این که بدون اجازه پدر عقد کردند عقد رو باطل می کنه که دوماه بعد از رای دادگاه بارداری مامان آشکار 

ا برای قصاص مامان  برای اینکه آبروریزی رو جمع کنه سراغ بابام می ره و این وسط بابا رو با چاقو نا کار و بابا در جا فوت می کنه ودایی بزرگم ر

دوقلو ها از دنیا رفته  پیدا بابا اعدام کردند .بعد این مامان خونه پدری میشه آیینه دق که پدر بزرگم نمی دونم از کجا غالم که زن دومش سر زا 

 ومامان رو به عقدش در آورده فقط یه خونه کلنگی تو یکی از محله های مولوی به عنوان جهیزیه اش به اسم مامان می کنه ... مامان گفت که

بچه در آینده هیچ ادعایی شرط غالم هم این بوده که مامان خیلی رسمی و محضری تعهد بده وقتی به خونه غالم اومده با شکم پر بوده و این 

و عرف مبنی بر ارث و میراث نباید داشته باشه  ...و از روی خیر خواهی و ثواب دنیاست که  اسم و فامیلش رو به من داده ... طبق قانون و شرع 

 پس من حالل بودم نه حرام .....
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 نفس عمیقی کشیدم و دوباره شروع به تعریف کردم :

 

*ن*ا*ه من فقط این بود که خوشگل بودم من ور افتادن .سودا ,حتی یلدا هم مرگ معین رو از چشم من می دیدند .گبعد از مرگ معین همه با 

یه زیبایی ذاتی و خدادادی که همه رو جذب می کرد بعد از مرگ معین عمه روزی نبود بیاد خونمون هر چی که از دهنش در می اومد بار من 

التماس ازش دلجویی می کرد ...تا اینکه یه روز از دفتر دبیرستان منو خواستند که وقتی رفتم چند تا از هم  ومامان بکنه ...مامان هم با گریه

دبیرستانیا  اونجا بودن اومده بودن شهادت داده بودند که من بهشون هم قرصای روانگردان فروختم هم مواد ...هر چی التماس کردم کار من 

یشتر می شدند من متهم شدم با التماسای مامان کار به پلیس و آموزش وپرورش نرسید منو از دبیرستان نیست با شاهدایی که روز به روز ب

به مامان اخراج کردند اونشب تو خونه سودا یه المشنگه ایی به پا کرد که یا جای منه یا جای هانیه غالمم با یه دست کتک منو از خونه بیرون کرد 

به خاطر هومن  موند ومن آواره شدم ...ولی سیمین خانوم باور کنید که اون موادا و قرصا کار من نبود ....جایی برا گفتم بیا با هم بریم ولی مامان 

موندن نداشتم ....همون شب تو پارک با یه دختری آشنا شدم به اسم گلی آرزو داشت به آمریکا  بره می گفت می خواد از ایران بره آمریکا 

له پول جمع می کنه بره اونور آب ...پیشنهاد داده که همراهش برم ..می گفت با این زیبایی ارسطوره ایی اونجا می خواننده بشه می گفت سه سا

 تونم مدلینگ بشم منو رو هوا می برند ....گفت پولش رو خودش میده وقتی رسیدیم آمریکا پول در آوردم پولش رو پس می دم ...

ا گروهی قرار بود زمینی به صورت قاچاق بریم ترکیه واز...اونجا تو ترکیه مقصد بعدی قرار بود همه کارها خوب پیش می رفت که من وگلی ب

ساله بود  15تعیین بشه ...ما رو تو کوه به یه غار برده بودن که شب و اونجا خوابیدیم ...صبح که پاشدم جای دیگه بودیم من ویه دختر دیگه که 

دند منو اون دختره به خاطر باکره بودند و زیباییمون قرار بود سفارشی فروخته بشیم افتاده بودیم دست ...اونیکی دخترا رو از مرز رد کرده بو

ر من از  قاچاقچیای آدم که دخترا رو می فروختند به عربها در موردشون زیاد شنیده بودم ولی باور نداشتم ...تنها شانسی که من آورده بودم خریدا

جه شدم که دختر قبلی که بهش فروختند ترمیمی بوده ...برا همین ریسشون منو که با این زیبایی حکم تخم طال رو تو ایران بود از حرفاشون متو

داشتم بهش پیشکش کرده بود به دستور ریسشون منو آرایش ولباس عروس پوشوندن تا به حجله گاه شهریار نامی که خودش رو شهریار هزار 

له گاه برا خودش دست پا می کنه فقط برای لذت یه شب خوشی خودش. یه عمر دختری رو بدبخت می و یکشب می دونه هر سه ماه یه بار حج

خودیا  کنه آماده کرده بودند ...حاال بهم می گفتند که خیلی خوش شانسم ...وگرنه تا به حال معامله ی اینطوری تو خود ایران انجام نداده و به

نروز منو با دو تا ماشین به قربون گاه شهریار می بردن که تو چراغ قرمز ماشین عروس پسرتون رو دختر نفروخته بودند من اولیش بودم  ...او
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دیدم از ذهنم گذشت اونا چه خوشبختن با میل خودشون ازدواج می کنند نه مثل من فقط به خاطر  یه شب عروس بشم ...حسرت اون عروس و 

 ر شرایط من بودند ...دوماد رو خوردم غافل از اینکه پسرتون مثل من .و د

 

رش ماشین بادیگاردا  تو اون گرما داغ کرده بود وقتی پیاده شدن منم از غفلتشون استفاده و فرار کردم نبودن جای خالی یه عروس تو ماشین آ

 بهم امکان فرار رو داد حاال من اینجام ....

 

یی هم وجود دارند ....آدم فروشی تو مملکت خودمون ....به این سیمین سرش رو تکون داد گفت : اصال باورم نمی شه چنین آدمای عقده ا

 آشکاری....باور نکردنیه....

 

*** 

 

 آرش

**** 

 

تسلیت از پله ها پایین رفتم .به مرحمت گفتم که برای هانی صبحانه ببره ... یاد شهریار افتادم که بابابزرگش فوت کرده باید می رفتم تا بهش 

برگشتم وبه اتاق سابقم  رفتم از تو کمد لباسام تی شرت مشکی رو برداشتم تنم کردم ...با سوت کمی هم به موهام ژل بگم ...دوباره پله ها رو 

 مالیدم ...

خوشبختانه ماشینم جلوی باغچه پارک بود وناصر  نبرده بودش پارکینگ ...اون ماشین نحس عروس هم اونجا جلوی چشم بود با اون رنگ قرمز 

 من بدونم ایده ی کی بود با همچین انتخابش ...جیغش ...فقط کاش 
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 پشت رُل نشستم ...وبه بهشت زهرا روندم .ختم اونجا برگزار می شد دیشب برنامه ی ما وامروز صبح هم برنامه ختم واین چیزا .

ر رسیده بودم .چون آدما داشتند با زنگ زدن به شهریار فهمیدم کدوم قطعه دفن کردن هر چی باشه هنرمند بود .از این بازیگرای به نام ..دی

پراکنده می شدند .زنا با عینک های دودی به چشم واز این گیپورا هم جلوی چشماشون آویزون کرده ومدام با دستمال کاغذی دماغ می کشیدن 

 ?سوده با دیدن من به طرفم اومد با حرص پرسید : چرا دیر کردی پسر 

 ?ختم کجا?من کجا  ?حال داری  ?ول کن سوده جون ترو خدا  __

 بابا این بنده خدا شهریار هم امیدش به دوستی با توه ... __

 ...?اون که زودتر از من اومده ایرون پس چم و خم اینجا رو بهتر از من می دونه ...چشه خیلی ناراحته  __

 مرغش دیشب بد جور از قفس پریده ...قاطی کرده امروزش هم اینجوری شروع شده ... __

 م به شهریار عب*و*س بود ...به طرف سوده برگشتم وگفتم:اشاره ا

 خوب موضوع امروز از خیلی وقت پیش تعیین شده بود چیز تازه ایی نیست ....در مورد اون یکی هم همه جا پره کافیه لب تر کنه .... __

 نه خوراک ... فکر کنم این یکی بد جور چشمشو گرفته ...از روزی که عکسش رو دیده دیگه نه خواب داره __

 ایول یعنی عاشق شده ...پدر عشق بسوزه ...من برم یه ذره جلوی چشمش مانور بدم بیام ... __

از سوده جدا شدم تو آمریکا من و سوده و شهریار با هم دوست شده بودیم تقریبا سه سال پیش آسوده با یه مرد سی وپنج ساله ازدواج کرد 

برای بازیگری تاسیس کرد که شهریار هم باهاش شریک شد ...یه سال پیشم شهریار ایران اومد چرا که حال وایران اومد یه آکادمی خیلی باحال 

 پدر بزرگش خوب نبود شهریار همسن من بود ویه خواهر سیزده وچهارده ساله داشت که پدر بزرگش قیومش بود ...برا همین برگشت

ارم کنه نه تنها پاسپورتمو گرفته بلکه با امضای سفته ها حکم جل*ب*م رو گرفت مجبورم منم دو ماه پیش اومدم مامان برای اینکه ایران ماندگ

گردم کرد که با هانیه که دختر عمه ام هست ازدواج کنم که اونم با ماجراهای پیش اومده کنسل شد ...نمی دونم مامان به چه دلیل نمی ذاره بر 

زده سالم بود تو المپیا اول شدم وبا مشورت خیلیها مشخص شده بود که هوشم خیلی باال و آمریکا در حالی که همه زندگی من اونجاست وقتی سی

می به دستور مامان خانوم منو فرستادن آمریکا ...و حال که با این سن مدرک پروفسوری گرفتم تو سه تا از بهترین دانشگاههای آمریکا تدریس 

 ین جون بچرخ تا بچرخیم ...کنم مامان نمی ذاره بر گرددم ...از ذهنم گذشت سیم
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 با نزدیک شدن به شهریار دست دراز کرده وبعد همدیگر را به عنوان تسلیت در آغوش گرفتیم برای احضار همدردی کنار شهریار ایستادم ...با

 دیدن صورت زنانه بدون مویش خنده ایی به ل*ب*م اومد واز ذهنم گذشت پسره ی دیوونه ...

الی که ریش پروفسوری داشت شبیه این آدمای مافیا ...به شهریار نزدیک شد ودست دراز کرد : شهریار جان تسلیت مرد چهارشانه هیکلی در ح

 عرض می کنم ....

 همدیگر را به بغل کشیده چند تا هم به پشت هم حواله کردند ...وصدای آهسته شهریار وشنیدم : برای تو یکی بد نشد ...حاال هم سعی کن یه

 ی که نزدیکم نباشی ...وقتی جلوم باش

به مرگ تو نباشه شهریار جون برات پیداش می کنم از زیر سنگ هم شده برات گیرش میارم .....اصال سابقه نداشت بچه های من پرنده پر  __

 بدن ...خودم پی اش می رم پیداش می کنم ...از همین حاال خودتو مالکش بدون ...

 نمی ره ...اینهمه خرجش نکردم که تو بپرونیش  . ببینیم و تعریف کنیم از ذهنم بیرون __

 واقعاً که پسره ی دیوونه آخه ختم جای این حرفاس ....

 

ه سوده در حالی که با دستمال اونم با وسواسی زیر چشمهاشو پاک می کرد تا مثال اشکهای خیالیش رو پاک کنه شوخی نبود که خانوم آدمای ساد

 رنگ شده پس می داد بیرون یه پا هنرمند بود ..رو به آکادمیش می گرفت بازیگر 

 حاال دیگه شهریار هم تنها ایستاده بود .نگاهم بهش بود که دیدم دوتا دختر بهش نزدیک شدند .وبا کلی خجالت سالم دادن

ظ کردم وبرای خداحافظ با سوده شهریار با یه غروری جلوی دخترا ایستاده خدا را بنده نبود ...نگاهش هم کامال مغرورانه بود با شهریار خداحاف

 ?هم طرفش رفتم ...سوده با صورت کامال جمع شده از من پرسید : اینا دیگه کی اند

 ?سرتکون دادم و پرسیدم : از مهمونا نیستند 

...وگرنه هنوز به رسانه ها نه فکر نمی کنم از این گدا گشنه هاند ...از عوام ...از اینایی که هر چند وقت به پستمون می خورند تا بازیگر بشن. __

 خبر مرحوم رو ندادیم و گرنه شهریار نمی خواد زیاد شلوغش کنه ..

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
27 

 

 ....?از من خداحافظ برم دیگه__

 

 ??راستی عقد تو چی شد __

 

 حاال !!! __

 

 باشه بعداً باید مفصل در مورد فرار تو از عقد صحبت کنیم .... __

 

بود کسی داخل رو نمی دید دیدم یکی از همون  دخترها که برای تسلیت به شهریار سر مزار بودن   دوباره پشت رل نشستم چون شیشه ها دودی

به بدنه ماشین تکیه داده با دقت به دو تاشون که خیلی شبیه هم بودند نگاه کردم مشخص بود دو قلویند فقط یکی کنار ل*ب*ش خال داشت 

ا ماهارو آدم حساب نمی کنند,ولی تو باورت نمیشد..اصال جواب سالم نداد اینا از دماغ فیل اونی که خال داشت به اون یکی گفت :دیدی گفتم این

 افتادن ....

 

 بس کن یلدا ...ببین همین جا می گم من این آدم از خود راضی رو آدمش می کنم ..... __

 

 سودا باید برگردیم مگر نه جمال پوستمون رو می کنه ....زود باش سودا... __

 

 من می خوام بازیگر بشم ...پله های ترقی منم همین پسره از خود راضیه ... ولی __
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 ولش کن سودا ...باید برگردیم ...دیدی اصال بهمون بها نداد اینا از ما بهترونند...واز دماغ فیل  افتاده اند ....... __

 

وبا یه بوق که از وحشت ترسیده  و تا هوا پریده بودند با خنده  خنده ام گرفت چه دنیای فانتزی داشتند برای بازیگر شدن شیشه رو پایین دادم

 راه افتادم سلولهای مردم آزاریم بد جور. اذیت کردن طلب می کردند .....به قول شهریار خدایا این خوشیها رو از ما نگیر

 

**** 

 

 ےهان

 

*** 

 

گفتن قصه ام تا چه حد ناراحت شدم منو برای استراحت به همان سوییت اصال به سیمین جون نمی اومد که اینهمه دل رحم باشه وقتی دید که از 

فرستاد مشخص بود که چقد تحت تاثیر قرار گرفته ...اصال بهش نمی اومد که اینطوری دل رحم باشه با این توصیف هایی که از آرش شنیده 

که خیلی دل رحمه  باورم نمی شد که تحت تاثیر حرفام قرار  دیدم ولی خودشه حرف حرف، که باشه ےبودم  فکر می کردم از این زنای دیکتاتور

 بگیره ....

 

 پنجره رو باز کردم .هوای گرم مرداد ماهی به یکباره به اتاق هجوم آورد وحس سوزش از گرما بهم دست داد رو به آسمون گفتم : خدایا ببخش

 ... ?سر راه این آدما قرار دادی ....اصال سر در نمی یارم که من چرا اینجاماگه نا شکری کردم ...ولی می خوام بدونم من چرا اینجام ...چرا منو 
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هوا با پکیج سرمایی به حالت مطبوعی که خنکی آن را می شد حس کرد جبران شد ...نگاهمو به درختای سر به فلک کشیده ی تا انتهای باغ 

 را به داخل آورد ...دوختم که چند ضربه به در نواخته شد ...بعد از لحظاتی نازلی سرش 

 ?صاحبخونه هستی __

 صاحبخونه که خود شمایید بفرمایید .... __

 

 ?توه تازه نگاهم به پسر پنج شش ساله کنارش افتاد ....با هیجان و خنده گفتم : وای خدای من آرش کوچلو رو نیگا ....چقد شبیه آرشه ...پسره 

... 

 

 شنا کنم ...در ضمن برای ناهار با هم بریم پایین ...آره جونم سامیار پسرمه ...آوردم باهات آ __

 ?چه زود ناهار شد  __

 ?...گذر زمان رو نفهمیدی ?پس حتماً پیش سیمین جون بهت خوش گذشته  __

 

 ...?اِی ...ولی این مادر شوهرت اونجوری که نشون می داد نیست  __

 ...?ا این قیافه بد جور به دلش نشستی ....بهت که نگفت موندنی شدی یا رفتنی آره هر کی که باب دلش باشه براش دایه ی دلسوزه! تو هم ب __

 !...?نمی دونم بهم چیزی نگفت __

 از سکوت سیمین جون من که حدس می زنم موندنی ... __
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بود یه  خم شدم پسر نازلی رو که پشت سرش قایم شده بود را به طرف خودم کشیدم ,ب*و*سیدمش. رنگ چشماش همرنگ چشمای آرش

رنگ عجیب سبز و قهوه ایی بود ...چون روز اول که با کت وشلوار دیده بودم قهوه ایی بود ولی صبح که از نزدیک دیدمش رنگ چشماش سبز 

 می زد ...

 ...?نازلی با خنده گفت: اینطوریش رو نگاه نکن با عموش که بیفته یه شیطونی میشه نگو 

 

 وشه ....بایدم با عموش شیطونی کنه ....لبخندی زدم وگفتم : خیلی هم شبیه عم

 

همراه نازلی به طبقه پایین رفتیم آرش مراسم ختم بابا بزرگ دوستش تشریف داشت ...پدر آرش با افشین شوهر نازلی هم شرکت بودند ....سر 

 میز من و نازلی وپسرش بود با سیمین ,,

 تمام مدت خودم را زیر منگنه نگاه سیمین حس می کردم ...

خیلی  بعد از نهار با پیشنهاد نازلی به سوییت اونا در جهت مخالف سوییت آرش بود رفتیم با سامیار پلی استیشن بازی کردیم پسر خیلی با نمک و

 شیطونی بود ....

....خمیازه ایی کشیدم  بعد از بازی باهم روی تختش دراز کشیدیم و خواب رفتیم ...نمی دونم چقدر خوابیده بودم که با تکونهای نازلی بلند شدم

 که گفت : سیمین گفت بهت خبر بدم ...که لباس مناسب بپوشی و پایین بیایی ...یاهلل زود باش....

 

 از جا بلند شدم و کش وقوسی به بدنم دادم

 

یلی خونگرم و راحت بود لباس انتخابی نازلی رو پوشیدم ...نازلی یه طوری رفتار می کرد که آدمی فکر می کرد زندادشی و یا آبجی هست ...خ

 ...ازش خیلی خوشم اومده بود ..با آرایشی که نازلی به صورتم زد وکلی قربون صدقه ام رفت ...
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 وای چقدر تو نازی دختر ..__

 

 وکلی هم به تخته زد که چشمم نزند ...

ا نگاه آشنایی تالقی پیدا کرد ...زیر لب نجوا کردم : با هم از پله های طبقه دوم رفتیم پایین که همون اولین  نگاه چرخشی به پذیرایی ,نگاهم ب

 مامان ...

ی مامان بی طاقت به طرفم اومد ومنو به آغوش کشید گریه ام گرفت به خودم گفته بودم که اگه مامانو ببینم تحویلش نگیرم ....ولی حاال خیل

 ر , مادرش یه دنیاست  ..دلتنگش بودم ...بی صبرانه به آغوشش خزیدم و با هم گریه کردیم .برای دخت

چی خوب که من و مامان گریه هامون رو کردیم ...فهمیدم سیمین خانوم فرستاده دنبال مامانم ...وحال مامان اینجا بود ...برای سیمین جون هی

 نشد نداشت ...معلوم بود حرفش چقد برو داره .....

 

 تکان داد وگفت :چی کشیدی گلم؟ ...منو ببخش ..کنار مامان روی مبل دونفره نشستم ...دستمم تو دستش بود وسر

که نمیشه با نیم خندی گفتم : تو که مقصر نبودی ...اختیاری ار خودت نداری ..واز خودت نداشتی. ...باید به فکر آینده پسرت هم باشی ....بی پدر 

 ...?بزرگش کنی 

 

 .... ?م....کاش مادر مى شدى مى فهمیدی من چی می کش ?داری کنایه میزنى __

 با صدای سیمین خانوم که گفت : هانی جون ....

 

ه طبقاتی داد دیگه نشد با مامان حرف بزنم ....تازه متوجه مامان با اون چادر رنگ ورو رفته اش شدم ...اصال تابلو بود که یه  وصله ناجوره ....فاصل

نازلی که می گفت هر چی سیمین جونش گفت رو قبول کنم همین می زد تازه انگشت حیرت به دهنم موند که من اینجا چیکار می کنم حرفای 

 ?لباسی که تنم بود داد می زد که مارک داره منو چه به مارک 
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 آرش هم توی مبلی فرو رفته و خیلی تو فکر بود ...با صدای سیمین که  منو به خودم آورد نگاهم رو بهش دوختم

 

 ینجاکه در مورد تو وآرش ....حرف بزنیم ....ببین هانی جون من از مامانت خواستم بیاد ا __

 

 خیلی تیز به مامان نگاه کردم تا درستی این حرف رو از نگاهش در یابم ...

 ?آرش باحرص پرسید : قرارتون مبنی بر چی شد 

 سیمین با خونسردی گفت : مبنی بر این که  شما برای آشنایی بیشتر از هم تا یه مدت نامزد بشین ...

 

 زد:آرش داد 

 نعععععع ,...نه نمیشه ... __

 

 آره جونم میشه ....نه نامزدی ساده باشه ها  ... __

 

 مگه نامزدی پیچده هم داریم ...که ساده و غیر ساده اش می کنید ...خدا خیرتون بده مادر من , من نیستم ... __

 آرش خودت گفتی پای همه __

ه زندگی می ترسی یه مدت با هانی جون آشنا میشین اگه دیدین به درد هم نمی خورین مسولیتش هستی پس حرف نباشه تو از مسولیت دایم ی

 از هم جدا میشین ....
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 ?به همین راحتی  __

 از اینم راحتتر ...فقط عقد موقت می کنید ...همین جا با هم زندگی می کنید ...خانوم ملکی هم قبول کردند .... __

 

انداخته بود این یعنی اینکه همه شرایط سیمین رو قبول کرده ...می دونستم اونم از وقتی که فهمیدم دختر به مامان نگاه کردم سرش رو پایین 

 غالم نیستم یه بار اضافی ام

 دوباره چرخیدم طرف آرش و مامانش که با هم سر سواد من بحث می کردند ...

ا که با آمدن عاقد به همراه وکیل سیمین فهمیدم همه برنامه ها از قبل سیمین با گفتن اینکه هانی ادامه تحصیل میده به بحث پایان داد ...چر

 .... ??تعیین شده .. برای آخرین لحظه به چشمای مامان خیره شدم پرسیدم : چرا قبول کردین

 

 ... ?نگاهش رو به چشمام دوخت وگفت: مگه وضعشون رو نمی بینی

 

 ...?همه چیز که پول نیست  __

 پول داشتم خوشبخت بودم ...نمی ذارم اشتباه منو تو مرتکب بشی ....چرا هست تا وقتی  __

 اینطوری ....ندیده و نشناخته .... __

 اگه ندیده ونشناخته نیست چرا باهاش بودی ....از دیروزم اینجایی ... __

 مجبور بودم ....جایی رو نداشتم .... __
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تو هم نداری سه هفته اس عالم و آدم فهمیدن تو فرار کردی با این رسوایی تو رو کجا مگه چیزی هم فرق کرده حاال اون سرمایه دخترونه رو  __

..اگه کمی برگردونم ....حاال خدا از سر اینا زده به خاطر زیباییت دارن قبولت می کنند ...تو هم از خدات باشه همچین خونواده ایی گیرت می یاد .

 ..تا سر پناه داشته باشی ...چون دیگه به درد کسی نمی خوری اونم تو این زمونه ...زرنگ باشی این موقتی بودن رو دایمیش می کنی .

 

تو  هضم حرفای تلخ مامان خیلی برام سخت بود ....این یعنی اینکه هیچ امیدی به حمایت از اون وخانواده اش نداشته باشم ....با نارضایتی که

یکسال خونده شد ...مامان همون لحظه اونجا رو ترک کرد ....مثال من ثمره ی عشقش چشمای آرش بیداد می کرد عقد موقت من و اون به مدت 

 ....منو به چی فروخت غالم وبچه هاش ....به همونایی که ازشون بیزار بود ....?بودم ....اینطوری امانت داری کرد 

 

روغش مبنی بودن با من پا فشاری می کرد ...ومسولیت آرش بعداز عقد ناراحت وعصبی اونجا رو ترک کرد نمی دونم بر چه اصلی اصرار به د

 کاری که انجام نشده بود را به گردن می گرفت حال این مثل برایش صدق می کرد

 ) آش نخورده دهن سوخته (

*** 

 

  آرش

**** 

 

ناراحت شدم واقعاً نمی دونستم خیلی عصبی بودم.به قدری که  هیچی نمی تونه این عصبانیت منو کنترل کنه خیلی خیلی از دست سیمین جون 

 ...یعنی چی که برا من حق انتخاب نمی ذاره ...مگه من بچه ام ؟...??که چیکار بکنم.
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عصبی رانندگی می کردم رفتم پیش شهریار, شهریار هم تنها بود ...می گفت خواهرشو سوده برده ...وقتی حال خرابم رو دید .رفت یه شیشه 

  ...تیکال آورد با هم زدیم باال

 تا حرف از مامان و ازدواج زدم ..

 

 شهریار با صدای کشیده ی مستش گفت : گفتی مدینه دلم رو کباب کردی ...آی ...آی ....

 

خوش به حالت که علی بی غمی برا خودت می گردی ....منو بگو که باید با حرف سیمین خانوم زن بگیرم اینجا بمونم ....حرف رفتن هم نباید  __

 ممنوع خروجم کرده ...آه ....بزنم ....

 

بزرگ من چی بگم که برای اولین بار دلم لرزیده .....سُریده ....مثل ماهی قرمز ،معشوقم از دستم لیز خورد رفت حاال نمی دونم تو این تهران  __

 ...?از کجا پیداش کنم ....سراغش رو از کی بگیرم 

 

 ... ?گه رو جایگزین می کردم....من به جات بودم یکی دی?یار به کجاته پسر  __

 

 .... ?پس چرا تو جایگزین نمی کنی خودت گفتی اینی که بهت بسته مثل حوری می مونه __

 

 از جیبش کیف پولش رو در آورد وگفت : از حوری من که فکر نمی کنم حوریتره ...هیچکی تو خوشگلی به پاش نمی رسه ....اگه مسابقه

 ه حرف اول رو جیگر من می زنه ...خوشگلترین دختر ایران برگزار بش
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 ?از کجا پیداش کردی  __

 

 داشتن می فروختن به یه عرب ...سر معامله اش رسیدم ...با یه نگاه به عکسش بهش دل باختم .... __

 

 ?که با یه عکس عاشق شد  ?مگه داریم  ?.....مگه میشه   ?....بابا تو دیگه کی هستی?به  همین راحتی عاشق شدی  __

 

عکس را به لبهایش نزدیک کرد ...تا به طرفش رفتم نگاهی به عکس بیندازم ....کیفش را بست ...با لبخندی به لب گفت : تو نیگاش نکن 

 ...نامحرمی. براش ....

 

 جوون ....حاال واقعاً که خوبه فقط عکسش رو داری وگرنه نمی ذاری آفتاب مهتاب ببیندش .... __

 

 : اگه یارم بشه نمی دونی چی میشم براش ....یه مرد کامل، خانواده دوست ....فقط دعا کن پیداش کنم ....خنده بلندی سر داد وگفت 

 

 بشین که برات دعا کنم !!!اونم کی من .... __

 

 حاال این دختره که ننه ات داره به ریشت می بنده فابریکه دست دوم نباشه سرت بی کاله بمونه ؟...__

 

 گی بدوش ...بابا من نمی خوامش چیکار به فابریکی و یا دست و دومیش دارم من ... من می گم نره تو می__
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برا اینکه خری خر ...اگه فابریکه خوب استفاده شو بکن بعد بندازش بره ...ولی از من می شنوی طرف جنس دست دوم نگرد که خیلی بنجله __

... 

 

 .برو بابا من از زنا بیزارم چه فابریکش چه بنجلش ..__

 

 از ما گفتن ...خود دانی ؟...__

 

 و با صدا شروع به خوندن کرد

 صالح خویش را خسسسسسسسروان دانند و بس .....__

 

 س خسروان رو تا می تونست  هی می کشید

 

ن مهلت تماس را از سر شب برای سومین بار بازم گوشیم زنگ خورد ....یکی مردم آزاریش گرفته بود که حرف نمی زد زنگ می زد  ...اینبار بدو

 وصل کردم نگاه شهریار هم به من بود

 

 !....?گفتم : نمی دونم اهل کجایی .خواهش می کنم ...حرف بزن 
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یکار کنم صدایی از آنطرف شنیده شد : الو واقعاً منو ببخشید .نمی خواستم شما از خوابتون بزنید من امروز تو این بیابون گیر افتادم نمی دونم چ

ونید اینجایی که من هستم به هیچ ماشینی دسترسی ندارم ....نمی خوام برم  خونه ...موبایل هم نمی گیره فقط یه تلفن کارتیه؛ ...آخه می د?.

 شماره شما هم باالی تلفن نوشته شده بود ...دلم می خواد با یکی حرف بزنم ...یه جورایی کمک بخوام ...

 

 

 ""کارت تلفنی نوشته اند چه دروغ شاخداری منم باور کردم واقعاً جالب بود شماره من روی کانس باجه ""

 

 به یه آژانسی چیزی زنگ نمی زنی بخواین که شما رو به خونه تون برسونه ... ?آخه چرا __

 

 گفتم  که نمی خوام به خونه برم .آخه یه جورایی از خونه فراریم .و از زندگی سیر....__

 !?مگه چند سالته که از زندگی سیری  __

 نوزده سال ... __

 پس جای امیدواری هست که از زندگی کالً زده باشی ... __

 ?سیری و زده شدن به یه معنی هست ....نظر تو در مورد خودکشی چیه __

 

...دیگه  خودکشی رو نمی دونم ...ولی فکر می کنم که برا شما خوب باشه اینکه زنگ بزنی پسر مردمو از خواب زابه راه بکنی چیز خوبی نیست __

 فکر می کنم از تاریخ انقضای این برنامه ها گذشته و خریداری نداره که شما بخواید منو بازی بدین ....

 ولی این بازی نیست ....من ... __
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 ببین این بمیری از اون بمیریا نیست ...منم خر بشو نیستم .... __

 

 ترای ه*ر*ز*ه هستم که می خوام سر شما رو شیره بمالم ...شما دارین منو تحریک می کنید فکر می کنید من از اون دخ __

به نظرت این خنده دار نیست که به من زنگ بزنی و به من بگی که می خوای خودکشی کنی ...و یا از زندگی سیری چه می دونم یه همچین  __

تو بیابون نموند....خودتو به جایی برسونی پس بی خیال این چیزی ....االن تو این زمونه دنیا به قدری پیشرفته هست که با اینترنت و موبایل بشه 

 حرفا ...

 

 ولی من واقعاً می خوایم خودکشی کنم زندگی برا من خیلی پوچ و بی معنی شده ...یعنی برا شما به عنوان یه انسان و هموطن مهم نیست ... __

 ?خوب نمی خوای یه تماشاچی هم داشته باشی  __

دداشت بکن ...تماشاچی این درام باشی ...حاال تو می مونی که یه آدم غرق شده رو نجات بدی و یا اینکه سرشو بیشتر پس یا ?چرا که نه  __

 می بری به آب حاال خود دانی ....

 

ادی به کله بعد از قطع تماس سوییچی جلوی چشمام اینطرف و اونطرف می رفت ....نگاهم به شهریار افتاد که گفت: بهتره با موتور من بری یه ب

 ات بخوره...مستی از سرت بپره  ...تموم حرفاتو شنفتم ...اینطوری نگام نکن ...

 

 بابا ایول داری ...پسر ... __

 

د رسیدم موتور هیوندای شهریار خیلی عالی بود ...و واقعاً بادی که به کله ام خورد ...باعث شد سر حال بیام ...به همون جایی که دختره گفته بو

اهی شب از زیر تیر چراغ برق زنی بیرون اومد .موهایش از زیر شال بیرون اومده بود با آرایشی که به صورت داشت خیلی می اومد توی سی
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...مانتوی کوتاه زرشکی با شلوار تنگ تنش بود دگمه های یقه اش باز وگردنبندش را به نمایش می گذاشت .همانطوریکه روی ترکه موتور 

 ایستاده بودم

 

 ....?..منتظرم چطوری می خوای خودتو بکشی ?: فکر کنم آب رودخانه این وقت شب سرد باشه  گفتم

 ?هبه طرف نرده ها ی پل رفت و دوباره برگشت وگفت : اسمم سانازه تقویه امیدوارم وقتی جنازمو پیدا می کنند بهشون بگی ....یادت که نمی ر

.... 

 

 یی که زده بود برق می زدهنگام حرف زدن لبهایش با اون برق کننده ا

با پوز خندی بر لب گفتم : فکر نمی کنم همه کسایی که می خوان خودکشی کنند یه ساعت تموم جلوی آینه به خودشون برسند...اونم این 

 .... ?شکلی

 

 شد .انگاری با آخرین حرفم دختره و تحریک کرده بودم که به طرف نرده ها رفت وپا به آنطرف گذاشت و آماده پریدن 

 

زی تا به طرف دختره رفتم نمی دونم مرد جوانی با کت مشکی وسیگاری که از دهانش آویزون بود از کجا بهم نزدیک شد.مرد ناگهان با برنامه ری

 دقیق و عالی مشتی محکم به طرف راست صورتم پر تاب کرد .که درست به چانه ام خورد وصدای ترکیدن بلندی را در صورتم به یاد می آوردم

سرم هم به نرده ی آهنی خورد .یه مرد دیگر هم با چوب  به کمکش آمدند و دوتایی چند مشت زدند .به پهلو چرخیدم  یک زانو یم را زیرم 

گذاشتم .تا برخیزم که یک چوب را باالی سرم حس کردم که محکم به پشت جمجمه ام خورد ...صدای جیغهای ساناز واخرین لحظه صورت 

 ه را دیدم و از هوش رفتم ....دختر عمه ام هانی

**** 
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 ےهان

*** 

 

 در البی بیمارستان با تلفن همراهم به نازلی زنگ زدم ...چر ا که نمی دانستم که مالقات کوتاهی با آرش داشته باشم یا نه .

 دم .گونه اش کبود شده بود ...دقایقی بعد با همراهی وراهنمایی  نازلی به تنهایی  وارد اتاقش  شدم .واز دیدن آرش در آن حال یکه خور

 

 آرش بدون سوال و جواب گفت : اونامیله داشتند .و این بال  را سرم آوردند .و گر نه من مبارزه منصفانه ای می کردم .

 

 ??به طرف تخت رفتم و اهرم تخت را چرخاندم شروع به باال شدن به صورت هفت کرد .زیر لب گفتم : وحشتناک شده ای

 وبم اشکها یم  چکیدن .خیلی تازگیا دل نازک شده بودم ..واز چشمای مرط

 متشکرم ولی تو تماشایی شده ای .... __

 یه لحظه سکوت شد این اولین هم صحبتی ما بعد از عقد با هم بود .

راحتتر میشه نقش بازی  *ن*ا*ه کتک خوردم چرا که هر چی سنگه ارزونیه پای لنگه .....ولی خوب بااین پای افلیج خیلیهر چند بازم بی گ __

 ...?کرد تو که اون ازدواج موقت رو جدی نگرفتی که ها 

باز نه ....من .....از اولش معلوم بود که شما راضی نیستین من برای چیزایی که به من تعلق ندارند هیچ وقت نه  خیالپردازی نه حسابی  روش  __

 می کنم ...

 

....تو این سه ماهه که با مامان جنگ اعصاب داریم مامان مخالف برگشت من به آمریکا ست اونم  خیلی خوبه که اینطوری عمیق فکر می کنی __

 بدون منطق ...
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 صداش محکم و جدی بود که دوباره گفت:اگه این عقد کذایی هم برای مامان جواب نده دیگه معطل هیچ چیز و هیچ کس نمی مونم ....

 

ی مختلفی داشت .اما اون لحظه ترجیح می دادم فکر نکنم واجازه بدم. خودش حرفهاشو برام معنی جمله اش برام هزار معنی داشت وتعبیر ها

 کنه که از من چه توقعی برای اهدافش داره ...دوباره صداشو شنیدم

 

اله تازه به بلوغ رسیده اونا خانواده ام هستن ...احترام زیادی به سیمین جون قایلم ...ولی منم بیست و هشت سالمه ....پسر هیفده هیجده س __

نیستم ؛از چهارده سالگی یاد گرفتم خودم برای هر لحظه و دقیقه ام تصمیم بگیرم ....این مخالفت های بی منطق سیمین برای بر نگشتن من 

دم که هیچ رابطه  ...با هم زندگی می کنیم ولی ترجیح می ?خیلی عذاب آوره ...اینبار هم تحمل می کنم تا ببینم بهانه ی  سیمین دیگه چیه

 احساسی بین مون شکل نگیره ....چون من رفتنیم نه موندنی ....

 

 با صدای گرفته گفتم : شرایط منم که تقریبا می دونید ....در حال حاضر مجبورم همه شرط های سیمین جون رو قبول کنم ...

 

تفاوت به نظر می رسید .باالخره سکوت پنج دقیقه را شکست و با  لبخند زد ...لبخندش مثل چند روز قبل تلخ نبود بلکه خیلی خنثی و خیلی بی

 لحن آرومی گفت : امیدوارم شرایط بدتر از این نشه !

 

ن رو سوالی نگاهش کردم که دوباره پوز خند زد وگفت : سیمین جون به هم خونه بودنمون بسنده کنه ...و دیگه از ما نوه نخواد ....اخه من سیمی

 ....?چنین چیزی بخواد ?بعید نیست  شناسم اصال ازشمی
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 نازلی سر به داخل کرد

 وپرسید: حرفاتون تموم نشد ...اگه نشده من برم دنبال پسرم ....تو بمون هانی ها ....

 با عجله کیفم را برداشتم وگفتم : نه منم میآم ....

 

 .... ??ود پرسید : به تو نگفت کی به این روز انداختتشبا سر هر دو خداحافظی کردیم ...واز اتاق بیرون اومدیم ...نازلی پشت سرم ب

 

 ....?نه به تو که زنداداششی نگه ....به من که غریبه ام.نمیگه که  جای خود دارم  __

 حرفم را قطع کرد ...

 ... ?ولی شما حاال زن وشوهرید __

 

 ... ??بس کن نازلی جون ....تو که از همه حقیقت باخبری ...تو دیگه چرا  __

 

 گفتم به قول قدیمیا شاید بعد از عقد مهرتون به دل هم بیفته ...اونم با حوری مثل تو که زنا شیفته ات میشن چه برسه به مردا؟ .... __

 

 بس کن اقبال وپیشونی آدم باید بزرگ باشه نه زیبایی صورت از وضع گند منم معلومه چقدر اقبالم بزرگه .... __

 هانی جونم ... __

 

 نکه بحث رو عوض کنم گفتم : چقد جالبه دست مادر و پسر برای هم روه ...برای ای
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 ?منظورت چیه  __

 

 آرش می ترسه مادرش شرایط رو عوض کنه بچه ایی چیزی از ما نخواد و این در حالیه که مادرش از من همین خواسته رو داره ... __

 

 خنده پرسیدم : نمی آیی ... به عقب برگشتم نازلی با تعجب به همون حالت مونده بود با

 

 ....?بگو به خدا سیمین این شرط رو گذاشته  __

 

 ...?چرا کپ کردی دروغم چیه  ?چیه __

 پس بد جور سیمین جون قبولت داره که به عنوان مادر نوه اش قبولت کرده من با این قدمت هنوزم به چشمش نمیام __

 

 حسودیت شده .....??افتاده  پس بگو گلبولهای جاری بازیت به جنب به جوش __

 

 ....داره میگیره ول می کنه??سر تکان داد وگفت: چه جورم 

 

که سیمین جون نمی خواد ?نازلی قدمهایش را تند تر کرد تا به من رسید با لبخندی به لب پرسید : به نظرت آرش تو آمریکا چه گندی باال آورده 

 ....?....وگرنه می گفتم بچه ایی چیزی تو آمریکا پس انداخته  حیف که آرش دختر نیست??آرش به اونجا برگردده 
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یعنی اگه دختر بود به این راحتی میشد بهش تهمت زد ولی چون پسره این چیزا بهش نمی خوره با اینکه قرن بیست ویکمه  ""از ذهنم گذشت

 .... ??بازم تبعیض از کجا تا به کجا

 

 ..... ?امکان نداره آرش اونجا گند زده باشه مثال از یه دختر آمریکایی بچه داشته باشهبا نیم خندی از نازلی پرسیدم : یعنی 

نمی دونم ولی اگه اینطوری هم باشه  آرش اونوقت دست پیش می گیره ...پس چنین موضوعی وجود نداره ...یه چیزی بدتر از اینا وجود داره  __

 ایران .......که سیمین اینطوری پیله کرده به موندن آرش تو 

 

 

 آره فکر کنم ...آرش یکی رو به قتل رسونده ....برا همین سیمین جون نمی خواد که آرش بر گرده .... __

 

 .... ?چقد تو زحمت می کشی با این فکر کردنت __

 ....?مگه نه ?خوب اینم یه نظره.  __

 

 ...?باید به صحنه جرم بر گرده پرفسور اونوقت بفرمایید چرا با قتلی که آرش انجام داده چرا دوباره  __

 

 بسه بابا خانوم مارپل بازیتو بذار کنار ...مگه نمی گفتی باید دنبال سامیار هم بری ... __

 وای آره خوب شد گفتی نکیسا منو می کشه ... __

 ?نکیسا دیگه کیه  __
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 بریم می بینیش.... __

 نازلی جون یه چیز بپرسم ...تو چند سالته .... __

 نمی دونی از یه خانوم متشخص هیچوقت اسمشو نمی پرسن ....مگه  __

 برو بابا برا من کالس نذار ... __

 کالس چیه بچه من این موهارو تو آسیاب سفید نکردم توی گیس برده بهم طعنه بزنی ... __

 اِ چرا نگفته بودی مادربزرگ .... __

 ....?بی شوخی به نظرت می خوره من چند سال دارم  __

 یست وهفت ...ب __

 نه یعنی اینهمه جوون نشون می دم ... __

 .... ?پس چند تا از بیست و هفت بزرگی __

 پنج سال .... __

 ....?یعنی سی و دو سال داری نه باورم نمی شه  _

 چرا باورکن ....هفت سال طول کشید تا بچه دار بشیم ...برا همین ...سامیار کوچیکه ... __

 

 ازلی ریموت رو زد منم در را باز و سوارش شدم تا به راه افتاد گفتم : سامیار خیلی شبیه عموشه ...به پارکینگ رسیدیم ن

آره همه همین نظر رو دارند سامیار با عموش هم رابطه خیلی خوبی داره ....هوششم به عموش رفته ,خدا رو شکر سیمین از رفتن آرش به  __

 که سامیار باهوشه می فرستادش آمریکا ... آمریکا راضی نیست وگرنه از روزی که فهمید
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 یعنی من موندم چطور دستورای سیمین جون اینهمه خریدار داره حتی بابا هم رو حرفش حرف نمیاره ... ?جدی  __

 ! .?براوو ...پیشرفت کردی ...بابا __

 از کجا فهمیدین سامیار باهوشه ... __

ی کردن که سامیار چنان همه رو شگفت زده کرد ...اون شطرنج رو خیلی اصولی و راحت بدون از شطرنج پارسال آرش با بابا شطرنج بازی م __

 اینکه از کسی یاد بگیره بلد بود ....

 خیلی جالبه باید تو روزنامه ها با تیتر درشت می نوشتند  ...پسر بچه چهارساله که  شطرنج باز حرفه ای   .... __

 

 خدا پسرمو جلوی آفتاب نگه داشته ...رسیدیم ...پیاده شو ببین ترو  __

 

..مثل از ماشین پیاده شدم. به دنبال من نازی هم پیاده شد سامیار هم با دیدن مادرش به طرفش دوید ...نازلی هم خم شد او را به آغوش کشید ..

 این بود بعد از سالهابه هم رسیده بودن .خیلی احساسی با هم رفتار می کردن ...

 

نجا بود حدس زدم که باید همون آقا نکیسا  مورد نظر نازلی باشه از طرز نگاهش که خیلی شبیه نازلی بود .حدس زدم که باید مرد جوانی که آ

 نسبتی,و یا  همون خواهر برادری با هم داشته باشند ....

 

 نازلی با لبخندی به لب گفت :

 .هانیه جون نکیسا برادرم ....نَکی هانیه دوست خیلی نزدیکم ... __

 خوشوقتم هانیه خانوم .... __مرد جوان سری برام خم کرد و گفت :

 ......?همچنین آقای  __
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 مرادی ....البته شما اگه قابل بدونید همون نکیسا ویا مثل این خواهر بزرگه نَکی خطابم کنید .... __

 

دوست داشتم منو به عنوان زن آرش و یا جاریش معرفی کنه از اینکه نازلی منو به عنوان دوستش. معرفی کرد یه جوری شدم نمی دو نم چرا که 

 ...در مدتی که من به فکر رفته بودم ....نازلی با برادرش حرف می زد ...

 

 نکیسا ما رو دعوت کرد که بریم شام بخوریم .... ?تا اینکه نازلی به بازوم زد وگفت : هانی نظرت چیه 

 

 یشم ....برا شام که هنوز زوده ....من مزاحم نم __

یم نکیسا هم که مثل خواهرش خیلی خونگرم بود ....در حالی که سرش به زیر بود گفت : خواهش می کنم هانیه خانوم ...یه دوری که تو پارک بزن

 وقت شام هم می رسه ....

 

 ?رو به طرف نازلی چرخوندم و پرسیدم : سیمین جون ناراحت نشن یه وقت

 سیمین جون با من ..... __

 ای سامیار بود ....که ما سه تا به هم خیره شدیم یه باره زدیم زیر خنده ...این صد

 نازلی یه ب*و*س آبدار از گونه سامیار برداشت ....و پرسید: اون با تو گلم چی می خوای به سیمین جون بگی ....

می کرد  اونم از سن سامیار کامال بعید به نظر می سامیار نگاهی به ما کرد و با لحن بچه گونه اش که تمام کلمه ها را درست و صحیح تلفظ  

 رسید گفت : چون عمو آرش میگه مرد تو همه سختیها باید راستش رو بگه می گم من ه*و*س پارک زد به سرم برا همین رفتیم پارک .....
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سا هم با لبخند گفت: آفرین به عمو آرشت ....فکر نازلی با افتخار دوباره سامیار را مزین به یه ب*و*س اونم  به قول سامیار آبگوشتی کرد ....نکی

 کنم تو وروجک این عمو رو بیشتر از بابایی قبولش داری ....

 

 عمو خیلی خوبه قراره منو ببره بالن سواری .... __

 

 خوش به حالت سامی کاش منم یه عمو از این عموها داشتم.... __

 

بدم بهت فکر نکن ...چون عمو آرشم یه دونست ...به کسی نمی دمش خودم خیلی دوستش اگه فکر می کنی دلم می سوزه ...عمو آرشم رو  __

 دارم ....

 

 خیلی بیشتر از سنش و خیلی با ادب حرف می زد ...بعضی وقتها تو این مدت من یادم میرفت که همش پنج سالش هست ...

 

 نکیسا از دست سامیار گرفت تا برد سامیار بازی کنه ...

 

م روی نیمکت نشستم با هم از دوران دبیرستان حرف زدیم چرا که قرار بود که فردا برای ثبت نام پیش دانشگاهی به یه دبیرستان منو نازلی ه

ین غیر انتفاعی بروم چرا که سیمین خانوم با عقد من و آرش تیری در تاریکی رها کرده بود که امکان داشت این تیر به هدف بخوره ...برای هم

ای پسر نخبه ی پروفسورش یه زن بی سواد و عامی  دانشگاه ندیده باشم و اعتبار مجد ها را پایین بیارم ساعت نه به دعوت نمی خواست بر

ا نکیسا شام را در رستوران شیکی خوردیم ....و در کل شب خوبی را با شیرین زبانی های سامیار و جک های خنده دار نکیسا گذارندیم ...نکیس

لی راحت و خونگرم بود ولی من مدام سعی می کردم حدی بین خودم و او ایجاد کنم زیاد در بحث هایش شرکت نمی کردم همچون مثل نازلی خی

 وجوابهای کوتاه به سوالهایش می دادم ....



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 صبح  فردای آنروزساعت دوازده سیمین دنبال آرش رفت تا به خونه بیاردش ...

م ....سامیار به قدری هیجان زده می شد که آدم رو به وجد می آورد .....من خیلی دوست داشتم که من و سامیار کلی با هم تو باغ آب بازی کردی

 ساعتها باهاش بازی کنم ....اصال با اون گذر ساعت رو حس نمی کردم ....

 

 ....?نازلی بعد از دوش گرفتن سامیار کنارم نشست ...با لبخند پرسید : یه پیشنهاد کار برات دارم 

 

 ?بهش خیره شدم ...پرسیدم : منظورت چیه باتعجب

 بلند شد و به طرف میز دراور رفت وگفت: نکیسا می دونی کارای هنری می کنه ...یعنی یه جور عکاسه ....می گفت اگه تو حاضر بشی مدلش بشی

 !?ره آخه با این چهره ات می گفت خیلی به کار مدلینگی میایی مدل عروسش بشی ...یه گروه برا این کارا دا

 

 ?باگنگی سر تکان دادم و دوباره پرسیدم : این یعنی چی 

 !?با خنده گفت : یعنی بری آتلیه اش و ژستهای مختلفی بگیری ...اونم با لباس عروس 

 

ه دیگه وای از لباس عروس نگو حالم بد میشه ...خودم با لباس عروس فرار کردم ....فرداشم هانیه با لباس عروس چنان بالیی سرم آورد ک__

 هفت سال سیاه لباس عروس تن نکنم ....دیگه از هرچی لباس عروسه متنفر شدم ....

 

 عزیزم ....قرار نیست همه خاطره های بد برات تداعی بشن ....می تونه کار با نکیسا جبران اون لحظات باشه .... __
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 ولی من ....فکر نمی کنم بتونم از عهده اش بر بیام .... __

 

 ??زم کاری نداره ...خود نکیسا هم کمکت می کنه در موردش زیاد فکر کن ....باشه چرا عزی __

 

با این کار می تونستم برای خودم منبع در آمدی داشته باشم واقعاً عالی بود .باید به فکر آینده ام باشم ...آینده ایی که پا بر ""به فکر رفتم اینکه 

 ""هوا بود برام .

 

 صورتم تکان داد ....پرسید:نازلی دستش را مقابل 

 ??کجایی خانومی  __

 

 ??با تلنگر نازلی به خودم اومدم و  با خجالت پرسیدم : میشه بپرسم حقوقش چقدره 

 

 لبخندی زد و با هیجان گفت : تو کاری به حقوقش نداشته باش فقط قبول کن ....

 

نازلی خانوم گفته بودین سیمین خانوم و آقا آرش هر وقت اومدن بهتون همان لحظه چند ضربه به در خورد و یکی از خدمه داخل شد و گفت : 

 خبر بدم ....

 

 نازلی سر تکان داد ....منهم از روی تخت بلند شدم وگفتم : من می رم پایین ...

 باشه برو منم لباس عوض می کنم میام .... __
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همراهش حرف می زد ....به قدری سر حال بود که چشمهایش می درخشید  پایین رفتم ....آرش روی کاناپه نشسته و به زبان آمریکایی با تلفن

....گویی با دلدارش عاشقانه می گفت و می شنید...اگر صدای طرف مقابلش را نمی شنیدم فکر می کردم با زیدش )کلمه عربیه اینجا به معنی 

مرد به گوش می رسید ....شاخه انگوری را که تو جامیوه کنار معشوقه و یا دوست دختر خودمون معنی میشه (حرف می زنه  ..چرا که صدای یک 

فق دستش برایم چشمک می زد برداشتم  .....واقعاً  آدمی به محیط اطرافش چقدر زود عادت می کنه ...منم خیلی زود با شرایط موجود خودم را و

گچ پای آرش کشیده  شد .چقدر جون می داد روش نقاشی  داده بودم هرچند .....هنوز نسبتم در این عمارت هنوز مشخص نبود ....نگاهم به

 بکشی و یا شعر بنویسی و امضا کنی ....

 ولی ه*و*سم رازود در سینه کشتم ...

 

میوه نازلی در حالی که دست سامیار را به دست داشت باهم به سالن اومدند ...آرش جواب سالمشان را با سر به آنها داد ...نازلی هم از روی جا

وخه انگوری برداشت ونصف کرد نصفش را به سامیار و نصف دیگر راخودش در حالی که روی مبل لم می داد دونه دونه به دهن گذاشت ایی ش

ش از ته ....و با سر به آرش اشاره کرد که یعنی با چه کسی حرف می زنه شانه باال انداختم اینبار صدای خنده هایشان هم بیشتر شده بود ....و آر

 دید چقدر خوشگل می خندید ....دل می خن

 

 نازلی به آرامی گفت: تا به حال اینطور خندیدنش رو ندیده بودم ....

 به آرامی لب زدم : پس از اعجازه که اینطوری می خنده ؟...

 ....  ?چرا پیداش نیست ?راستی سیمین کجاست  __

 سر تکان دادم وگفتم : منم که اومدم ندیدمش ....

و بو ی بیمارستان چقدر بدش  طع کرد و گفت : رفت حموم ....می دونی نازلی که وسواس داره شدید اونم از چی از بیمارستانآرش موبایلش را ق

 میاد ....

 نازلی سرتکان داد وپرسید: تا  کی قراره اینو با خودت یدک بکشی ....
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 اشاره اش به پای گچ گرفته آرش بود ...

 ت : تا دو هفته ....آرش سرش را به مبل تکیه داد و گف

 به صورتش نگاه کردم کبودیهای زیر چشمش خوب شده بود ...

 سامیار با خوشحالی مکعب به دست به طرف آرش دوید ...

 

 چقدر بهش می اومد که بابا باشه ....از فکری که از مغزم گذشت به خودم خرده گرفتم ....در عرض دو ثانیه مکعب رو درست کرد ...

 

 از این مکعب ها داشت هیچوقت نتونسته بودیم همه رنگهاشو با هم در هر ضلعش جور کنیم ...تو کفش موندم ...آ... یادمه هومن هم

 با آمدن سیمین جون کیک و قهوه عصرانه رو با هم صرف کردیم

 

*** 

 

 آرش

**** 

ا باید انتخاب می کردم بعد از شام به اتاق خواب از دو دانشگاهی که مصاحبه داشتم ..هر دو که پیشنهاد تدریسم را پذیرفته بودند ..یکی ر

اختصاصی خودم و هانی رفتم به زحمت با این گچ پایم توانسته بودم یه دوش گربه شویی کنم ....روی تخت دراز کشیدم باید یه فکری به حال 

ه چه باید بکنم برای همین گوشیم را برداشتم و به این دختره می کردم شرایط روز به روز بغرنج تر می شد ...و اصال عقلم به جایی قد نمی داد ک

 ....?شهریار اس ام اس دادم ....در چه حالی 
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 .... ?برام نوشت با سوده ام ....چطور چیزی شده 

 می خواستم در مورد این دختره باهات مشورت کنم ... __

 ?کی هانی یا هانیه  __

 ... هانی دیگه تحملش رو ندارم که کنار خودم ببینم __

 

 ?جالب شد  __

 

 بعد از دقایقی زنگ زد پس از چند دقیقه متمادی به تماس پایان دادم حال می تو انستم با خیال راحتتر با هانی صحبت کنم ....

 

 هانی با سینی قرصا وارد ونگاهی به من کرد وگفت : سیمین جون گفتن باید قرصاتون رو بخورید ...

 نباشه دستوراش همیشه سر جاشه ..بشین باید با هم حرف بزنیم .. باشه !! سیمین جون وقتی خودش __

 سینی را کنار پا تختی گذاشت و گفت : بفرمایید !! می شنوم !!

 ببین تو نمی دونم چطوری از روزگار من سر در آوردی حاال از نظر خانواده ام تو زن منی همیشه گفتن آدم دروغگو جاش ته جهنمه !! منم با __

گرفتار این جهنم الهی شدم ...وتنها حسی که بهت دارم حس مسولیت هست می خوام همین اول راه تکلیفمون رو از زندگیمون  اون دروغم

 '?بدونیم ....نظرت چیه

 

ر با حالت عصبی وبا لحن گرفته گفت: اون دفعه هم گفتم  من هیچ چشمداشتی به زندگی شما و خود شما ندارم ...از فردا می خوام برم سر کا

 همین که سر پناه پیدا کنم از اینجا هم می رم ...مطمئن باشید خیالتون هم جمع ....
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 من ....فقط می خوام مطمئن بشم شما دچار افکار ضد ونقیض نشید که برای خودتون خیال بافی کنید ... __

 نمی کنم اگه بخواهید من تعهد کتبی هم می دم که شما از دست من در امان بمانید ...خیالبافی __

 پوزخندی به لب آوردم و گفتم : من از خودم مطمئنم ولی از شما نامطمئن هستم ....

ولی از قدیم گفتن به مردا هیچ اعتباری نیست پس منم از شما نا مطمئن هستم اون کسی که باید احساس خطر کنه منم نه شما پس بهتره  __

 دارید یه طرفه نیست بلکه دو طرفه هست امیدوارم سر حرفتون بمونید ....یه طرفه به قضاوت نشینید ....این احساسی که شما 

 مشکل تو سر پناهه من این مشکلتو اگه حل کنم چی .... __

چشمهایش را گرد کرد وبه من خیره شد ...چشمهایش از همیشه آبی تر به نظر می رسید ویه قطره اشک شفاف تو گوشه گوشه چشمش می 

ن بیداد می کرد ...دلم نیومد با حرفی که می خواستم بهش بگم برنجونم ...برای اینکه بحث رو عوض کنم گفتم : من درخشید و ناامیدی توشو

 خوابم می یاد بهتره هر چه زودتر بالش و پتوتو برداری و بری ....

 !?با حرفم گردنش یه جوری به طرف من چرخید که صداشو به وضوح شنیدم .... به آرامی گفت : باشه 

حساس کردم یه جوری بهش بر خورده ....ولی برام مهم نبود ....به طرف کمد دیواری رفت .از داخلش بالش و پتو برداشت ....و رفت اونطوری ا

 که دلم می خواست نتونسته بودم حرف بزنم ..

 

همرنگش که از یه ساق پا به خاطر گچ ساعت ده صبح چشم گشودم ...بعد از شستن دست و صورتم رکابی ام را بایه تیشرت آبی نفتی و شلوار 

لی مکافات پایم سَقطِش کردم را  به تن کردم ...کمربند ورنی سفیدی هم بستم و جلوی آینه تمام قد ایستادم .با یه پا جلوی آینه واقعاً با عصا خی

ل به دستهایم مالیدم ....و با دست به موهایم داشت با زیر بغل عصا را نگه داشته و با دست دیگه به سختی برس را به موهایم کشیدم ....کمی ژ

از حالت دادم .....اگه پام گچ نبود همه چی اُکی می شد آه ...هانیه)منظورم به دختر عمومه ( چه دعای خیری برات بکنم المصب انتقام بهتر 

 شکستن سر و پا سراغ نداشتی تا منو به چنین روزی بیندازی ...

و پتو رومنظم و تا شده روی کاناپه دیدم ....به طرف تراس رفتم و درش را باز گذاشتم ...دیگه روزای آخر شهریور  از اتاق که بیرون اومدم بالش

 بود ...برای همین در این ساعت صبح احتیاجی به پکیج سرمایی نبود .....
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ر با ارزش بود من ازش غافل بودم از باالی صدای ظرف وظروف از آشپز خونه به گوش می رسید ....به طرف آشپزخونه رفتم خدایا سالمتی چقد

نم از کانتر نگاهی به داخل آشپزخونه انداختم ....هانی پشت میز چهار نفره آشپزخونه نشسته و درحال پوست کندن بادنجان های قلمی بود .با دید

بلند ما بین ساقهای پایش به تن داشت که با بندهایی  جا بلند شد .وسالم کرد ....تونیک خردلی با گلهای قرمز و شلوار که نه زیاد کوتاه ونه زیاد

آن را از ساق پاپیونی بسته بود .هتی هم به همان رنگ به موهایش زده بود جالبیش این بود که هر وقت به حموم می رفت موهایش فرفری 

 صورتش داشت ....وخیلی خوب حالت می شد که با گیریپسی آنها رو باالی سرش بسته بود ....آرایش مالیمی هم به 

 یکی از صندلی ها را جلو کشیدم وپشتش نشستم ...سیمین جون اخطار داده بود که تو سوییت شام ونهار را صرف کنیم چرا که باال وپایین شدن

 برای من راحت نبود ....

 

 ??ری درست می کنی چی دا ?ولی نمی دونستم قراره که هانی خودش غذا درست کنه ....با اشاره پرسیدم : اینا برای چیه 

 

 کشک بادنجان ..... __

 

 ??کی گفته من کشک بادنجان دوس دارم  __

 

 با من من ولکنت گفت : کسی ن.....نگفت ...چون ...خودم دوس داشتم موادشو از مرحمت گرفتم .....

 

 یعنی باور کنم که نازلی بهت نگفته تااز راه شکم به قل*ب*م راه پیدا کنی ..... __
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با بی مهری گرفتم وپیچوندم .در حالی از درد دستش قرمز شده بود گفت : اشتباه فکر می کنید تنها راهی که میشه ازش گذشت و به  دستش را

 قلب راه پیدا کرد .....از لبه با دوستت دارم ذره ذره مثل ساعت شنی می ریزه و قلب رو پر می کنه ....

 میدونی....وایسا ببینم نکنه تجربه اش کردی .....که  __

 اگه تجربه کرده بودم که اینجا نبودم ..... __

 ?پس کجا بودی  __

 همون جایی که باید می بودم ... __

 

 ?اگه من بخوام بفرستمت که بری تجربه اش کنی چی  __

 

 ?چشماشو گرد کرد: منظورت چیه 

 

برات سراغ دارم .....اینطوری نگام نکن .....وضع مالیش توپه یه خواستگار خوب  ?منظورم واضحه ....می خوام شوهرت بدم ...نظرت چیه  __

کار  ....توپه .....فقط زیادی خوشگل پسنده ....تنها شرطشم فقط دوشیزه بودن تو شرطه ...که اونم حله ....دیگه نه نگران سر پناه باش نه به

 کردن فکر کن .....

 

 !?احمق  __

 

 د و یه کشیده محکم به روی گونه ام زد ....همزمان با گفتن این حرف دستش را بلند کر
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با گریه پر سر وصدایی گفت: اینقدر بی ارزش نشدم که تو برام شوهر انتخاب کنی  و شوهرم بدی ...یعنی تو تقصیری نداری آدم که خانواده 

 .درست و حسابی نداشته باشه به راحتی صیغه بشه  میشه توپه وسط میدون که به همه جا پاسش میدن ...

 دست روی گونه ی درد گرفته ام گذاشتم .....عجب ضرب شصتی ....داری تو دختر. ...حیرونت موندم ...

 

**** 

 

 ےهان

*** 

 

سه چهار روزی بود آرش پاشو از گچ باز کرده بود ...وبرای تدریس به دانشگاه می رفت ...منم پیش دانشگاهی رو تو دبیرستان غیر انتفاعی 

بود که پنجشنبه ها برای پُزیشِن عروس به آتلیه ی نکیسا برم ...زیاد خودم مایل نبودم ولی به خاطر نیاز مالی بعدیم شروع کرده بودم. قرار 

یی دیگه با مجبور بودم ...باید یه کاری می کردم تا در آمد داشته باشم ....تا کی می تونستم اینجا کنگر بخورم ولنگر بندازم ....از آن دعوای کذا

دم ....فقط زبانند ازش خواسته بودم یه مدت کوتاه بهم فرصت بده تا محلی برای زندگی پیدا کنم ...چه سیمین جون رضایت بده آرش خنثی بو

 چه نه ....

 

راه به همهمراه نازلی به آتلیه نکیسا رفتیم ...یه جای خیلی باحال که وسط باغ یه ساختمون سفید خیلی زیبا بود با تمامی امکانات عکاسی ,نکیسا 

دخترجوانی به استقبال ما اومد کت وشلوار توسی خیلی خوش دوختی به تن داشت موهایش را یه طرفه حالت داده و ته ریش جذابی هم به 

 ...صورتش بود ...نگاهی که حاکی ازخوشحالی بود به ما انداخت ...وبه سوی من برگشت وگفت: خیلی خوشحالم که قبول کردی ....واقعاً ممنونم .

 

 آرامی گفتم : خواهش می کنم ....پیشنهاد تون واقعاً به موقع و به جا بود ....به این شغل نیاز داشتم ....به 
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 ?لبخندی زد و گفت : اختیار دارید ....ما هم به وجود شما نیاز داشتیم ....پس احتیاج متقابل به هم داشتیم خوشحالم که اینطوره 

 

ت : ایشون خانوم مهدوی هستند قراره گریم وآرایش ما با ایشون باشه ...بفرمایید  بقیه کارهها هم  با وبعد نکیسا اشاره به دختر همراهش گف

 ....??خانوم مهدویه ...نازلی جون تو هم می مونی 

 

 نه من می رم ببین نَکی جون این تو واینم هانی جون ...اگه آخ بگه من همه رواز چشم تو می ببینم پس مواظبش باش .... __

 

تو با خداحافظی نازلی به همراه عاطفه خانوم به طرف ساختمون رفتیم با لبخندی به لب اول شالم را از سرم بیرون کشید وگفت: خدای من دختر 

 ?چشمات لنزه??چه عروسکی 

 

 ..??دیگه برام عادی شده بود که همه ازم بپرسند چشمام  لنزه یا نه .

 ... با لبخندی به لب گفتم : نه چشمای خودمه

 ?واقعاً خیلی خوشگلند  __

 چشماتون خوشگل می بینه ... __

وقتی آقای مرادی گفت یه عروسک پیدا کرده اصال باورم نمی شد حرفاش راست باشه ....مطمئنم شیده با  ?وای تو عروس بشی چی میشی __

 دیدن تو حتماً کپ می کنه ...

 .??شیده دیگه کیه __

 خیلی دلش می خواست جای تو باشه .... شیده دختر خاله آقای مرادیه __
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جای من باشه ...مگه جای من چطوری بود ...که دلش می خواست جای من باشه ....ولی من دلم می خواست جای یکی باشم که کنار خانواده ""

 .. ""اش هست نه مثل من یه غریبان سر گردون باشه؟....دلم برای مامان وداداش کوچلوم تنگ بود

 

 ایش صورت وشینیون موهام لباس عروسی برام آورد که وقتی پوشیدم شبیه روزی شدم که با آرش آشنا شدم ...بعد از آر

 

یگه ایی همراه عاطفه که وارد سالن شدیم همه نگاهها به سوی ما برگشت ...چهره نکیسا با اون دهن باز واقعاً دیدنی بود ...دوتا دختر ویه پسر د

 هم اونجا بودن ....

 

از بازویم گرفت وبه طرف دخترا برد و نیم خندی به لب گفت: این شیده جونه ,هانی جون دختر خاله آقای مرادیه ,و ایشونم رها جون که عاطفه 

 منشی آقای مرادیه...اون آقا هم آقای رحمتیه ....

 

 سرتکون دادم و گفتم : از دیدن همتون خیلی خوشحالم ...

 

 ها ایشون هم هانی جونه که قراره این پروژه با ما کار کنه ....عاطفه دست به هم کوبید وگفت : بچه 

 

 رها بالبخند و مهربونی ذاتیش منو به آغوش کشید وگفت : وای که تو چقد نازی هانی ؟....

 به آرامی تشکر کردم ...شیده همینطور با قیافه گرفته خودش را با سیمهای پرژکتورها مشغول نشان می داد ....
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ع اومد دست به هم کوبید وگفت : خوب بچه ها حاال که عروس خانوم هم آماده اس شروع می کنیم رها دسته گل عروس رو بیار نکیسا وسط جم

 ...مجید تو هم صحنه رو آماده کن ...

نکیسا کت و چون برای اولین بارم بود  از این کارا می کردم کمی استرس داشتم ...یه آهنگ هیجان انگیز هم تو سالن در حال پخش بود .

بود .خودش عکسها را می گرفت .هر از گاهی هم وقتی ژشت مورد نظرش رو بهم توضیح شلوارش را با تی شرت و شلوار پارچه ایی عوض کرده

 میداد .به قدری خجالت زده می شدم که دلم می خواست از اونجا فرار کنم ...اونهمه عکس گرفته بودن ولی بازم راضی نبودن ...

وم شد خود نکیسا زحمت بردنم را کشید .در تمام مدت سکوت کرده بود ...هنگامی که برای پیاده شدن دستگیره را کشیدم دست جلو کار که تم

 ???آورد و روی دستم گذاشت وگفت: می تونم برای فردا بعد از ظهر برای خوردن یه قهوه دعوتت کنم 

 ???اسبت با تعجب به صورتش نگاه کردم .....و گفتم : برای چه من

 

 مناسبت خاصی نداره ...ولی میشه هم گفت ,که برای آشنایی هم باشه.... __

 !?باشه  __

 پس موبایلتو بده ... __

 از کیفم موبایلم قدیمی دمده شده ام  رو با خجالت در آوردم وبه دستش دادم .که از دستم گرفت .شماره خودش را وارد گوشیم کرد .وبعد به

 س زد .وگوشی رو بهم پس داد ....موبایل  خودش یه می

همه جریان زندگی منو با اجازه خودم نازلی براش بازگو کرده بود ومی دونست من تو عقد موقت آرش هستم ...وحال این پیشنهادش این معنی 

کیسا از اون مردایی بود که رو می داد که پای همه زندگیم وایستاده ....هر چند عذاب وجدان داشتم به خاطر آرش ؛آرش منو نمی خواست ولی ن

 هر زنی می تونست بهش تکیه کنه ....

 با خداحافظی گرم نکیسا به داخل رفتم ....
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بعد از شام همراه آرش به سوییت برگشتیم ...احساس می کردم امشب طرز نگاه آرش با همیشه فرق می کرد .چرا که همیشه بی ذوق بود ...ولی 

ست فیلم ببینه ...به خاطر خستگی می خواستم بخوابم ...که آرش پیشنهاد داد برم روی تخت بخوابم ...برای امشب سر ذوق اومده بود که می خوا

 خوردن آب به آشپزخونه رفتم که آرش گفت : میشه برای منم انگور بیاری ...

لم برای ب*و*سیدن هم؛ چنان مکافاتی چند شوخه انگور از یخچال برداشتم وشستم تو ظرف میوه ....وبردم روی میز گذاشتم ...دختر وپسر فی

داشت داشتن که نگو ...یا دختره می افتا د یا پسره عقب عقب می رفتند ...آخرشم پسره زبون دختره رو گاز گرفت ...که دختره نه گذاشت و نه بر

 یه سیلی جانانه خوابوند زیر گوش پسره ....خیلی خنده دار شده بود ...

 !..?سامیار میفهمه بلده   ?کسی بلد نباشه یکی رو بب*و*سه ??اونم تو این دوره زمونه  ?آرش زیر لب گفت: مگه میشه 

 

 نمی دونم تو چی فکر ی بودم که به یکباره گفتم : ولی خُب کسایی هستند که بلد نیستند ...

 '?واقعاً  __

 ??بی اهمیت به گفته اش خواستم از کنارش رد بشم که از دستم گرفت وپرسید: کجا

 می خوام برم بخوابم .... __

 فیلمش خوبه بیا با هم تماشا کنیم ....خیلی آموزنده است ... __

 

 کنایه حرفش رو متوجه نشدم ولی با این وجود کنارش نشستم ...دقایقی هم از فیلم گذشت .که دوباره صحنه ی ب*و*سه ی دختر وپسره ....

گرفتم ..که آرش از کارم متعجب شد ...گویی برایش یه بازی حساب می شد که من  از این صحنه خیلی معذب شده بودم ...کمی از او فاصله

می  ?عقب تر و او هم هی به من نزدیک ونزدیکتر میشد ...باالخره گوشه مبل منو گیر انداخت ...با صدای آهسته پرسید : از چی فرار می کنی 

نی دیگه می تونی وارد دنیای مثبت هیجده بشی ...ما هم که حالل هم ...می خوام ازت امتحان بگیرم چند روز دیگه هیجده سالگیتوتموم می ک

 تونیم کنار هم تجربه اش بکنیم ....بذار ببینم...نمره قبولی میاری...

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
63 

 

 سرش هر لحظه پایین پایین تر. می شد ...و در آخر لبهایش لبهامو قفل کرد ....

*** 

 

  آرش

*** 

می کرد ...کامال روی کاناپه خسته وکوفته شده بودم جالبیش این بود که هانی هم بغل من به خواب رفته صبح که بیدار شدم تمامی بدنم درد 

بود...تا دیر وقت فیلم تماشا کرده بودیم  ...به صورتش نگاه کردم ...چقدر وقتی ب*و*سیده بودمش  خجالت کشیده به خوبی مشخص بود که 

ل می کرد.... تا بهش تذکر کردم که خودم راش می ندازم چنان قرمز کرده بود.... که نگو... مشخص اولین تجربه اش بود. چون خیلی نا وارد عم

 بود که دختر آفتاب مهتاب ندیده هست... دوباره نگاهش کردم خیلی معصومانه خوابیده بود ....خم شدم واز گونه اش ب*و*سیدم برای

ارا.... )واقعاً( بعید بود ....یه حسی بهم دست داد ....یه حسی که اصال قابل توصیف نبود ...نمی لحظه ایی از کار خود تعجب کردم ...واقعاً منو  اینک

 شد حتی برای خودم هم توجیحش کنم ...از این می ترسم که جدی جدی راست شود ...واین یه حس تازه باشه اونم ناخواسته.....

 

دخترا رو نگو.... لوس ونُنرُ فقط کافیه دنبال استاد بدوند ...دیگه هم که آویزون میشن ...کار روز پر کاری داشتم ...یه روز پر مشغله با دانشجوها ...

 تمومه حتی تا جلوی ماشینت بدرقه ات می کنند ... به زور دل ازت می کنند ..با این استاااااااد کشیده واقعاً می مونم چی بگم؟ ....

 

نه اش گویا شوهرش مهرداد)شوهر سوده( با منشیش بهش خ*ی*ا*ن*ت کرده ...طفلی .شهریار پیغام فرستاد برای تسلی سوده بریم خو

 تلفنی هم که حرف زدم خیلی داغون بود ....برای همین زنگ زدم خونه اطالع دادم

 سوده با دماغ قرمز در را برایم گشود.... مشخص بود خیلی گریه کرده....
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بچه اش اونجا بود...  سوده همچنان با دستمال کاغذی مدام دماغش را می کشید.... اصال بعد از من شهریار هم آمد.خواهر سوده به همراه 

آرایش به صورت  نداشت. چشماش زده بود بیرون.... به قدری گریه کرد که آخرش به خواسته ی  من وشهریار خواهرش به زور با قرص 

 ونه اش زدیم بیرون....آرامبخشی روانه اتاق خوابش کردیم.... وبه خواهرش سپردیم و از خ

 

 با پیشنهاد شهریار برای شام به یه رستوران سنتی رفتیم  تادیزی به رگ بزنیم .... تا شهریار پرسید: چه خبر؟.

 

 خبر اینکه دیروز فهمیدم سیمین جون یه جورایی به رابطه من و اون دختره شک برده...__

 چه طوری شک کرده؟.__

 

 نمی دونم چه طوری؟.__

 چرا نسیه جواب می دی بگو چطوری فهمیدی؟.تو __

 

دیروز وقتی خدمتکار سوییت رو تمیز می کرد رفتم تو که دیدم یه چیزی دستتشه موقع تمیز کردن. پیدا کرده بود یه دوربین مدار بسته بود __

ت ما زیر ذره بین سیمین جون بوده  وبه خاطر اولش قائم کرد... ولی وقتی پا فشاری کردم همه رو لو داد.... که اینهمه مدت تمام رفتار و حرکا

 همین تا حاال هم برای شرطی که گذاشته اقدامی نمی کرد.

 

ریفای تو براوو به سیمین جون اصال بهش نمی خوره این کارا؟. من موندم با دیکتاتوریا که داره چطور هنوز مهربونه.... تو امریکا که بودیم از تع__

 ردم زن خشن وخیلی خبیث ومستبدی باید باشه...که حرف حرف خودشه ؟؟....همیشه اینطوری برداشت می ک
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 حرفش رو قطع کردم. گفتم:

 کی بهت اجازه داده که در مورد مامان من اینطوری

 حرف بزنی؟

 !?بابات نمونه بارز حرفمه?'!?خوبه بابا، حاال واسه من چه مامان دوست شده.....بابا دروغم چیه __

 گذشته منم دیشب وارد عمل شدم.....حاال،. از اینا __

 پسر؟؟. ?چیکار کردی، ?منظورت چیه،__

 ...?دیشب یه فیلم توپ گذاشتم با هانی نگاه کردم.... بعدم می خوام بکشمش تو بحر عاشقی... نظرت چیه؟..... یه بازی تماشایی.__

 

 ??و خوش نمیاد با احساسش بازی کنی *ن*ا*ه داره.... آرش خدا رشهریار لیوان دوغش را برداشت و گفت: دختره گ

 

*ن*ا*ه حرف می زنه اگه من اولین بارمه دارم از بازی با دختری حرف می زنم تو یه عمره همه جور با خنده به لب گفتم: ببین کی داره از گ

 دختری رو بازی دادی....

 

ان نگیری.... به خودت بگی حاال که به تنها آرزوت نمی رسی منم سرم به سنگ خورده دارم نصیحتت می کنم.... که بعداً مثل من عذاب وجد__

 همه اش  به خاطر رفتارای گذشتته.... حاال پیشمونم تنها

 خواسته دلم رو از خدا می خوام.....

 توهم کشتی ما رو با این سیندرالت...__

گذاشته داری نقش بازی می کنی ؟.. کاری نکن که *ن*ا*ه داره حداقل بهش بگو مامانت دوربین نگاهی به من انداخت وگفت: آرش دختره گ

 بعدا پشیمون بشی ورقی رو هم که خوندی رو باد  بزنه و ورق برگرده..... کاری هم از دست تو بر نیاد.... آهش دامن گیرت می کنه ....
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 حاال بماند ؟!__

 

 م...با دستمال دور دهنم رو پاک کردم وبلند شدم شهریار هم به دنبال من راهی شدی

 

 فردا تولد هانی بود یازدهم آبان... باید سوپریزشش می کردم....

 

چال بعد از خداحافظی با شهریار کیکی که سفارش داده بودم را از شیرینی فروشی تحویل گرفتم با یه دسته گل زیبا.... برای جاسازیشون. تو یخ

 مهزارتا مکافات کشیدم...تا هانی متوجه نشه تا بتونم غافلگیرش کن

 

شب دیر وقت به خونه رسیدم ....وقتی هم رسیدم هانی تو تخت خوابیده بود مشخص بود قصد خواب روی تخت را نداشته ....پتو را رویش 

 کشیدم ....وخودم هم کنارش دراز کشیدم ....

 صبح زود از خواب بیدار شدم ...همه چیز را برای صحنه رمانتیک بازی آماده کردم ....

 قرمزی که جلوی دماغش گذاشتم عطسه ایی بلند کرد... تا چشم باز کرد گفتم:با شاخه گل رُز

 

Happy  Birth Day To you 

 

 ولم کن , من خوابو به این رویای آبکی که از محاالته ترجیح میدم .... __
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وما که اینطور ....حاال نشونت میدم خواب بیچاره فکر می کرد خواب می بینه برای همین زیر گوشش تو الله گوشش نجوا کردم : واقعاً خانوم خان

 رو چطور به دیدن من ترجیح میدی .....

 

اهاش رو به یکباره از جا جهید ...از دیدنم کپ کرده بود ....تا اومد چیزی بگه شروع کردم به قلغلک دادنش مدام به خودش از خنده می پیچید ...پ

ی من ...مرد به این رمانتیکی....می زنی به ذوقم...پاشو با این صورت نشُسته دیگه از کیک و تو شکمش جمع کرده بود ...با خنده گفتم : اینم خوب

 کادو خبری نیست ....به خاطر تو از کالسم زدم ....

 .....??!....برا من از کالست زدی ....آخه ....واسه چی ?.....نه  ?مثل اعجل معلق از جا جهید گفت : برا من تولد گرفتی

 

نگاهش روی میز آرایش ثابت موند ....شمعهای روشن روی کیک داشتن آب می شدن ...از دستش گرفتم وغرغر کردم به طرف میز  به یکباره

 بردم خم شد و شمعها را فوت کرد ....

 ?براش دست زدم وپرسیدم : آرزو هم کردی 

 خواستم و برای خودم هم صبر ....... چشمهاش پر اشک شد وبا لحن گرفته مثل دختر بچه های تخس گفت: یه کمی به تو عقل

 

 ?چرا عقل به من صبر به خودت  __

 

 فکر کنم خوابنما شدی برا همین ....اینکارا از شما بعیده آقا آرش .... __

 

 شمعها رو از روی کیک برداشتم و کیک را به دست گرفته و با هیجان کوبیدم تو صورتش ....



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

طرفم توپید تا خواست کلمه دیوونه رو به زبون بیاره گفتم : خودت گفتی عقل ندارم پس من چی ...دیوونه کل صورتش خامه ایی شد ...عصبی به 

 ام ...

 .... ??آقا آرش من تا تالفی نکنم ...ولتون نمی کنم گفته باشم من با شما شوخی دارم __

 

 فکر کنم آرزوت برعکس شده ...واقعاً بی عقل شدم __

 

 بره از پشت سر دستهایم رو جلوی سینه اش چفت کردم ... تا چرخید به طرف روشویی

و سر به گوشش بردم و گفتم : در ضمن من فقط آرش خالی برای تو ام ودیگه شما هم نیستم هر چند تو برای من بغلی هستی و من ده سال 

دیگه به قدری بگیم دوست دارم تا قل*ب*مون از ازت بزرگترم ....ولی فکر کنم با اون صیغه شوهرتم ....می خوام از امروز با لبهامون به هم

 ?دوست داشتن همدیگه پر بشه برا هم بشیم نظرت چیه 

 

 ولی من خیلی ازشما,,,, خیلی  خجالت می کشم!! .... __

 

 دلم نمی اومد که اذیتش کنم...

 ....ولی اون با نامردی یه مشت از کیک رو برداشت مالید به صورتم... غش غش شروع  کرد به خنده

 

 خجالت کشیدنم دلیل نمیشه که تالفی نکنم....__
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عصبی به طرف صورتش خم شدم. صورتش رو عقب کشید. با یه حرکت ناگهانی به طرف خودم کشیدم ولبهایش را با ولع ب*و*سیدم.... واز 

هیچ وقت تولدی نداشتم... این بهترین  شیطنت به روی تخت ولو شدیم.... طاق باز به طرف سقف خوابیدم... که صدایش را شنیدم که گفت: من

 تولدی بود که داشتم....

 به طرفش چرخیدم, و گفتم :آنهم با یه خرابکاری کامل....

 

 از فرصت بدست اومده استفاده کرد وگفت,: تا شب خونه اید همه رو با هم رُفت و روب می کنیم....

 

 اه بود احتماال.خانومی .... با پرویی گفت:با خنده به طرفش چرخیدم وگفتم,: بله... بله نوکر شما سی

 نوکرمون رو نمی دونم ولی فکر می کنم پینوکیو آخرش آدم شد....__

 

 منظورت به آرزوت که نیست که من سر عقل بیام...__

 

دورش رو ژله ی از جایش بلند شد دوباره با شیطنت از دستش گرفتم وبه رو تخت انداختمش... اول به اون چشمای بینظیرش زُل زدم که 

نارنجی پرتقال گرفته بود.... سر خم کردم. و چشماشو ب*و*سیدم وبعد به دماغ کوچیک ظریفش که بهترین جراح عالم برایش تراشیده بود.. 

ویی وحال بوی موز می داد... وبعد لبهای غنچه ایی شو که قلب صورتش بود وبوی توت فرنگی می داد. را ب*و*سیدم.... لپهایش رژگونه کاک

 کیک را به خود گرفته بود... هر دو رو ب*و*سیدم.... زیر نگاهم و حرکاتم خیلی شل شده بود...

 

فرار همه این وجود پر از ناز وطنازی قابل ستایش بود. چقد که خجالتی نبود برای فرار از من خودش را به حمام انداخت.از نگاهم و همه وجودم 

 ست صورتم را می کشید..... از لحظه به لحظه شیطنتش خنده به روی لبهام آورد ...کرد ... خامه رو صورتم خشک شده و پو
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از آشپزخونه به اتاق خواب رفتم .دیدم پشت میز آرایش در حال سشوار کشیدن به موهاش بود ...موهایش که آب خورده بود حاال فر شده خیلی 

د ...با دیدنم از سشوار کشیدن دست کشید مات به من نگاه کرد ....به طرفش خیلی بهش می اومد ....با اون رنگ بینظیر چشماش محشر شده بو

ی رفتم وسشوار را از دستش گرفتم ...وازدست دیگه اش برس رو گرفتم ....وروی پایه میز توالت نشاندمش ....وبه آرامی برس را به آن پیچکها

 ?به هم پیچیده کشیدم و پرسیدم : راستی نپرسیدی کادوی تولدت چیه 

 

 با هیجان به طرفم برگشت و

 گفتم: تولد بدون کادو که نمیشه ....

 

 من اصال انتظارشو نداشتم شما.... __

چی رو انتظارشو نداشتی تو دیگه زن من حساب میشی ...تا زمانی که اینجایی خرجت بامنه حاال گذشته از همه چیزا بگو کادوی تولد برات  __

 ....?چی گرفتم 

 من ...من ... __

 .... ?من ,من نداریم ...حدس بزن  __

 

 من نمی تونم خودتون بگین ...من تا حاال از کسی کادو نگرفتم ...اگه سوزنم باشه مطمئن باشین منو خوشحال می کنین .... __

 

 

 ازپشت سرش دست رو چشماش گذاشتم وبه طرف تراس بردم و باهیجان پرسید : رسیدیم باور کنید آقا آرش ...
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 رش نه ...آرش خالی ...خب اینم کادوی خانومی ....آقا آ __

 

 دست از روی چشمهایش برداشتم نگاهش را از باغچه  و بعد راه سنگفرش .داد ...

 

 ناصر )شاگرد به خانه مان ( به همه سفارشام عمل کرده بود .وپاپیون سفید رو باالی ماشین نصب کرده بود ...به طرف هانی برگشتم ...

 

ن و ناباوری به ماشین پاپیون زده خیره شده بود پرسیدم : خوشگله پسندیدی به رنگ چشماته، همین که گواهینامه تو گرفتی .چنان باهیجا

 دستت با این راه افتاد از ماشین نازلی برات می گیرم ، شاسی بلند ......

 

 ...من عاشق شکل تخم مرغیشم .... 206وای پژو  __

 

 ....حاال پسندیدی ....?می شنوم  تخم مرغ ....جالبه ...تازه __

 

 عاشقشم آرش .... __

 

 وبا خوشحالی از گردنم آویزون شد .این دختر بد جوری با احساساتم بازی می کنه ....

**** 

 

 ےهان
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*** 

 

جالتی بعید بود به وقتی به خودم اومدم که از گردن آرش آویزون شده بودم... معذب وخجالت زده سرم رو پایین انداختم... این کارا از من خ

 ...?آرامی پرسیدم: این ماشین خیلی گرونه من... نمی تونم قبولش کنم

 

چه شرعی وعرفی وچه قانونی زن من باشی زیر چتر حمایت من خواهی ?پوزخندی زد وگفت: تازمانی که اینجا کنار من وبا منی، خرج تو با منه 

 بود...

 .زبونم قاصر از بیانه....?قعا غافلگیر شدم.من نمی دونم چطوری از شما تشکر کنم من وا__

 

 خودتو خسته نکن، من کاری نکردم که زبونت قاصر از تشکر باشه...__

 

سوییچی رو که جا کلیدی عروسکی داشت را به طرفم گرفت وگفت: اینم از سوییچش... از فردا می تونی سوارش بشی... بری گواهینامه تو 

 بگیری...

 نم قبولش کنم... این برا من زیاده...ولی من... من نمی تو__

 

 دیگه نداشتیم... تو حاال زن منی چه بهت عالقه داشته باشم چه نه.... چیزی رو ازصورت مسله عوض نمی کنه...__

 ?آخه اینطوری مدیون شما میشم من نمی تونم جبرانش کنم __
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را گرفت وبه چشمهایم خیره شد وگفت: قرار شد با ذره ذره دوستت  چند قدم به طرفم نزدیک شد.. ودستهایش مایل به پایین، سرشانه هایم

 ....?... از امروز با هم شروع می کنیم?دارم گفتن قلک قلب همو پر کنیم... این بهترین جبران برای  ادعای دیِن برای همدیگه اس مگه نه.

 

... این لپای قرمز اراده هر ?شیطنت گفت: جوون چه برامن قرمز کردیسرم را خجالت زده پایین انداختم که با انگشت چونه ام روباال اورد. وبا 

 ...?مردی رو می گیره چه برسه به من

بت سرش را مماس با لبهایم قرار داد. ولبهایم را شکار کرد... نمی دونم چون دیگه اولین تجربه ام نبود. ویا شاید به خاطر حس جدیدی که نس

 ?مدبهش پیدا کرده بودم... خوشم می او

 

 ...?عمو مگه خونه بودید مامان می گفت شما رفتین سر کار__

 

ه صدای سامیار بود که پشت سر ما ایستاده بود و به دنبالش نازلی... با دیدن ما خشکش زد و به زحمت خودش را جمع و جور کرد وبا لبخندی ک

 ...?تنهاست به همین خاطر بدون اینکه در بزنه وارد شدخیلی موذیانه بود به لب گفت: وای ببخشید سامیار فکر کرد هانی جون 

 

 

 ...?آرش بازوهام رو ول کرد به طرف سامیار رفت. سامیار با خوشحالی به آرش گفت: عمو بریم استخر مامان منو تنها نمی ذاره

 

تنه ایی زد وگفت: سرت به خاطر همین کارا با آرش  آرش خم شد و بغلش کرد... وبا هم از تراس بیرون رفتند. با رفتن اونا نازلی با کنایه به بازوم

 !...?... ناقال?شلوغ بود که قراربا داداش بیچاره منو پیچیوندی
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 ?من که دلیل نرفتنم به سر قراربا داداش جونت رو گفتم: نمی خوام انگشت اتهام خ*ی*ا*ن*ت به طرفم باشه تا زمانی که اسم آرش رومه__

 ...?اصال به من فکر نکنه، من دیگه یه زن شوهردار محسوب می شم منم زنشم پس به داداشت بگو

 

 ...?.. نکنه این نزدیکی آرش بهت امیدوارت کرده?با خنده گفت:بابا زن شوهر دار.

 

ون من از  این آرش خیلی خوشم اومده می خوام همراهیش کنم.... شاید واقعا حکمت آشنایی ما با هم عشقم?اگه بگم آره بهم نمی خندی __

 ...?باشه.

 

نخوای بله دیگه... بله... البته از اینکه داری رک و رو راست اعتراف می کنی که شاید بینتون عالقه به وجود بیاد خوشحالم... درک می کنم که __

 ...?نَکی رو بازی بدی.... تو. چه جاریم بشی چه زنداداشم برای من ثابت شده ودوست داشتنی هستی... خیلی دوست دارم

 

ت بوده ا محبت منو به آغوش کشید... نگاهش به ماشین پاپیون زده افتاد با هیجان پرسید: نگو که تولدته؟. وای خدا منظور نَکی از سورپریز تولدب

 ...?که می خواسته غافلگیرت کنه... نگو که آرش برات سورپریز داشت... نه... آرشو از این فشارا

 

 ?ای کوچه بازاری... چشم افشین خان روشن..با خنده گفتم: نازلی خانومو این حرف

 

 خُب منظورم به این کارا بود... حاال واسه من معلم اخالق نشو... وای چه نازه... کوفتت بشه...__

 

 به پای اِتول شما نمی رسه...__
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تا یه بچه بغل آرش نذاری یعنی که هنوز اون که معلومه من قدمت چندین ساله به این خاندان دارم یعنی بیشتر از تو حق آب و گِل دارم... __

 استخدام این خاندان نشدی پس محکم بر اَریکه قدرتت بشین تا باد نبرشش...

 

 به شوخی با خنده گفتم:زبونتو گاز بگیر، تازه دارم به جاهای خوب ,خوب می رسم...

 

 بله از احوال صبحتون معلوم بود که تو کدوم جاهای خوب خوب پرسه می زدین...__

 

غش غش با حرفش خندیدم... از بازوم زدوبا خنده به لب گفت: زهرمار چه خوششم اومده... اصال به روی مبارکش هم نمیاره که برای پسر من 

م چه بد آموزی داره..... نمیشه ایرادم گرفت حق داری تا هیجده رو رد کردی آثار مثبت هیجدهش می زنه بیرون.... حاال بیا بریم اتاق من ببین

 جنس بنجلی دارم تا به اسم کادوی تولد بندازم بهت...

 

 با تعجب گفتم: جنس بنجُل...

 

دعوا می  آره بابا مگه از جاری بیشتر این انتظار داری.... اونم از خیر خواهیه منه مگه نه به قول مامان بزرگم لباسای دو جاری تو صندوق با هم__

 کنند چه برسه به خودشون...

 

 باز کنم تا تو رو دارم احتیاجی به دشمن ندارم...پس باید چشم __
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 ?با صدا خندید وگفت: آره از همین حاال حسابتو جفت کن تا استخدام بشی...

 

به عنوان کادوی تولد بهم داد. خیلی دختر خوبی بود .دوستش داشتم . هم خودش و هم 0به زور یکی از انگشترهایش را که برلیان اصل بود 

م بودند.ذاتشون خیلی دوست داشتنی بود به طوریکه هیچ کدوم از حرفاشون هیچ لکی بردلت به جا نمی گذاشت . نمی پسرش خیلی خونگر

 توانستی ازش کینه ایی به دل بگیری ...

 

ن باید از اینکه آرش بهم توجه و عالقه شو بهم نشون می داد . احساس خوشبختی بهم دست می داد از خودم بارها می پرسیدم : عشق که میگ

همین باشه .... چرا که این یه حس جدید تو قل*ب*م بود که داشت جوانه می زد آرش می گفت با اولین دوستت دارم از لبهای اون اولین حس 

 ...?به قلک قلب من واریز خواهد شد. حال حسش می کردم تو قل*ب*م ... کاش این حس دو طرفه باشه 

 

عشق میشم ... روزهای بی تفاوتم با وجودش رنگارنگ . واز هیجان خواستن اولحظه هایم را می گذرانم  با نگاههای گاه و بیگاه آرش سرشار از

 ....روز به روز به این حس هم افزوده می شد .... آرش برای کمک کردن به درسهایم تمام برنامه درسی آموزشگاه همه را به دست گرفته اصال

ی آموزشگاه هر دو هفته یکبار روزهای جمعه برگزار می شد .... آرش هم با هماهنگی با پشتیبانم فرصت نفس کشیدن را بهم نمیداد...آزمونها

دری دست به یکی کرده منو تو منگنه قرار داده بودند ... آزمونها را با موفقیت هر چند باب دل آرش نبود پشت سرهم می گذراندم ....آرش به ق

افتاده رو با کمکش جبران کنم ... جدیت آرش با دلشوره های من یه حالوت خاصی به عشقم  جدی با من برخورد می کرد ... تادرسای عقب

بخشیده بود که هر لحظه اش را دوست داشتم بارها زندگی کنم ....سعی می کردم در برابرش خوب ،فهمیم ،باهوش، جلوه کنم نه کند ذهن و 

 بچه به نظرش برسم ...

 

بیدارم کنه هوشیار شدم .. ولی بازم چشمام رو بستم به شدت خوابم می اومد ... رخوت خواب در تنم بیداد صبح با تکانهای آرش که می خواست 

 می کرد برای همین دلم می خواست در رختخواب گرم ونرمم بخوابم وبیدار نشوم ...

http://www.roman4u.ir/


 

 
77 

 

 

ی قول دادی این دفعه رتبه ات باید هفت هزار به آرش غرغر کنان گفت : پاشو دختر دیگه تنبل  خانوم این دوهفته رو سر کله نزدم که خواب بمون

 باال باشه ، گفته باشم شش و نهصد هم قبول نیست ، باید باالی هفت هزارباشه....

 

تبه }قابل توجه دوستان در آزمونهای کنکور آزمایشی آموزشگاه هایی مانند قلم چی هر چه طراز و رتبه بیشتر بهتره ولی در خود کنکور هر چه ر

 رقم ها کمتر باشه بهتر می باشد ... اینجا منظور آرش به طراز آموزشگاه هست نه کنکور اصلی { کمتر و

 

 ولی من خوابم میاد ؟ ترو خدا .... فقط پنج دقیقه ... بذار بخوابم ...__

 

 فقط ،مقط ،حالیمان نمیشه ... پاشو تنبل خانوم ....__

 

 دانشجوات از دست تو چی می کشن؟ ..... __

 

 ی زد وگفت:حاال با این وضعت می خوای کالس من باشی .... دانشجوی تنبل به چه دردم می خوره ...گفته باشم ... !لبخند

 

 

 ....?خوبه هر آزمونی که میدم بعدش عکس من رو تابلو اعالنات نفر اوله ....با ید بهم افتخار کنی نه اسم روم بذاری  ?کی گفته من تنبلم  __
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... من نفر اول  ?خود متشکر سر جمع صدنفر نیستین تو اون آموزشگاه فکسنی ... از بین اونا نفر اول شدن کار شاقی نیست پاشو پاشو چه از __

 ... ?...پس بهم ثابت کن تحت هر شرایطی اولی ?کنکور رو قبول دارم همینم ازت می خوام

 

 تبه پنج رقمی بیارم اونم نزدیک به شش رقمه لُنگمو می اندازم هوا....واوو نفر اول کنکور ریاضی فیزیک ... کی می ره اینهمه راهو...من ر__

 تا بیشتر ازاین با لُنگتون پیشم بی آبرو نشدی پاشو ... دختر خوبی باشی قراره امروز بعد از آزمون ببرمت  آبعلی پیش افشین اینا ... __

 

ناراحت نشدم نازلی به من یه تعارفی نکرده بود همراهشون برم ... حاال با خوشحالی ازجا جهیدم دیروز افشین نازلی رفته بودن آبعلی چقدر 

 معلوم شد کار این آرش کمانگیره ...

 

 .... ?بگو جون هانی __

 

 به جون هانی کوچولو ... __

 

 وای  خدایا شر این درس رو ازمن دور بگردان ... الهی آمین .....مخم ازدستش پوسید ... __

 

 

 دیر شد . کم غر بزن، پاشو، __
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. طبق از دستم گرفت و بلندم کرد باعجله دوتا لقمه آرش رو چپوندم .... با آرش به محل آزمون رفتیم . سرآموزشگاه از ماشین آرش پیاده شدم ..

با هر جون  عادتش یه بوق به مفهوم موفق باشی برام زد و رفت..دلم می خواست همین حاال کاش کنکور می دادم می رفت پی کارش ... باالخره

 کندنی آزمون رو دادم ...

 آرش با ماشینش بعد از آزمون منتظرم بود.تا نزدیک شدم  از آزمون پرسید:دیگه به اسم درس و آزمون حساسیت پیدا کرده بودم کم مونده بود

 همونجا روش باال بیارم....

 

*** 

 

  آرش

**** 

 

 بزنم ؟تا سوار ماشین شد پرسید : می تونم تا برسیم یه چرت 

 

 با نیم خندی به لب با حالت تصنعی گفتم : دخترم اینقدر تنبل ، خواب دوست !!!

 

 با قیافه آویزون گفت : خوب می دونی چند شبه که نخوابیدم ؟....

 

 خوب ,نخوابیدی باشی, منم پابه پای تو بیدار بودم حاال بماند زیر سایه ی من رفتی جلسه ... __
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 استم بخوابم ...نامردی نکن اجازه بده دیگه ...آآآآآرش فقط یه ذره خو__

 

 باشه فقط  یه ربع .... بیشتر نمیشه باید تا آبعلی همسفرم باشی و همراهیم کنی ... ___

 

 

بدون هیچ حرفی سرش را به تکیه گاه تکیه داد چشمهاش رو بست و خوابید مشخص بود که خیلی خسته شده .... بهش حق می دادم هم 

ان از اینطرف هم این آزمونهای آموزشگاه تمامی نیرویش را می گرفت ... به نیم رخ صورتش خیره شدم که چنان توی خواب درسای دبیرست

 غرق شده بود ... زیبایش خیلی خیلی نفس گیر و خواستنی شده  بود ...زیبایی که هر مردی آرزویش را داشت .... برای نهار مابین راه کنار

 دوباره باید بیدارش میکردم ... تا صدایش کردم چشمهایش را باز کرد ... رستورانی توقف کردم ...

 

 .... ?نگاهی به من انداخت که گفتم : پاشو نهار بخوریم

 

خیلی بامزه غرغر کرد : وای آرش من از دست تو چه بکنم من هیچی نمی خورم .... تو برو خودت تنهایی هرچی می خوای بخور دست از سر 

 ر....کچل منم  بر دا

 

 همون لحظه موبایلم زنگ خورد .... پشتیبان هانی خانم احمدی بود .که  با هیجان گفت : آقای مجد مشتلوق که هانی جون رکود زده هفت هزار

 وصد رتبه شه  این خیلی عالیه... این خیلی عالیه، احساس می کنم خودم رتبه آوردم ....
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به اطراف پخش بشه فکر نمی کرد که می دونم نود در صد این هیجان برای نخ  دادن به منه ؟ کمی گوشی رو از گوشم فاصله دادم تا هیجانش 

 وگرنه باید با خود هانی تماس می گرفت . نه با من ....بعد از قطع تماس

 

زده خودش رو عقب پیاده شدم ودر سمتش را باز کردم ... یه ب*و*س آبگوشتی به قول  سامیار ازلپش گرفتم . باترس از جا جهید . وحشت 

 کشید وپرسید: داری چیکار می کنی ؟

 

 خودت گفتی هر چی خواستی بخور .... حاال این هانی خانوم با رتبه هفت هزارش خیلی خوردنی شده .... __

 

 

 ....?شوخی می کنی هفت هزار اونم من  __

 

 گولی رو برات بدون سیم کارت می گیرم ...... منم همون گوشی جیجی?پس چی شما خانوم ناز من .... به قولت وفا کردی __

 

 چرا حاال بدون سیم کارت ؟ __

 

 سیم کارتم بعد از کنکور می گیرم .... __

 

... گوشی زاقارت خودمم گرفتی ازم ....باز اون کارمو را می  ?پس گوشی رو هم بعد از کنکور بگیر ... گوشی بدون سیم کارت به چه کارم میاد __

 ....?نمی شد رفت الینی ...واتساپی ...چیزی چرا ازم گرفتیش انداخت با اون که
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چه خوب خودت پیشنهاد دادی منم می خواستم همین رو بگم که گوشی تا کنکور به چه دردت می خوره .... با اون گوشی دربه داغون هم  __

 دیدم چطوری عشق و حال می کردین شما ...

 

 

 م اولین فرصت براش موبایلی رو که می خواست بخرم ...لبهاش آویزون شدن .... ولی تصمیم داشت

 

 ...?.حاالهم به جای این حرفا بهتره بریم یه چیزی بخوریم ... وگرنه همین جا خفتت می کنم خودتو می خورم __

 و

 زیر لب غر زد : مگه اینجا تگزاسه...بی فرهنگ...

 

 براق بهش خیره شدم گفتم :تگزاس رو هم  بهت نشون میدم ...

 پروووو.... __

خوشبختانه در همه حالتی خوش پوش وشیک بود آرایشش هم خدا دادی بود حتی با این مانتو وشلوار ساده خیلی خوش تیپ بود وآدم هیچوقت 

ران ... تازه گیها هم روی نگاههای دیگ ?نگران ظاهرش برای همراهی نمی شد بلکه باید نگران این باید می شدی که خودت بهش می آیی یا نه

 ها را به دنبال خودش می کشد ....خیلی غیرت روش پیدا کرده بودمبه او هم حساس شده بودم . و در همه حال می دیدم که چطوری همه نگاه

 

 از ماشین پیاده شد و به دنبالم اومد.. هم قدمم شد با نگرانی گفت: اینجا خیلی سرده؟. من لباس مناسبی ندارم.؟ ...
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 ران نباش همه لباسایی که می خوای رو برات آوردم.... می خوای کاپشنمو بدم بهت؟ ....خندیدم و گفتم:  نگ

 

 سرش را به عالمت نوچ باال کرد... وگفت:  داخل رستوران حتما گرمه؟ .... وقتی رسیدیم می پوشم.!

 

خاطر اونو سفارش دادیم ... بعد از غذا با گوشیم از دستش گرفتم و با هم وارد رستوران شدیم. رستوران فقط اکبر جوجه سرو می کرد به همین 

 به سایت آموزشگاه وصل شدم که پرسید: مگه احمدی دقیق گزارش نداده که خودت می خوای چکش کنی ؟

 

اال به فکر اوال احمدی نه خانوم احمدی! تو چه پدر کشتگی با این خانوم احمدی داری ؟ می خوام ببینم باز چند تا منفی زدی؟ ... از همین ح ___

 برنامه ریزی برای آزمون دو هفته دیگه باشیم ...

 

آه نه ... خدا منو چرا نمی کشی ... آرش ببینم این تفریح رو هم زهر مارم کنی می کشمت ... من اصال تحصیالت عالیه نمی خوام من اگه __

 نخوام دانشجوی تو یکی بشم.  کی رو باید ببینم ؟؟؟

 

 .. دوای دردت پیش منه جیگر....بیا خودمو ببین عشقم . __

 

بودم  با صدای بلندی شروع به خندیدن کردم. قیافه اش خیلی بامزه شده بود.... همراه هم بعد از پوشیدن  لباس گرم و پالتویی که برایش آورده 

... مثل توپ بسکتبال افتاد تو بغلم.... سفت و تا به محلی که افشین گفته بود. پایین کوه بود به یه کافه رفتیم  . سامیار با خوشحالی به طرفم دوید

سخت آخ که من چقد این پسر رو دوستش داشتم... وقتی باهاش بودم حس پدری بهم دست می داد... سامیار هم به من حسی جدا از حسی که 

 به همه داشت... داشت.... خیلی دوستش داشتم....
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 ه انگار من پدرشم... عموشو بیشتر از من دوس.داره..افشین با خنده نزدیک شد وگفت: پدر سوخته انگار ن

 

 در حالی که سامیار یه تُنی رو به بغل داشتم} چرا که لباس خیلی پوشیده بود{. گفتم: حسود، حسود هیچوقت نیاسود....

 

بود. اگه می خواستی حالشو  نازلی هم هانی را در آغوش کشید.. واز آزمونش پرسید. که هانی باز صورتش را ترش کرد. خیلی خنده دار شده

 بگیری فقط کافی بود اسم آزمون رو بیاری...

نکیسا هم به همراه دختر خاله اش شیده..ویه خانومی که اسمش رو عاطفه معرفی کرد وبا همسرش پویا ... آشنا شدیم.به پیش ما آمدن  هانی 

هم بلند شده بود. از اینکه شهریار به خاطر بیماری خواهرش دعوتم را زودتر از من در جمع اینها پذیرفته شدوصدای خنده ها وشوخیهایشان با 

نپذیرفته بود دمق بودم. از نگاههای وقت وبی وقت نکیسا هم به هانی خوشم نمی اومد. نگاههای شیده هم به هانی خیلی کینه توزانه بود. 

د تمام تجهیزات مربوط به اسکی را برای هانی وخودم را که  مشخص بود از هانی خوشش نمیاد بعد از استراحت کوتاه همگی شال وکاله کردن

ست خریده بودم ....کاپشن وشلوار اسکی کاله وعینک ودستکشهایش و کفش های مخصوص ....با چوب وفیکس ) مانند گیره است کفش 

ن لباس مخصوص شبیه فیل و فنجان شده اسکی روی آن قرار می گیرد (و باتوم های اسکی که شبیه نیزه هستند به تن کردیم ...بعد از پوشید

 بودیم وبه طرف پیست اسکی رفتیم.

 همه وقتی باالی کوه رسیدن پخش و پال شدن... هانی نگاهی به اطراف کرد وگفت: من بلد نیستم؟.

 

 با تعجب پرسیدم: شوخی می کنی؟ مگه میشه؟.

 

 ح ما فقیر فقرا...لبخند تلخی زد وگفت: چرا نمیشه؟ اسکی تفریح شما پولداراس نه تفری
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 پوزخندی زدم وگفتم: دیگه ما وشما نداریم.

 

 چوبهای اسکی را به طرفش گرفتم و گفتم :  یاهلل خودم بهت یاد می دم بیا اینا رو پا کن!

 

 بعداز اینکه چوب ها را پا کرداز بازویش گرفتم وپرسیدم: آماده ایی تا تعلیم بگیری؟

 

گفت: شوخی می کنی آرش اینقدی که من از تو وتعلیم دادنت می ترسم... ازبمب اتم هیدروژنی واهمه ناگهان عضالت صورتش منقبض شد و 

 ....?ندارم

 

 با خنده از تشبیهش گفتم:نترس اینو برات سخت نمی گیرم... خیلی ورزش خوبیه یه بار که بری عاشقش میشی؟

 

ور پاهایش را باز ویا چیکار کنه... با ناشی گری چند باری سکندری خوران مصافت کوتاهی را چند بار خودم رفتم و براش توضیح دادم. که چط

 پایین رفت که خیلی خنده دار شده بود. مثل پنگوین دوباره که با غرغر باال آمد. با نفس نفس زدن گفت: ازمن برای تو هیچوقت شاگرد زرنگ

 وساعی در نمی آد... از تو هم برای من معلم خوبی نمیشه.....

 

 ..?ی از پشت سرمان ما را متوجه خودمان کرد: خانوم ملکی اگه بخواین من می تونم بهتون تعلیم بدمصدای

ارم آخه نکیسا بود با وقاحت و پرویی زل زده بود به هانی... در تمام این مدت  موذیانه ما را می پایید. دلم می خواست یه بادنجان زیر چشمش بک

طالح ترکی{. خودم وهانی را مثل موش در آزمایشگاه حس می کردم تو خونه  زیر ذره بین سیمین جون و تو رو سنن نه}یعنی به تو چه یه اص
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حال زیر ذره بین آقا نکیسا... درست مثل موشهای آزمایشگاهی... تصور می کردم. طبیعتاً یه موش نمی تونست چندان لذتی از زندگی آدمها 

 ا همه ازم حساب ببرن...ببره... پس باید در مقابل همه شیر می شدم ت

 با صدای بلند که نکیسا را مخاطب قرار داده بودم گفتم: خیلی ممنون آقای مرادی من خودم به همسرم تعلیم می دم...

 

 پوز خند گوشه ل*ب*ش را به خاطر تاکیدم روی همسر را به خوبی حس کردم..

 

همین خاطر بهش پیشنهاد دادم که سوار سورتمه بشیم... قبول کرد هر دو  هانی اصال هیچ توجهی برای یادگیری از خودش نشان نمی داد برای

 سوار شدیم هانی با هیجان در حال سُر خوردن به پایین جیغهای بلند دخترانه می کشید... عین سامیار رفتار می کرد .

 

ت این حس را با او در میان بگذارم... یه حس ناب پایین کنار صخره ها یه  حسی از بودن با هانی بهم دست داده بود... که خیلی دلم می خواس

عشق... تازه تازه به وجودش پی می بردم.... کنار صخره کشیدمش عینکش را باال زدم وبه جزءجزء صورتش نگاه کردم.... تو این هوای سرد 

 وسوز سرما خودم را به شکالت  داغ لبهایش دعوت کردم....

 ه راه باال را در پیش گرفت... منم در حالی که سورتمه را به دنبال خودم می کشیدم باال رفتم....سر به زیر بدون اینکه منتظر من بمون

 لپهایش خیلی گل گلی شده بود... با نیم خندی به لب پرسیدم: قهوه می خوری؟

 

 سرش را باال پایین کرد که گفتم: اینجا باش برم از بوفه بخرم....

 

م .هوا داشت تاریک می شد ...باید بر می گشتیم پایین ...با دولیوان قهوه به طرف هانی رفتم که دیدم به طرف بوفه رفتم قهوه سفارش داد

درگیریی پیش اومده ....اونم نکیسا ,,با یه پسرغریبه  درگیر و دست به یقه شده و همدیگه رو به قصد کشت می زدند...هانی هم با چشمای 
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ر دارند باالخره با پا در میانی جمعی و افشین به دعوا خاتمه دادن ولی نکیسا همون قدر که کتک زده گریون مدام التماس می کرد دست از دعوا ب

یری بود.کتک هم خورده یه آستین کاپشنش هم پاره شده بود .منم اصال نفهمیدم قهوه ها رو چیکار و کجا انداخته بودم ...فقط فهمیدم این در گ

 به خاطر هانی بوده

 

 نی واقعا کالفه وگیجم کرده بود....دیدن گریه ی  ها

با التماس ازم  خواست که برگردیم بدون اینکه به کسی توضیحی بدیم فقط یه اس ام اس به افشین زدم تا نگرانمان نشوند برگشتیم ودر طول 

ه شده بود.... جلوی خونه راه هر دو سکوت کرده بودیم برخالف موقع اومدن که همش دلش خواب می خواست. اینبار فقط به جلوی شیشه خیر

 توقف کردم تا پیاده شویم که لحظه آخر باالخره طاقت نیاوردم وپرسیدم: بهت دست درازی کرد؟.

... ها.... دوس ندارم یه مرد غریبه به خاطر زن ?چشماش پر اشک شدن عصبی  داد زدم: دِ.... لعنتی بگو چی شد که نکیسا به جونش افتاده بود

 ...من یقه شو جر بده..

 

وقتی همه اش تقصیر توه..... اگه اونطوری همه جا حُرمتم ُ نگه نداری فکر کنی که اینجا هم  ??با هق هق گفت: دست درازی کنه مگه چی میشه 

امریکاست هرکاری بکنی.... وخیلی راحت هرکاری که دلت بخواد انجام بدی...... ذهنیت همه رو خراب می کنی که اون مرتیکه عوضی هم  به 

ی بی خودش اجازه می ده به من بی حُرمتی کنه..... باخیال اینکه منم یه ه*ر*ز*ه ام بهم توهین کنه.... تو زمینه رو برای این بی حرمتها برا

 لحریمی من محیا می کنی....و اجازه می دی هر کی هر چی می خواد در مورد من هر فکری بکنه ....با این محرمیتی که بینمونه فکر نکن من سه

 والوصلم ...نمی دونم چه فکرایی می کنی که هر دَمبیل)هر از گاهی ( مثل باد به هر جهتی می وزیی ....

 

 سرش را پایین انداخت واز ماشین پیاده شد .راست می گفت اینجا که آمریکا نبود هر غلطی می کردم...مردم هم کبک نبودند که سرشون رو زیر

 بندازن ندید بگیرن
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**** 

 

 ےهان

*** 

 

ند جلوی پنجره رو به باغچه ایستادم . نازلی صدام زده بود که باهم عکسهای منو رو که قراره نکیسا تو سایتش بذاره رو تماشا کنیم ... هرچ

ده رنکیسا از روزی که سر قرارش نرفتم باهام سر سنگین شده بود . ولی بازم خیلی آقایی کرداز کتکی که به خاطرم خورده بود رو، به روم نیاو

 بود ...

 

 ?با صدای غرغر نازلی که منو متوجه خودش کرد . به طرفش برگشتم که پرسید : من نمی فهمم چرا به جای عکسای تو عکسای شیده تو سایته

... 

 

 با تعجب پرسیدم : منظورت چیه؟. منظورت شیده دختر خالت نیست که؟.

 

 عکسای تو... واقعا از عکسای شیده استفاده کردند... با اخم به ابرو گفت: منظورم این عکساس؟: چرا باید به جای

 

 شانه باال انداختم وگفتم: شاید تصمیم شون عوض شده؟
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با نگرانی پرسید: آخه برا چی؟نکیسا خیلی از عکسا راضی بود. خیلی خوشحال بود می گفت عکسا غوغا می کنه عجله داشت هر چه زودتر عکسا 

 یالی؟رو تو سایت بذاره... تو چرا بی خ

 

 با لبخند به لب از حرص و جوشی که می خورد گفتم:خوب برا اینه که من پولمو گرفتم بقیش هم هر چی بادا باد...

 با صدا خندید و گفت:  بله. دیگه خر ت از پل گذشته... ولی من بیشتر از تو هیجانم برا مشهور شدنت بود

 

ماره ایی گرفت از صدای بلند اپراتور که می گفت مشترک مورد نظر در دسترس نمی بلند شد و به طرف موبایلش که روی کنسول بود. رفت و ش

باشد... تماس را قطع و دوباره شماره دیگه ایی را گرفت... تا تماس بر قرار شد فهمیدم به عاطفه زنگ زده... وبعد صداش رو شنیدم که 

 ی هانی رو نذاشته تو سایت....گفت:سرشو مشغول کن تا من و هانی برسیم به شما که نگفت چرا عکسا

 تماس رو قطع کرد و به من گفت که هر چه زودتر آماده بشم تا بریم از خود نکیسا در مورد عکسا بپرسیم...

 تم...با عجله همراه نازلی آماده شدیم و به آتلیه رفتیم... چون با عجله آماده شده بودم احساس شل*خ*تگی می کردم... مدام با شالم ور می رف

وی با نگرانی پشت دفتر نکیسا می خواستم بشینم که نازلی قبول نکرد و بدون در زدن وارد اتاق نکیسا شد... نکیسا در حال تماشای قاب عکس ر

م میزش بود... که با دیدن نازلی قاب عکس رو روی میز خوابوند. واز جایش بلند شد و به طرف نازلی رفت و صورتش را ب*و*سید.... و با سر ه

 جواب سالم منو گرفت... و از نازلی پرسید:چی شده؟

 نازلی با لحن سوالی از اون پرسید: تو بگو چی شده؟چرا عکسای هانی تو سایت نیست؟

 نکیسا با من من گفت: خوب ما.... به نظر من اینکه.... بخوایم از یه مدلینگ نا شناس استفاده کنیم....

ر فهمیدی که از مدلینگ سرشناس اونم از شیده بی چشم رو استفاده کنی؟ راستش رو بگو چرا از نازلی با صدای جیغ جیغش پرسید: لحظه آخ

 شیده استفاده کردی؟

 بس کن نازلی چه دلیلی آخه؟__
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ه نازلی روی مبلی نشست و پاهاشو روی هم انداخت واز جیبش سوهانی رو که نمی دونم از کجا آورده بود... بیرون آورد... وروی ناخنهای تاز

 مانیکور شده اش کشید.... وفوتی روی ناخنش کرد وگفت: تاراستشو نگی من از این جا تکون نمی خورم!!

 

کنم  نکیسا از سر نا چاری سر تکان داد و گفت:  باشه... می گم... شوهر خانوم اومدن و گفتن که حق ندارم بدون اجازه اون. عکسای زنشو تکثیر

 و یا تو سایت بذارم....

 

 نازلی با هیجان از شنیدن حرفی که از دهن نکیسا بیرون اومده همزمان پرسیدیم: منظورت که آرش نیست؟.من و 

 

مده بود که با اخمی به ابرو گفت: چرا که نه خودشه ... اومد اولش فکر کردم برا تشکر از حمایتی که باالی کوه از زنش کردم اومده بلکه برا این او

 وهم تمامی عکساو فایلهایی  که از خانومش گرفتیم رو پس بگیره...هم بگه دور وبر زنش نچرخم 

 

 هضم حرفای نکیسا در مورد آرش واقعا برای من سخت بود یعنی آرش این کارا رو برای من کرده بود..

 نازلی زیر لب گفت: باورم نمیشه. آرش که تو آمریکا بزرگ شده همچین اُمل بازی در بیاره....

وگفت: خصلت و ذات مرد ایرانی تو هر کشوری هم بزرگ بشه... اینه مرد ایرانیه و غیرتش... مرد ایرانی غیرتش قبول نمی نکیسا پوز خندی زد 

 کنه عکسای آنچنانی همسرش پخش بشه دست مردم..

 

وستی زیر جلدم رفته دیگه حرفای نکیسا و نازلی رو نمی شنیدم از کار آرش در مورد عکسام... وخوش غیرتیش برام... یه حس شیرین زیر پ

 بود....و لبخند به روی لبهام آورده بود... با تنه ایی که نازلی به شانه ام زد به خودم اومدم...
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 زیر لب غر زد وگفت: نیشتو ببند چه خوششم اومده.. بیچاره داداشم... لعنت به من که با تو آشنا کردمت...

 

 رسیدم: آقا نکیسا کجاست؟نگاهی به اطرافم کردم از نکیسا خبری نبود.... پ

 

و نازلی سرش رو با تاسف  تکون داد و گفت: با این نیش بازت مگه حالی هم برا داداش بیچاره ام گذاشتی.... خوبه... خوبه این دفعه هم لب 

 لوچه اتو جمع کن.... قصه حسین شبسری رو نمی گم که یا می خندی نیشتو ول می دی یا گریه می کنی...

 

 کردم وگفتم: نازلی من متاسفم... منو ببخش.. حرفش رو قطع

 

 دستم رو گرفت و گفت: پاشو بریم... اینم از خاصیت عشقه یکی رو به عرش یکی رو به فرش می رسونه... تو چه تقصیری داری...

 

 به طرف میز رفت و قاب عکس رو برگردوند عکس من بود با افسوس سر تکون داد

 

 

 

 

 

  آرش

**** 
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پوشیدن به سوییت رفتم که دیدم هانی تاپ دامن لی کوتاه که بندهای ضربدری از بغلش آویزون بود به تن کرده  ومیز شام  شاعرانه برای لباس 

ر ش ورمانتیکی هم چیده بود....کنار کانتر و به تماشایش ایستادم...آهنگ مالیمی هم در حال پخش بود که همراه با ریتم آهنگ قری به سر و کم

که طنازی از سر و رویش می بارید... به قدری که با دیدن این حرکاتش به وجد آمده بودم یادم رفته بود چند دقیقه پیش از گشنگی  می داد...

داشتم هالک می شدم...بلکه به قدری هم خسته بودم.که با شادابی وروحیه سرحال هانی منم خستگی ام را همون جا در کردم...این دختر بهم 

رو القا می کرد... اصال با او که بودم گذر زمان را حس نمی کردم... و این مدت همه اش دلم می خواست بگیرم بغلم و  حس انرژی مثبت

ه بچلونمش. خیلی بغلی و خواستنی بود.... به کانتر تکیه دادم  ...  پشتش به من در حال کشیدن برنج در دیس بود.نوک موهایش حالت فر گرفت

بسته بود که با تاپ و دامنش ترکیب زیبایی یافته بود  .... با آرایش ملیحی که  رو صورتش پیاده کرده بود. خیلی طناز  بود.باالی سرش دم اسبی

 شده بود. از پشت سرش بغلش کردم و سرم را روی شونه اش گذاشتم..

 بوی خیلی خوبی می داد... بویی که مدهوشم می کرد....

 زیر گوشش نجوا کردم:

 نباشه؟ خانوم من خسته__

 

 اِ... اومدی... منتظرت بودم به سیمین جون اینا گفتم شام رو اینجا می خوریم.... پس لباساتو عوض کن.... بیا که خیلی گشنمه....__

 

 منم خیلی گشنمه... آماده اش. کن بیام... حاال خانومی... شام چی گذاشتی؟.__

 

 زرشک پلو.... نمی دونم دوس داری یا نه؟.__

 

 ی بپزی من می خورم االنم خیلی گشنمه....تو هر چ__
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به اتاق رفتم کت وشلوارم را با لباس راحتی مارک آدیداس عوض کردم... وبعد از شستن دست و صورتم... به سر میز  برگشتم. از این غذا 

هم نمی کردم که نگران باشم...   خوردنهای دو نفری خیلی خوشم می اومد....حس وحال و هوای دونفره به سرم می زد... ومالحظه هیچ کس رو

دوست داشتم بدون جفت نگاه دیگری بهش خیره بشم... از رفتاری که در کنارش بودن به سرم می زد واقعا خودم هم متعجب می شدم .. در 

 عالم تنهاییم نمی توانستم اسمی روش بذارم.... ه*و*س، وسوسه.. ویا عشق..

 

خواست روی صندلی بنشیند از دستش گرفتم و به طرف خودم کشیدمش وگفتم: بیا اینجا امشب با این  ظرف ساالد را هم که روی میز گذاشت تا

 میز رمانتیک پس مثل دوعاشق هم رفتار می کنیم... واز یه ظرف با هم غذا می خوریم.... تو هم جات اینجا رو زانوی منه....

 

یه حرکت روی زانوم نوشوندمش و از دیس چند کف گیر برنج ریختم.... با اولین  معذب نگاهی به جایی از زانوم که اشاره می کردم کرد... با

قاشق که خوردم ... نگاهش را از چشمهایم دزدید... ولی وقتی سماجت منو برای غذا دادن به خودش دید قاشق دیگه ی روی میز را برداشت 

 وعمل منو تکرار کرد....

ه نمی خواست از قاشق   دهنی من بخوره... ولی خوب به منم آرش می گفتند  چنان به خودم شاید فکر می کرد نفهمیدم برای قاشق هست ک

 عادتت بدم هانی خانوم که نگو.....

 شام با حضور نزدیک هانی به قدری بهم چسبید که نگو.... دست پختش حرف نداشت ....

ظرفشویی گذاشتم...هانی از آخرین قاشق برنجش سکسکه گرفته برای تشکر ازش تو جمع کردن میز بهش کمک کردم. و ظرفا رو توماشین 

 بود هر لحظه هم شدت سکسکه اش بیشتر می شد....

وقتی لیوان چایی را جلوم گذاشت. یه سکسکه ی بلندی هم کرد که با تعجب بهش نگاه کردم که دستش رو گذاشت رو دهنش... و با سکسکه 

 به اینطوری سکسکه ام می گیره....گفت: معذرت می خوام هر وقت غذا بهم می چس
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 ....?موذیانه از حرفش خندیدم وپرسیدم: با این حساب غذا بهت خیلی چسبیده

 

 آره خیلی بهم چسبید...__

وقتی پی به تایید حرفش برد به یکباره دست روی دهنش گذاشت خواست که بلند بشه بره از دستش گرفتم و به طرف خودم کشیدمش گفتم: 

 خوردن با من بهت چسبیده که اینطوری سکسکه می کنی پس عالج سکسکه اتم دست منه؟!اگه غذا 

 

 با چشمای رنگی بینظیرش که حاال از تعجب گرد و بهم سوالی خیره شده بود که سرم را به سرش نزدیک کردم آنی سکسکه ایی کرد...

 

 طمع لبهایش را خیلی دوست داشتم ..

نطوری غذا به هر بلندی عقب کشیدم وگفتم: آخش راحت شدم... از لحظه رسیدن تو دلم مونده بود...ا یکارم که تموم شد سرم را با نفس 

 دومون بیشتر می چسبه مگه نه ؟؟

 

 بدون جوا ب از جا بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت پرسیدم: کجا داری فرار می کنی؟

 

 می خوام چایی تو عوض کنم...__

 

 لیوانم که اینجاست؟__
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دم هش را به اشاره من روی لیوان برگرداند.... تا خم شد لیوان چایی سرد شده را برداره باشیطنت گفتم: می بینی دارویی که بهت پیشنهاد کرنگا

 چه زود تاثیر گذاشت دیگه سکسکه نمی کنی؟ ....

 

ود تاثیرش هم نصفه افاقه کرده.... باید دستش  به دهنش رفت که با یادآوری سکسکه اش  هق هق کرد که زودی گفتم:فکر کنم چون نصفه ب

 روش کار کنیم....

 

 تا خواستم حرکتی کنم با عجله از دستم به آشپزخونه فرار کرد که با صدای بلند شروع کردم به خندیدن خیلی جذاب خجالت می کشید....طوری 

 که من خجالتش را دوستش داشتم....

 

خواست بازم خجالت رو به صورتش دعوت کنم ولی دلم نیومد ...اذیتش کنم برا همین گفتم : میشه  دوباره لیوان چایی رو مقابلم گذاشت .دلم می

 ?کیفمو از جلوی در برام بیاری.

 

به جلوی در رفت وبا کیفم برگشت... کیف رو گرفتم وبازش کردم... جعبه گوشی رو بیرون کشیدم که با دیدنش چشمای خوشرنگش 

 گرفتم که پرسید: این برا منه؟ درخشیدند... جعبه را به طرفش

 خوشت میاد برات سفید گرفتم اگه خوشت نمی یاد عوضش می کنه...?معلومه که برا توه... چطوره __

 

 نه سفید خوشگله... اندرویده؟ ...__

 

 وشت میادآره... آخرین مدله... ولی من فکر می کردم شاید تو هم از این گوشیای صورتی با اون قابهای گوشی عجق وجعق خ__



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 با تفکر پرسید: از کدوم قابا؟

 

 همین قابا که گوشای خرگوشی ویا پاپیونی خال خالی اند ... خنده دار که دخترا می گیرند تو دستشون....__

 

 و اونوقت شما از کجا اینا رو دیدین؟__

 

افتادن تو دانشگاه با اون رفتارای کامال بچگونه هم می تو دانشگاه... دخترای بچه مدرسه ایی که از پشت نیمکت دبیرستان لوس وننر تلپی __

حاال بماند طرز ?افتن دنبال استاد اصال هم نمی دونند استاده متاهله یا نه براشون فرقی نمی کنه... من موندم اینا چطور می خوان مادر بشن 

 آرایش و لباس پوشیدنشون...

 

 شما بهتره نگران پدرشدن خودتون باشید؟.__

 

ین دختر ندونسته سوتی داد با خنده گفتم: به فکرشم عزیزم فقط می خوام بدونم نظر مامان جونش چیه؟. به نظرت دختر خوبه یا پسر؟ بازم ا

 !:?من که ترجیح میدم یه دختر شیرین زبون مثل مامانش داشته باشم با چشمای عسلی خودم 

 

 با چشمای گرد بهم خیره شد وعصبی داد زد: آآآآرش...

 

 ?است مشتاش رو به سینه ام فرود بیاره از بازوهاش گرفتم ودر حالی که به چشماش خیره می شدم گفتم: آرزو بر جوانان که عیب نیستتا خو

 اونم برا تو که فکر کنی مامان کوچلوی اون دختر کوچلو چشم عسلی من تو باشی؟؟. درست نمی گم؟؟.
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چشمای پر از اشک وچونه ایی که می لرزید  به اتاق خواب رفت.... می خواستم کمی نمی دونستم که  به حرفم واکنشی جدی نشون میده با 

 باهاش مزاح کنم...برا همین سر به سرش گذاشتم ...واقعاً این دخترا چه مو جودات  عجیب و غریبند ...آدم رو گیج می کنند ....

 

ید قفل باشه که قهر خودش رو اعالم کنه ولی بر خالف تصورم  در باز برای دلجویی به طرف اتاق رفتم  دست به دستگیره بردم فکر می کردم با

بود با همون تاپ و دامن روی تخت  به پهلو طرف پنجره دراز کشیده و مدام دماغش رو می کشید مشخص بود که داشت گریه می کرد... کنارش 

ه برا تو کمم چه از نظر تحصیالت چه از نظر فرهنگ دراز کشیدم که صدای آرامش رو شنیدم که شروع به حرف زدن کرد: من می دونم ک

و وطبقات...ولی وقتی تو تنهاییم به رفتارات و کارای االنت فکر می کنم نمی تونم عشق رو در وجودت باور کنم... هنوز حرفای بیمارستانت ت

رت از تنها سالح زنانه ام که زیباییم هست برای نگه گوشمه پس دلیلی وجود نداره که تو به یه باره عاشق من بشی... اونم وقتی که می دونی ماد

ولم نداره داشتن تو اینجا استفاده می کنه.... تا تو رو داشته باشه.... مادرم منو که ناخواسته ام نمی خواد حتی به عنوان تنها یادگاری عشقش قب

وی زیباییم داره سرمایه گذاری می کنه اگه فقط یه ذره عاقل سیمین جونم گفت فقط ر?پس دلیل اینکه غریبه ها برام دل بسوزنند  وجود نداره 

 باشم که پسر یاغیش رو سر به راه زندگی اینجا کنم وبا یه بچه سرشو گرم کنم...

 

اگه تا خواستم چیزی بگم دستش رو بلند کرد و ادامه داد: نه بذارین بگم من حد خودمو می دونم... می دونم رویای من کجا و رویای شما کجا؟. 

شتی که اینجام.... اینجا موندم برا اینه از جامعه ایی که تو دوهفته فرارم ذات خودش رو بهم نشون داد می ترسم.... از انگ دختر فراری,و سرنو

رنوشتی در انتظارشه  می ترسم برا همین آویزون زندگی تو شدم وچنگ انداختم به این زندگی... منو به شیخ عرب فروخته بودند.... از چنین س

ارم می ترسم که غریبانم رو بگیره این دفعه دیگه شانس نیارم که شهریار نامی منو از رابطی بخره ومن شانس فرار وآشنا یی با تو رو بدست بی

یشتر از صغیه ایی و مادرت ،منو به خاطر تنها امتیاز زیباییم ،که حاضر بشه که با پسرش باشم من همه اینا رو با خودم هزار بار دو، دوتا کردم که ب

بودن نمی ارزم که بخوام مادر اون دختر چشم عسلی تو بشم..... می دونم این مدت عروسکی هستم برات که سرگرمت کنه ....نه چیزی بیشتر 

... 
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که از زیر شیرینی  برای اینکه گرد و غبار تردید و دو دلی رو از ذهنش دور کنم بغلش کردم و به طرف خودم چرخوندم وگفتم: همه اینا رو گفتی

رو  موبایلت در بری.... فکر کردی من بچه ام سرمو شیره بمالی.... کور خوندی من از حق شیرینیم نمی گذرم.... می خواستم تصویر زمینه گوشیت

 بهت نشون بدم... که سورپریز بود....

 

 سرش رو  تو سینه ام قایم کرد که دوباره پرسیدم: قراره اسم منو چی سیو کنی؟

 رش رو باال آورد و به چشمام خیره شد و پرسید: تو شماره منو چی سیو کردی؟س

 با خنده گفتم: اگه بگم بهم نمی خندی؟

 نه برا چی بخندم؟__

 

 آخه خنده داره؟__

 باهیجان از جا بلند شد وبه طرفم چرخید و پرسید: میتونم ببینمش؟

 

عوض کنم خوشحال شدم دختر خیلی قانع و عاقلی بود ....وکم توقع که با چیزای کوچیک از اینکه خیلی زود تغییر رویه داد تا موضوع بحث رو 

خیلی زود راضی و قانع می شد ....موضوع کوه رو هم خیلی زود جمع و جور کرد ودیگه بساط قهر و آشتی نداخت وسط که منتش رو بکشم ...چون 

 همش تقصیر من بود ...

 

 

 تره.....گفتم : چرا که نه موبایلم رو کان
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به طرف سالن دوید و موبایلم رو برداشت.... تالش کرد که بازش کنه...از پشت سرش بهش چسبیدم و سرم رو شونه اش گذاشتم  زیر لب رمز 

 گوشی رو بهش گفتم: یک، دو، سه، چهار

 چقد روند بلد شدم باید عوضش کنی...... از پرفسوری مثل شما رمز ساده بعیده.....__

 

 اید رمزش رو عوض کنم مثال تاریخ تولد تو....خوب آره ب__

 

  بازم از خجالت قرمز کرد.... برای فرار از نگاه خیره من شماره رمزش رو وارد کرد دست پیش بردم و شماره سیو شده اش رو روی صفحه آوردم

 مات صفحه شد تنها اسمی بود که به فارسی سیوش کرده بودم....

 با خنده پرسیدم: نظرت چیه؟.

 ه طرفم چرخید و پرسید: خوب شما باید بگین چرا به جای هانی یا هانیه اسم منو لب سیو کردین؟.ب

 

 متفکرانه بهش خیره شدم و گفتم: دلیلش اینه که وقتی به صورتت خیره میشم لبات بیشتر از چشمات به چشمم میاد حتی تو خاطرم هم اینطوره!

 

 : هیچ می دونستی که خیلی پرویی؟با حرص موبایلم را به سینه ام کوبید و گفت

 

 شما به جای من بدون.....__

 

 عصبی به اتاق رفت....
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ومن وسط سالن به این فکر کردم چرا قصه شهریار هانی تا این حد به قصه شهریار دوست من شبیه ومن تا حاال نفهمیدم اون دختری که قلب 

 د ته توی این قضیه رو در می آوردم ....شهریار رو با عکسش دزدیده امکان داره هانی من باشه بای

****  ٰ 

 

 ےهان

*** 

 

که تا از لب رو که می گفت من تا قل*ب*ش می رفتم ...اون منو به لب تشبیه می کرد .و من اونو به قلب تشبیه سازی می کردم بدتر از همه این

گه عاشق آرش شده بودم ...و از رفتاراش بر خودم قل*ب*م حاال دیگه در گرو قل*ب*ش بود .هر چند در ظاهر انکار می کردم ...من دی

 عاشقانه ها و رویاهایی  می ساختم ....

 جلوی آینه دوباره به صورتم نگاه کردم آرش برای برداشتن کیفش وارد اتاق خواب شد. پرسید: آماده ایی؟.

 با لبخند نیمه جونی گفتم:  آره ولی خیلی استرس دارم؟!

 

... نباید استرس بگیری... شرط اول نباید استرس بگیری؟ وگرنه ردی، سرهنگ تا ببینه استرس داری ردت می کنه، لبخندی زد و گفت: آروم باش

پس نگران تو با پژو خیلی خوب رانندگی می کنی اونم با فرمون هیدورلیکش که خیلی تیزه .... حاال بماند که پراید دیگه برات مثل آب خوردنه..... 

 نباش... دختر خوب....

 

 وای روز کنکورم من اینطوری استرس داشته باشم می میرم....__
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از دستی به صورتم کشید و گفت: نگران نباش تو بار اولته دیدی افشین اینا هم گفتن بار اول سرهنگ قبولت نمی کنه... پس اینبار روش حساب ب

 نکن... با خیال اینکه داری با مربیت رانندگی تمرین می کنی برو جلو.....

را کمی از استرسم با حرفای آرش کم شد. وبا هم از سوییت بیرون اومدیم... که با افشین و نازلی برخوردیم.... دیشب آرش بهشون گفته بود. ب

همین نازلی قیافه مادر مآبانه برام گرفته بود مدام آیت کرسئ می خوند دورم فوت می کرد.... آخرش به طرف آرش برگشت و گفت: از باربد 

 شکنند؟ می دست سرو برات گفت می آره؟ ۓڒڈم بد جور تو دانشگاه خاطرخواه پیدا کشنید

 

 ...نیفتی گیرم مگه فضول باربد.... ۓآرش با لبخند به لب گفت: آ

 

 افشین با افتخار چندتا به پشت آرش زد و گفت: داداش منه.... دیگه.... مجدا... وجذبه شون....

 .. مجدا و ایل و طایفه شون....نازلی لب بر چید وگفت: بله دیگه..

 

افشین که از دو پهلو بودن حرف نازلی مطمئن بود برای فیصله دادن به بحث به طرف من برگشت و گفت: سعی کن اولین نفر پشت رُل بشینی تا 

 خرابکاری دیگرون بهت نیفته اونم با پارکای دوبل افتضاحشون.... از من به تو نصیحت....

 : باشه سعی می کنم آویزه ی گوشم کنم...به آرامی جواب دادم

 

دیگه استرس امتحان رانندگی شهری رو نداشتم بلکه بیشتر استرس گرفته بودم که آرش می رفت بین مرکز دخترای سانتی مانتال  جایگاه و 

فه شده ولی  استرس از دست موقعیتم رو در خطر حس می کردم... این روزا دلشوره از دست دادن آرش هم به استرس کنکور و رانندگی اضا

 ...چربید ےمه هر دوش بدادن آرش 

از بی   در طول راه سکوت کرده بودم... آرش هم هر از گاهی برای دلداری دستم را فشارمی داد.... تا نگران نباشم...منشا همه این نگرانیها قبال

 قل*ب*م پیدا کرده... سر پناهی بود... ولی حال می دونستم که عاشق آرش شدم و آرش جایگاهشو تو
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 با رسیدن به محل امتحان از ماشین پیاده شدم که آرش گفت منتظرم میشه... وای چقدر شرکت کننده بود. تا نوبت به من برسه... ظهر می شد.

اصولش به گوشم می سری اول چهار نفر با سرهنگ رفتند که یه نفر قبول شده بود. تا اونا برگردند از هرکی یه حرف جدید در مورد امتحان و 

بار  خورد وقتی اطالعات جدید رو به مغزم می دادم اِرور میداد... وقتی هم می پرسیدم که بار چندمشونه دیگه کامل هنگ می کردم... بار پنجم،

 چهارم.... الی آخر من ویه دختر دیگه بار اولمون بود اونم بدتر از من استرس داشت.... وقتی هم

 ی خیلی جدی و بد اخالقه دیگه بدتر... تو دلم رخت می شستن...می گفتند سرهنگ امروز

 

ماشین امتحان خالی برگشت... سرهنگ اسم دونفر رو خوند می دیدم دختراچطور برا اینکه آخرین نفر امتحان بدن به هم تعارف می کردند که 

 بشینه... نفر سوم هم رفت. که بی اختیار گفتم: منم بیام؟

 و پرسید: اسمت چیه؟ سرهنگ نگاهی بهم کرد

 هانیه ملکی؟!__

 بیا بشین!!__

دختر سومی تا اینو شنیدجلدی پشت نشست که من پشت رُل بشینم... بدبخت نمی دونست آش پشت پای خالشه بخوره هم پاشه، نخوره هم 

 پاشه....

ولین بار قبول نمیشن.... پس بار اول رو هانی جون بی به قول افشین چه بهتر.... خرابکاری دیگرون که بهم نمی افته.... به قول آرش همه هم که ا

 خیالی طی کن.....

پشت رُل نشستم توکل کردم به خدا کمربند بستم آینه ها رو میزون کردم... نگاهم به صفحه جلو نمایشگر بود که داشت نشون می داد یکی از 

 درا بازه.... سرهنگ گفت: راه بیفتین.....

 : خانوما در یکی از شماها بازه میشه تاراه نیفتادیم چک کنیدولی من راه نیفتادم گفتم

چپ و راست چک شد ولی نمایشگر خاموش نشد. در خودمم چک کردم... بازم خاموش نشد...سرهنگم کالفه گفت: ماشین کهنه اس سیستمش 

 خرابه شما راه بیفتین..
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 م که دری باز نمونه...ببخشید میشه شما هم درتون رو چک کنید...ولی حاالمن راننده این ماشینم امنیت مسافرا با منه باید چک کن_

 

 بی حوصله و اخم به ابرو در رو باز وبسته کرد که نمایشگر خاموش شد.... بابا ایول...

طقه کامال ساکت و آرومی خنده زیر پوستی سرهنگ رو هم دیدیم..... راه افتادیم.... از آینه دیدم که آرش هم دنبال ما راه افتاد.... خوشبختانه یه من

 بود

 

... رانندگی با ?.... اعتماد به النفسم برگشته بود دیگه استرس نداشتم. پارک دوبل رو خیلی راحت و اصولی زدم. رانندگی با عروسک خوشگلم کجا

 .....?این ابو قراضه کجا.... از پارک دوبل که در اومدم سرهنگ پرسید: شانسی بود

 

 .....?بازم دوبل بزنم__

 

 نه دنده عقب برین.....__

 

دنده عقب رفتم. وبعد گفت پارک سی سانت بزنین.... فکر می کرد من اون کتکایی که از آرش نوش جون کردم مفت بوده.... نه بابا هر پس 

می رفتم.... بدون اینکه نگاه سری مصادف با یه تجربه بوده برام.... بعد از سی سانت گفت راه بیفت.. نصف راه گفت بزن دنده سه.... با دنده دو 

 کنم به دنده زدم به سه.... سر پیچ گفت :بوق بزن

 نزدم..... منتظر جواب شد که جواب دادم: ببخشید اینجا بیمارستانه بوق بیجا آلودگی صوتی برا بیمارا ایجاد ومخیل آسایشون میشه.....
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اهش به دست راستم بود که تک دست فرمون رو گرفته بودم..... زود دست چپم دوباره لبخندزیر پوستیش رو دیدم..نه بابا خوشش اومده ... نگ

 رو گذاشتم رو فرمون.... تا ایراد نگیره..... خوب پراید بود فرمونشم که هیدرولیک نبود.... که تیز باشه..... عادت کردم

 

به طرفم گرفت و گفت: موفق باشید. اینم به آموزشگاه  باالخره توقف کرده وپیاده شدم که سرهنگ کارتکسم)پرونده امتحان  رانندگی(   رو

 ببرید.....

 

 این یعنی؟__

 

 قبولید...... رانندگیتون حرف نداشت.__

 

 خوشحال تشکر کردم وکارتکسم رو گرفتم......چه راحت ...

 

با دیدن کارتکس تو دستم هم باورش شد  با پیاده شدن من آرش ماشینش را جلوی پایم متوقف کرد.... قیافه ردیها رو به خودم گرفتم..... که

 افتادم.....

 

 خوب ایشاهلل دفعه بعد پارک سی سانت فکر کنم چهل سانتی بود... دنده عقبت هم زیگزاگ می رفتی..... تو پارک دوبل راهنما نزدی.....__

 

 این آقای  سرهنگ گلی به جمالشون قبولم کرد.... وای چقد ایراد داشتم..... فکر کنم هیچوقت از امتحان شما آقای مجد در نیام...... باز__
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 چرا صداشو در نمیاری سر کارم می ذاری ...شیطون...__

 

 .....?.... زیگزاگ می رفتم.?بله آقای مجد می فرمودین__

 

 خوب قبولیتم زیر سایه من بود. اگه بهت سخت نمی گرفتم موفق نمی شدی......__

 

 ....زیر سایه پس سری خوردن.....سخت گیری نفرمایید....بفرمایید__

 

 شیرینی من چی میشه؟.__

 زیر لب غر زدم: پرو...... چه مثل باد به هر جهت هم می وزه......

 

 هانی خانوم شنفتم.........__

 

 گفتم که بشنوفی....... آقای مجد...__

 

 بریم یه جا خلوت آقای مجد رو نشونت بدم__

 عصبی جیغ زدم: آآآآآرش ....
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 ن آرش مگه من چی گفتم بریم شیرینی قبولی بخوریم.......جوو__

 

 اول باید بریم اینو تحویل آموزشگاه بدم.......__

 

 چشم خانوم لب شما امر بفرمایید....__

 چشمتون بی بال آقای قلب...__

*** 

 

 آرش

**** 

 

ی پوشیدن تو  جشن تولد وهم کادوی تولد سامیار را با هم با هانی بعد از مدرسه اش با هم قرار گذاشته بودیم.. تا هم برای خرید لباس برا

خره امروز بخریم اونروز نذاشتم ماشینش را با خود ببرد از وقتی گواهینامه اش را گرفته بود مگه این دختر رو می  تونستم با خودم همراه کنم. باال

 به بهانه خرید لباس قرار شد با هم بریم بیرون..

ار، که حاشیه هاش گیپور با گالی سفید... شلوار لی به همون رنگ، برای اولین بار روسری دو رنگ که یه طرفش سبز آبی. مانتوی آبی لی حاشیه د

توپ توپیای کرمی کوچلو... ویه طرفش هم کرمی رنگ که توپ توپیای سبز آبی داشت.... با کیف و کفش کرم رنگ. منم تیپ لی اسپرت زده 

 ودیم.بودم که خیلی با هم ست شده ب

 با دیدنش خم شدم در ماشین رو از جلو براش باز کردم. تا نشست سالم کرد. با لبخند جواب سالمش را دادم.

 لبخندی زد وگفت: فکر می کردم که یادتون رفته باشه... که قرار داریم؟.
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 مگه می شه من قرارم با خانوم لب رو یادم بره؟__

 

 ...اِ.... آرش دیگه خانوم لب گفتی نگفتی.__

 

 مگه با شماست.... هر چی که میلم بکشه صدات می کنم... هانی جوون... عشقم.... نفسم.... دلدارم.....__

 بسه دیگه تمومش کن.... بی مزه...__

 آهان بامزه رو یادم رفت اونم اضافه کن....__

د به چشمام که گفتم: مگه نامزد نیستیم پس مثل نامزدا جلوی پاساژ توقف کردم با هم پیاده شدیم تا راه افتاد جلو از دستش گرفتم . که زل ز

 باید راه بریم.... َ 

من لبخندی به لب زد و با هم به راه افتادیم. اون بیشتر  دنبال یه پیرهن فانتزی،  کوتاه، وعروسکی بود همشونم خیلی بهش می اومدند. ولی 

 شیم.... با تیپ کامال خانومانه تر کنارم ظاهر بشه متین و با وقار....دوس داشتم تو این مجلس که برای اولین بار قرار بود با هم با

د و خاک به قدری پاشاژگردی کرده بودیم دیگه داشت ناله می کرد با اخم به ابرو گفت: آرش بهتر نبود یکی از اون لباسا که تو اتاق لباس داره گر

 م....می خوره بپوشم..... اینجوری با سلیقه تو هیچی پیدا نمی کنی

 اگه شما خانومی فقط یه کم به پیرهن بلندا توجه کنی لباس موردنظر منم پیدا می کنی....__

 

 جلوی مغازه ایی ایستادم و دست هانی رو کشیدم..

 ...?بیا اینو ببین؟ به نظرت چطوره__
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آویزون هانی هم به خوبی مشخص بود به دلش سرسری نگاهش کرد.... برای پرو به اتاق پرو رفت... خوب بودولی زیادی ساده بود از قیافه ی 

 ننشسته...

مرد فروشنده با پرسیدن چه جور لباسی مد نظرمونه ما را به طرف رگالی که پشت پرده بود راهنمایی کرد. می گفت این رگال برای فروش به 

بلند دنباله دار.... آبی نفتی که قسمت  مشتری های مخصوص به خودشونه با ورق ورق زدن رگال.... پیراهنی چشمم رو گرفت یه پیرهن شب

سینه و پهلوهایش با نگین وسنگهای طالیی کار شده و زیر دامن هم با جقه های طالیی کار شده بود.... وقسمت پشتش هم مثل لباسهای هندی 

شده بود. دوست داشتم بغلش کنم و  دالبری و بندی بود که وقتی لباس را به تن هانی در اتاق پرو دیدم... واقعا همون خانوم با وقار برام

بچلونمش....برق رضایت هم تو چشماش به وضوح دیده می شد.. با خرید لباس هانی منم تصمیم گرفتم که کت و شلوارم را آبی نفتی بخرم.... 

 ست هم بشیم خانوم لب و آقای قلب.....

 به یه کافه تریا بردمش... لحظات بودن با هانی رو خیلی دوست داشتم.برای سامیار هم موتور شارژی خریدیم.... ودر آخر برای خوردن عصرانه 

. بازم بعد از رسوندن هانی به باشگاهی که شهریار آدرسش را اس ام اس کرده بود.... رفتم.... مثل همیشه شهریار رو پشت میز بیلیارد پیدا کردم

شکش کنم....اونم به کسی که هانی ازش فرار کرده بود. اول باید می از فکرم گذشت که چطور می خواستم هانی رو به این دوست ناخلفم پی

ی کرد فهمیدم اون محافظا هم آدمای شهریار بودن یا نه چرا که اونا منو میشناختن... امکان این بود شهریار هم منو شناخته و برام نقش بازی م

 ی کردم که شهریار آدم خالف و تو کار قاچاق آدم باشه.....بیشتر بود... نباید از حس من به هانی باخبر می شد.... ولی باور نم

 

 با دیدنم از بازی دست کشید. وپرسید: کجایی پسر؟

 همین جاها چطور مگه؟__

 با دختره به کجا رسیدی؟__

 دوباره تخم شک و تردید رو به دلم پاشید تو دلم به فحشش گرفتم که به تو چه؟

 هنوز که تو بازییم..__

 از این دختره بگذر با احساساتش بازی نکن پسر خوب....داداشی بیا __
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 .?با لحن سوءزنی پرسیدم: اونوقت به تو چی می ماسه...

 باور کن از این دختره که می گی یه حس ترحم به وجودم می ریزه....__

 

 تو چه خبر؟. از ذهنم گذشت این پسر یه چیزی حتما از هانی می دونه.... با لبخند مصنوعی پرسیدم: از سیندالری

 

 هیچ سر مراد شلوغه برا همین از سیندالری منم خبر نداره....__

 

 چشمام رو تنگ کردم پرسیدم: مراد؟

 آره همونی که سیندالر رو به من فروخته بود.....__

 

 ....?می گم این دختره اسم نداره__

 

 به گفته تو سیندالر بیشتر بهش میاد..... تو برگه ها اسمشو هانا نوشته بودند. اونم اسم مستعارشه گویا.... ولی__

 دل منم برای اون دخترا می سوزه که بازیچه دست تواند ... __

 

 خیلی مشکوک می زنی حرف آخرتو اول بزن ..... __

 

ی آدم باید با انسانیت کجا رفته چرا همچین کارپست ?برام جالبه که تو خود ایرون مثل زمان برده فروشی دختر اشو بفروشند ...نظرت چیه__

 ,...?... شهریار تو هم با خرید وسرپوش گذاشتن به این جور کارا داری به مملکتت خ*ی*ا*ن*ت می کنی?ناموسای  مملکت خودش انجام بده.
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 !?چی شده یه دفعه اینهمه وطن دوست شدی؟. وطن پرست __

 

همچین قصه ایی لب مرز گوشمون اتفاق بیفته ... تو به گفته خودت  خوب قصه ایی که از تو شنیدم واقعا برام غیر قابل هضمه.باور نمی کنم__

پنج بار عروسی قالبی با دخترای فراری که داللشون همین مراد نامه داشتی که بعد از شب عروسی مثل دستمال کاغذی همه رو مچاله کردی و 

 دور انداختی....

 

ون برا معامله با مراد   پیش قدم می شدند.... یه قصه ی دیگه پیدا کن بخون نه .... اون دختر ا خودش?حاال چی شده قصه ی من برات جالبه__

 قصه منو ...

 

کنی در برابر دخترونه گیشون از تو چی می گرفتن....این آخری هم با فرارش نشون داده که راضی نبوده ...نباید در برابر این خالفکارا سکوت __

مردانگی به دوره .....من که خواهر ندارم ولی اگه خدای نکرده همچین اتفاقی برا شیده بیفته تو چیکار می به پلیس لو شون بده ....کار اینا از 

 ?کنی

اه شهریار با نفس بلندی گفت : به من چه که چی چیکار می کنه ...حرف شیده رو بهتره نزنی .من راهمو می رم حاال هم فهمیدم که راه رو اشتب

م ....پلیس خودش دنبال همین آدما به قول تو استاد دانشگاه هست که قاچاق آدم می کنند و دخترای فراری رو به رفتم ...از نصفه راه برگشت

 شیخای عرب می فروشند دخترایی که با آرزوها و رویاهاشون ...بلند پروازی می کنند معلومه چه سرنوشتی در انتظارشونه ....

 

ید و فروش میشن معلومه که چه سرنوشتی اونطرف به قول تو با شیخای عرب در انتظارشونه وقتی تو سرزمین خودشون اینطوری راحت خر __

ش کن تا ....تو وامثال تو دارین جامعه رو به لجن میکشین به جای اینکه مدام مراد رو تحت فشار قرار بدی تا سیندالرتو پیدا کنه به پلیس معرفی
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حصیلکرده مثل تو واقعا تعجب می کنم که چطور به خاطر عقده ایی که داره به اینهمه خالف ازآدم ت ?جون دخترای معصوم دیگه رو نجات بدی 

 وجنایت سرپوش میذاره ....اگه جسارت و شهامتشو نداری من به پلیس خبر بدم که تو مرکز شهر تهرون چه خرید وفروشهایی که نمیشه ...

 

 

قت رو بگو ...با منطق پیش برو پروفسور جون یا به مادرت بگو که برای راضی کردنش خُب از تو یکی شروع می کنیم به اون دختر ه همه حقی __

 بعد به موضوع خرید وفروش فساد جامعه برسیم .... ?اصال چطوره که من بگم ها ?داری با احساسات یه دختر چطور بازی می کنی 

 

ص در حالی که دندونام رو به هم فشار می دادم گفتم : تو موضوع بی اختیار به طرفش چرخیدم واز یقه اش گرفتم وبه دیوار کوبوندمش باحر

 جنایت خودت رو با موضوع من یکی برابر می دونی اگه همچین غلطی بکنی ....من می دونم تو ...

 

ی بود ....برا همین با دیدن چرا با من مثل جانیا بر خورد می کنی مراد یه دالله آخرین دختری که برام پیدا کرده بود ترمیم ?اصال معلومه تو چته__

عکس سیندالر ....که یه دل نه که صد دل عاشقش شدم ...به زور راضیش کردم که اونو به من پیشکش کنه نه به شیخ عرب ...حاال هم چند تا 

 محموله اش لو رفته فراریه ....من حاال برم به پلیس چی بگم ....اینطوری پای خودمم گیره....

 

 ?م را از یقه اش دور کرد وبا پوز خند پرسیدم : پس سیندالرت چی میشهبا دستهایش دستهای

 

اونم سپردم به سرنوشت اگه قسمت من باشه خدا خودش اونو سر راهم قرار میده تو غصه شو  ?حاال سیندالری من برا تو مهم شده  __

 موندن نیستی وقتی دلت یه جای دیگه گیره ....نخور....از من به تو نصحیت نامرد نباش ....بذار دختره بره ....تو مرد اینجا 

 

 ....?پوز خندی زدم و تو دلم گفتم :تو چه می دونی دل من کجا گیره 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 ولی برام جالب بود که چرا شهریار اصرار می کرد حقیقت  رو به سیمین و هانی بگم ...وحقیقت هم  این بود که من عاشق هانی شده بودم

**** 

 

 ےهان

*** 

 

زلی هم موهامو شینیون کرده بود و هم صورتمو آرایش ملیح کرده بود وقتی لباسمو تن کردم دیگه نمی تونستم از جام جم بخورم آرایشگر نا

که خیلی خیلی خوشگل شده بودم.... نازلی هم خیلی تغییرکرده بود موهاشو نیمه باز وبسته درست کرده بود که خیلی بهش می اومد. یادم افتاد 

ین خاطر تا خواستم به سوییت برگردم که برم عطر بزنم.... نازلی گفت که از کلسیون عطراش استفاده کنم.... نگاهی به کلسیون عطر نزدم به هم

 عطراش کردم عطری که از همه خوشگلتر بود و سوا کردم...که نازلی در حالیکه داشت شلوار پیشبندی سامیار رو درست می کرد... گفت: از این

 نه....

 پرسیدم: چرا از این نه؟با خنده 

 

 برا اینکه این عطر قهره هر وقت افشین باهام قهر می کنه از این عطر می زنم.... تا دنبالم موس موس کنه....__

 

 وای نگو؟. آخه یه عطر چطور می تونه از هم آشتیتون بده؟__

 

 تا ازت جدا نشه.... لبخندی زد و گفت: یه بار که با آرش قهر و دعوا کردی بیا پیشم از این می زنم
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 حاال بزن که ازم جدا نشه؟ نمی خوام امشب یه لحظه هم ازم جدا بشه...._;

 

 اون آرشی که من دیدم تو این مدت یه لحظه هم ازت جدا نمیشه بلکه اگه روش هم بشه تو رو درسته قورتت میده....__

 

ه انتخاب کنم کدومو بزنم.... می خواستم یه عطری بزنم که هوش وحواس آرش وبعد با صدا خندید.... وبه دنبال سامیار رفت. من موندمو عطرا ک

 رو ببره.... دل به دریا زدم واز عطر معروف قهر نازلی زدم.....

می فس نازلی معلوم نبود کجا غیبش زده با اینکه راه رفتن با اون پاشنه ها برام سخت بود ولی دوستش داشتم... چون بهم خیلی به اعتماد به الن

 داد.... و احساس خیلی شیکی و با کالسی می کردم....

 تا خواستم از پله ها رد بشم دستی از بازوم گرفت و منو به طرف خودش کشید ...آرش بود  اسموکینگ خوش پوش اش را به تن داشت ....

 ?خانوم لب می بینم شیک کردین__

کرد .و بو کشید ....مثل اینکه بخواد از حس بویایی به عمق اش برسه ....صورتش  یه دور کامل دورم زد ....وبعد سرش را به طرف گردنم نزدیک

 جمع شده بود .....

 

 ?چرا صورتتو اینطوری جمع کردی  ?چیه __

 ?این چیه زدی  __

 ?این منظورت چیه  __

 ?منظورم واضحه این عطری که زدی ....چیه__

 ?خوب عطر دیگه  __
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این لباس و این آرایش و زمینه زیبایی قبلیت به اندازه کافی نفس گیر هست که نگاه ه*ر*ز*ه هر مردی رو به  بله منم فهمیدم عطره ....با __

 .... ?خودش جلب کنه ....دیگه این عطرت واسه چیه

 

هداشتی رفت از دستم گرفت وبه طرف سوییت خودمان رفتیم ....تا در باز کرد کتش را در آورد وروی راحتی انداخت ...وبه طرف سرویس ب

 ...صدای شرشر آب را به وضوح شنیدم ....مثل بچه های تخس پا به زمین کوبیدم...

 آرش چیکار می کنی؟ ....__

 

 االن می فهمی چیکار می کنم؟. نترس؟.__

 آرش مهمونی شروع شده....__

 

 یرهن لعنتی رو درآر ؟وقتی بدون ما شروع شده باشه مطمئن باش بدون ما هم ادامه پیدا می کنه زود باش اون پ__

 

 ....?با چشمای از حدقه در اومده زل زدم بهش وبا لکنت پرسیدم: برا چی ؟زده به سرت

 مثل بچه ی آدم میری یه دوش گربه شویی می کنی میای بیرون....__

 

 نالیدم: آخه برا چی؟

 

 برا اینکه من میگم... زود باش...__
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 به سرم نزده هرکی ه*و*س کرده بفرماد بیاد..؟..من که ه*و*س دوش اونم گربه شویی اصال __

 تا خواستم از در بیرون برم دوباره دست انداخت دور کمرم واز جا بلندم کرد....

 تو همون کاری رو که من میگم رو می کنی وگرنه.... مجبور میشم که با همین لباس بندازمت تو وان؟....__

 

 ..ولم کن آرش ببین من می خوام برم پایین..__

 تو کاری رو که من گفتم رو انجام می دی فهمیدی...__

 

 ولی تو داری زور می گی یعنی چی که بعد از اینهمه آرایش و شینیون موهام برم حموم کنم آرایشم که زیاد نیست؟.__

 

 !?بله آرایشتون هیچ نقصی نداره __

 

 پس تو دیگه چه مرگته؟ چه مشکلی با ظاهر من داری؟__

 آرش....وای از دست تو 

 

 ?تو کار تو موندم واقعاً نمی فهمی یا می خوای حرص منو در بیاری  ?من با این بویی که می دی مشکل دارم..__

 

 ?منظورت چیه ?چی میگی برا خودت  __
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 منظورم به این عطریه که استفاده کردی ... __

 خوب اینم یه عطریه مثل همه عطرای دیگه .... __

 

 ی فهمی گوشتو بیار بگم این عطری که زدی چه عطریه ؟؟؟نه واقعاً انگاری نم __

 سرم رو به گوشش نزدیک کردم .....با نجوایش تو گوشم .گفت این عطر ج*ن*س*ی..ه

 صورت منم مثل لبو قرمز شد ...برای فرار از نگاه خیره وشیطونش به حموم فرار کردم ....به قول آرش بعد از مکافاتی که کشیدم تا شینیون

 را با زحمت باز و دوش گربه شویی کردم موهایم

 

 درست یه ربع طول کشید تا دوش بگیرم ...با تن پوش حوله ایی جلوی آینه ایستادم حاال. ..چه کار می کردم کاش حداقل یه عکسی از آرایش و

قرار بود اینو دوباره بپوشی دیگه چه لزومی لباسم می گرفتم تا به دلم نمونه ... دست که به پیراهنم بردم. آرش اونو از دستم گرفت و گفت: اگه 

 ... ?داشت که دوش بگیری

 

 ازم گرفت روی تخت انداخت .

 نالیدم : آرش من اینو خیلی دوست داشتم می خواستم برا مراسم امشب بپوشم ....

 

انگیزت به مراسم می رفتی ممکن بود چه غمت نباشه ,گلم شب بعد از مراسم اونو برا خودم می پوشی تا بهت بگم. که اگه با اون رایحه دل  __

 اتفاقی برات بیفته ....

 

 آرش ..بس کن تو اَم ...چه واسه خودت با این بوی دل انگیز سوژه درست کردی ....من می خواستم با تو ست بشم .... __
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 می کنم... تو نگران ست کردن با من نباش ...من هر رنگی که دلت بخواد ...کت و شلوار دارم...باهات ست __

 

ابه از دستم گرفت و منو به اتاق لباس برد و از رگالی پیراهن مشکی ایی را بیرون کشید و گفت : به نظر من اولین انتخاب همیشه بهترین انتخ

 ....هر چند با معیار من فاصله داره...

 

انو بود .واز کمر به پایین حریر مشکی دنباله داری داشت و پیراهن رو از دستش گرفتم و به اتاق برگشتم پیراهن مشکی کوتاهی بود که تا باالی ز

 روی سینه اش هم سنگ های نقره ایی کار,شده بود .به قشنگی لباس قبلی نبود .ولی خوب...می شد روش حساب کرد.مجبوری  اونو به تن کردم

 جلوی آینه با حال نزار ایستاده بودم که چه کنم ...با این موهای جمع فرشده....

 با کت و شلوار مشکی وکراوات نقره ایی که رگهای مشکی که داشت از اتاق لباس بیرون اومد . آرش

 

پول حروم نالیدم : آرش مو هامو چه کنم ...اونهمه وقتی که برای موهام صرف شد به هیچ رفت ....حاال این ریختی برم پایین ....نازلی رو بگو چقد 

 آرایش من کرده بود ....

 

 د و با لبخند گفت : چقدر غر می زنی تو دختر ....موهاتم من یه کاری می کنم ...آرش نزدیکم ش

 

یلیپس  توری اکیلی مشکی نقره ای که دور آینه چیده بودم .و اونو برداشت وبا یه دست دیگه اش هم موهامو جمع کرد گیره رو با دست برد به ک

خودش چرخوندم ....واز قسمت راست صورتم تکه ایی را جدا و بیرون کشید ..خیلی آرام فشاری  که جیغمو در آورد به سرم زد ....و بعد به طرف 

 و ریلکس کار می کرد .تافت رو از روی میز آرایش برداشت گفت : چشماتو ببند ..
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 بستم تمام تافت رو سرم خالی کرد ...

که خودت درست کردی با این فرهای خدادادی مدل شلوغ وپلوغ  بیا این مدل خیلی بیشتر از او شینیون بهت میاد ....اصال هم معلوم نیست __

 بهت میاد ...

 

 راست می گفت خیلی بهم می اومد ....

نیاز نیست زیاد به خودت بمالی  ?زود تندم یه آرایش سر سری هم رو صورتت پیاده کن بریم ....خدا رو شکر  زمینه خوشگلی رو داری  __

 هست؟...خوشگلیت به اندازه کافی تو چشم 

 

روی صندلی مکعبی شکل میز آرایش نشستم خط چشمم را برای اولین بار قرینه کشیدم ...از خیر زیر سازی های ابرو وسایه هم گذشتم و به 

 ریمل ورژگونه بسنده کردم ....تا خواستم رژ بزنم .آرش که دست به حلقه کنارم ایستاده ونظاره گرم  بود گفت :صبر کن ...

 تم نزدیک کرد .و تار مژه ایی که روی گونه ام افتاده بود رو برداشت ...سرش را به صور

وبعد دستهایش را دو طرف صورتم گذاشت وبا چشمهایش لبهایم را نشانه رفت ...جریان الکتریسته قویی همه و جودم را در برگرفت .و برای 

 اولین بار همراهیش کردم ...و از بو*سید*نش لذت بردم ...

 ه که از کارش فارغ می شد واز طمعی  که چشیده بود می گفت گفت: خیلی دوستت دارم ...خیلی خیلی ...برخالف همیش

 ومن خیلی با دوست دارمش غافلگیر شدم ...تو یه حس و حال دیگه بودم که آرش رژ لب کالباسی بی رنگی را از میز برداشت و به آرامی گفت :

 .... اینو بزن دوس ندارم لباتو امشب قرمز کنی
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اینبار صداقت کالمش رو از نی نی چشمانش به وضوح می توانستم حس کنم ....برای امشب گونی گونی غیرت برام خرج می کرد.وخروارها 

احساسش را برام رو کرده بود احساسی که برام از همه دنیا ارزش داشت ....یه احساس ناب عاشقی .....دیگه خودمو کامال به او متعلق می 

 ...می خواستم همه چیزش باشم ...زنش ...عشقش ,زندگیش, چطور که اونم همه چیزه من بود ...خیلی دوستش داشتم ....دونستم 

 رژ را به لبهایم کشیدم ...واو

 ...?بازویش را حلقه وبه طرفم گرفت  وپرسید:حاال دیگه آماده ایی خانوم لب .

 : بفرمایید آقای قلب من آماده ام اونم کامال با سلیقه شما ....کالمش طنز به خصوصی داشت ازو و  بازویش گرفتم وگفتم 

ست و قلندر از گفته ام با صدا خندید ....زیر لب گفت : تا امشب با اون رایحه دل انگیزت و این دلبریات کار دستمون ندادی بیا بریم ....شب بلند ا

 بیدار .؟؟...منم صبر ایوب و دارم ....

 

*** 

 

  آرش

**** 

 

باز  ی از بازوم گرفت و با همراهی هم از پله ها سرازیر شدیم.، بازم از انتخاب این پیراهنی که تنش بود پشیمون شدم. نه تنها از قسمت سینههان

 بود بلکه از قسمت پایین هم کال ساق پاهاش بیرون بود. و خیلی بهش می اومد. ولی تمام وجودم رو گُر گرفته بود و دوست نداشتم هیچ نگاه

انی هیزی وجود هانیم رو در نورد... دیگه به کل احساسم واقف بودم و می دونستم که خیلی دوستش دارم.... وبرای عمری اونو می خواستم..... ه

همه وجود وعشقم شده بود... اگه به من بود دوس داشتم که برگردم.... یه لباس زشت دِمُده شده رو تنش کنم... تا هیچ کس رغبت نکنه که 

 ش کنه.... همه فامیل چشم شده بودند و هانی رو ارزیابی می کردند...  زیبایی هانی خارق العاده و چشم همه رو می گرفت مطمئن بودم خیلینگا

 از نظرها رو به خود جلب کرده شهرام پسر عموم با لبخند گفت: ببین کی اینجاست.؟ دوماد فراری فامیل..... چطوری پسر؟
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 با دهن باز به هانی خیره شد. تا به طرف هانی برگشت

 

 پسر شاه ماهی تور کردی که منم اگه به جای تو بودم از چنین لعبتی نمی گذشتم... __

 

 بعد خنده بلندی کرد هیچوقت ازش خوشم نمی اومد..... ازاینکه مجلس مختلط برگزار می شد ناراحت بودم. همه مشغول بودند نازلی خرامان به

نی گرفت و با صدای بلند پرسید: وای خدا دختر تو چرا مثل آفتاب پرست هر دقیقه به یه شکل در می آی چقد خوشگل طرفمان اومد از دست ها

 شدی؟. به قدری خوشگلی که هرچی، حتی گونی هم می پوشی بهت میاد. خیلی ناز شدی جیگر؟

 

یکی رو پیدا کرد و از ما دور شد. نگاه سنگینی رو روی هانی هانی هم مثل نازلی شروع کرد به تعارف تیکه پاره کردن... شهرام هم خوشبختانه 

لی حس می کردم وقتی سر بلند کردم نکیسا رو دیدم که با دهن باز زل زده بود به هانی... به طرفش رفتم و با انگشت دهنش رو بستم بیچاره خی

 جفت کرد و شرمنده بدون اینکه حرفی بزنه به طرف دیگه رفت....

ا شناسی  ایستاده بود وقتی زیاد دقت کردم متوجه شدم که ناهید دختر پرفسور رحیمی مشوق من تو امریکا بود... که یه مدتی هم افشین با زنی ن

دوست دختر افشین بود... سرم با شتاب به طرف نازلی و هانی چرخید... نازلی سر روی شونه هانی داشت درد دل می کرد از لب خونیش متوجه 

ع دیدار افشین و دوست دختر سابقش رو برای هانی تعریف می کنه ...احساس همدردی شدیدی رو با نازلی حس کردم.... شدم که داره موضو

 بعضی وقتا خوبه که حس طرف مقابلت رو محک بزنی ولی نه با دوست دختر سابقت... از دست افشین واقعا عصبانی بودم....

 دید... چی شده؟به طرف هانی. و نازلی رفتم پرسیدم: چرا وایستا

هانی من منی کرد ونازلی برای اینکه من شاهد اشک ریختنش نباشم با صدای گرفته گفت: من برم ببینم سامیار کجاست؟ از خودتون پذیرایی 

 ?کنید 

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
121 

 

 تابلو بود که فرار می کرد با خنده الکی به لب گفتم: خواهش می کنم زنداداش صاحب خونه ایم شما بفرماید؟

 

نازلی هانی برای اینکه بهم توضیح نده مدام نگاهش رو ازم می دزدید. من خودم در جریان اختالف جدید نازلی وافشین بودم حاال  بعد از رفتن

 مکاشف به عمل اومده این بود که تمام مدت تلفنی حرف زدنهای افشین به ناهید خانوم ربط داره... برای اینکه توجهش را از توضیحی که نمی

 *ق*ص رو بهم می دی؟ویل بده منحرف کنم  دست به طرفش دراز کردم و پرسیدم: عزیزم افتخار دور اول رخواستم بهم تح

 

 با طنازی بی نظیر زنانه اش گفت: چرا که نه؟

 *ق*صیدیم. هانی نگاهی به سرتا پایم کرد. و پرسید: باالخره ازش استفاده کردی؟همراه هم ر

 

ی گفت با تنها دارایش که پول خودش بود برام خریده بود و من سرسری بین کراواتهایم انداخته بودم... منظورش به کراوات بود که روز عشق ,م

 پرسیدم: بهم میاد؟

 لب ور چید وگفت: بینظیر شدی... فکر کنم امروز از دستت ندم خوبه... ببین دخترا چطوری محوت شدند.....

 ?پس منو محکم بگیر تا ندزدیدنم..__

فتن من مهم نیست مهم اینه که دل تو با من باشه.... من هیچ وقت دلت رو که با من نباشه به زور با خودم همراه نمی کنم. من تنها محکم گر__

 درسته که تنها و بی کسم و خانواده درست حسابی ندارم... ولی به قدری شخصیت دارم که عشق رو گدایی نکنم....

 نیم عاشقانه زندگی کنیم....ولی همه ما برای عشقمون می جنگیم تا بتو__

 عاشقانه زندگی کردن با ضرب زورگویی واسارت هیچ وقت امکان نداره.....__

ولی من می خوام همین امشب به ضرب زور و قدرت هم که شده تو رو تو جاده زندگیم همراه کنم.... همین امشب می خوام که با دخترانگی __

 کوس برای پا گذاشتن به دنیای زنانه ات شروع شد.... ومن لحظه شمار اون لحظه ام......هات خداحافظی کنی از همین حاال شمارش مع
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 از شدت شرمندگی وخجالت گونه هاش قرمز شد و دستهاش از روی شونه ام سر خوردند در عرض چند دقیقه هم از دیدم محو شد.....

 

کیک و یا موقع دادن کادو ها ،از هانی خبری نبود مدام نگاهم در  موقع شام هم هانی رو ندیدم ...حتی موقع خاموش کردن شمع های روی

جستجوی هانی به اینطرف و اونطرف در گردش بود .دوباره نگاهی به چهار سوی سالن انداختم. هیچ اثری از هانی نبود. از کنار گوشم صدای 

پوزخندی و درحالی که یه ابروش رو باال انداخته بود. به من نگاه  مردانه ایی رو شنیدم... به طرف صدا که برگشتم شهرام )پسرعموم(  رو دیدم با

 می کرد. منم مثل خودش ابرو باال انداختم و پرسیدم: چیه چه خبر؟

 

 می بینم تمامی شایعه هایی که در موردت شنیدم راسته؟__

 

 منظورت کدوم شایعه هاست؟__

 

ا ها ال پوشونی می کنید .  و زن عمو در تالشه که تو ایران تو رو پایبند و امر وبه صدق همون شایعه هایی که تو امریکا اتفاق افتاده و شم__

 ?...حرومت...باشه ?معروف و نهی از منکردعوتت  کنه ... ولی خودمونیم عجب لعبتی برات در نظر گرفته .

 

 کی گفته؟ حقیقت نداره؟ همه اش چرت و پرته.__
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یزه ات کجا رفته؟ شش هشت ماهه این دختره کنارته.... چه لزومی داره که هنوز آفتاب مهتاب ندیده ها, چرت و پرت... پس بهم ثابت کن غر__

 ??... اصال با عقل جور در می یاد ...پس این وسط مشکلی وجود داره ??اس.

 

 از کجا مطمئنی؟__

 

.... اینم آفتاب مهتاب ندیده ?مم طرف  چکاره اساز اونجا که دیگه برا خودم دکتر دختر و زن شناس شدم.... یه نگاه که بندازم می فه__

 ..اس....قلق هر زن و دختری اومده دستم رو هوا شناساییشون  می کنم ...میگی نه ... کافیه غریزه اینم  تحریک بشه... مثل موم تو دستمه .

 

 عصبی داد زدم ::تو به غریزه ی زن من چیکار داری لعنتی؟

 

 د غرب زده... این کاره باشی.... اگه مرد عمل نیستی می تونم همراهیت کنم؟زنت.... واقعا.... بهت نمیا__

 

تا اینو گفت مشتمو کوبیدم تو صورتش این قدر بی غیرت نشده بودم مثل سیب زمینی بی رگ زل بزنم بهش اونم هر چی از دهنش میاد بارم 

ر خون شد. مردای فامیل برا جداسازی ما از هم به کنارمون اومدن... هر کنه.... لعنتی.... یه مشتم من خوردم ولی به جاش منم یکی زدم دهنش پ

کی یه چی می گفت و می پرسید. لعنتی تو عمرم از کسی اینطوری... عصبی نشده بودم مامان هم عصبانی شده بود مدام سرش رو تکون می داد 

 .... ?ه مردی از ناموسش دفاع نکنهمگه داریم تو ایران ک ?یعنی استاد دانشگاه غیرت حالیش نمیشه مگه میشه 

می اگه به شخصیت اجتماعیم هم  بخوره یا نخوره هم من نمی ذارم کسی به عشق زندگیم توهین کنه ....هانی همه زندگی منه ....با تموم وجودم 

 خوامش ....

 '??خوشبختانه شهرام لو نداد که سر چی داریم دعوا می کنیم ویا چرا دعوا
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به طرف روشویی رفتم ل*ب*م را شستم حس کردم یکی پشت سرم ایستاده .به طرفش که برگشتم ....هانی با دستمالی برای شستن ل*ب*م 

به دست پشت سرم ایستاده بود ..با نگرانی بهم خیره شد . صورتش از زخم ل*ب*م جمع شد..دستمال دستش رو جلو آورد و خون ل*ب*م رو 

ز دستش گرفتم ..و روی دستش یه ب*و*سه گذاشتم ...وای که آرش قربون اون قرمزی لپاش پاک کرد....تا خواست دستش رو پس بکشه ا

 بشه ...که حتی شرم و خجالتش هم خواستنی بود ...همه حاالتش رو یه جا خریدار بودم ....

سی ما رو با هم ببینه ....دیده شدن با دلواپسی نگاهی به اطراف  انداخت می دانست که به من هیچ اعتباری نیست ...برای همین نگران بود که ک

 دو تایمون زیاد مهم نبود بلکه ...درحالتی که دیده می شد بیشتر مهم بود ...امشب شب خون آشامی بود و یا من چنین حس می کردم ...یه شب

 بلند اونم با حضور هانی خودم ....

...هنوز ?تم و به دنبال خودم کشیدمش نق زد : آرش چیکار می کنی استرس اش با شنیدن صدای پایی از سالن شدت پیدا کرد ...از دستش گرف

 .... ?که مراسم تموم نشده

 

د ...چرا هیچ وقعی به حرفاش ندادم ...وبه طرف سوییت خودمون بردمش ....حال که دنیا وارونه شده بود ...واز دخترونه به زنوونه یه قدم فاصله بو

دیگه نمی ذارم سر  همچین چیز بی خودی رابطه ما رو بهم بزنندو یا تهدید کنند ...هانی اول و ?ی رفت باید رابطه ما سر این مسله زیر سوال م

 آخرش مال خودمه ....

 

 ?بذار برم  ?قرار بود با سامیار بریم سر وقت ته دیگا?آرش ....آرش ...دستمو کندی ...دیوونه شدی  __

 

 سراغ ته دیگا تا سیمین جون پدری ازتون در بیاره .... خوب وقتی کارت با عموی سامیار تموم شد می ری __
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قدم خنده ایی کرد که برای اولین بار چال رو گونه اش رو دیدم ...چرا تا حاال متوجه اش نشده بودم با هر قدمی که من بر می داشتم اونم یه 

اهنش رو پایین کشیدم ....و زیر لب تو گوشش نجوا کردم : عقب می رفت ...تا به دیوار خورد سرم رو نزدیکش بردم ...با دستهایم هم زیپ پیر

 ?امشب تا آخرش هستم

 

******* 

 

 

رو به نرده های تراس تکیه دادم . با اینکه هوای اسفند ماه بود. ولی گرم واز همین حاال بهاری می زد. کاش سیگاری بودم دلم ه*و*س سیگار 

شهرام رو قل*ب*م سنگینی می کرد. از یه طرف وقتی به آرزو های هانی که فکر می کردم به داشت. نفسم باال نمی اومد از یه طرف حرفای 

 خودم اجازه پیشرویی رو نمی دادم. همه اینا دست به دست هم دادند تا نتونم به طور کامل از شبم لذت ببرم.

 

 اید با عزت و احترام عروسم میشد ...هانی ارزشش خیلی بیشتر از اینا بود دلم نمی خواست هیچی رو دلش سنگینی کنه... ب

 

تا سر برگرداندم طرف در شیشه ایی تراس نگاهم بهش افتاد که با لباس خواب سفیدی که خیلی عروسکی و زیباش کرده و ساقهای خوش 

ودم دستامو باز کردم. و تراشش رو بیرون ریخته بود به من زل زده.نگاهش دنیاها با من حرف داشت ... همانطور که یه وری روی نرده نشسته ب

به آغوشم دعوتش کردم. مثل دختر بچه های لوس و تخس به طرفم دوید. و خودش رو به آغوشم انداخت... ب*و*سه ایی به موهاش زدم. و 

 زیر گوشش نجوا کردم: منو ببخش نتونستم به عهدم وفاکنم....

 

 شه بپرسم؟با خجالت چشم به صورتم دوخت و گفت: مهم نیست زیاد.... ولی می

 سرتکان دادم وپرسیدم,:  چی بپرسی؟
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اینکه پای..... پای یه زن دیگه وسطه؟. فقط این که چرا هیچ وقت رابطمون تا آخرش پیش نمی ره؟. شاید وجود یه زن تو قلبت اجازه این __

 پیشروی رو بهت نمیده تا بهش خ*ی*ا*ن*ت کنی؟

 

یی اگه وجود کسی تو قل*ب*م اجازه پیشرویی رو نمی داد ولی از امروز بدون تو تنها ملکه وروجک من به چیا که فکرش نرسیده.... نگران چ__

 ساکن تو قل*ب*م هستی تنها تو وجود خارجی تو قل*ب*م رو داری.....

 

. چرا منتظرم که .. چرا فکر می کنم این آرامش ظاهری وآرامش قبل از طوفانه..?پس چرا من هنوزم از محکم بودن جام تو قلبت آرامش ندارم__

 ادگیم...گرد بادی از راه برسه و همه چی رو در هم بشکنه؟ .... خیلی نگرانم... خیلی می ترسم از غریبیم از بی کسیم از تنهاییم.... از بی خانو

 

گفتم: نگران هیچی وهیچ کس  دوباره جوجه ترس زده ام را زیر بال و پرم جا دادم... و با نوازشی که به موهاش می دادم با لحن دلگرم کننده ایی

نباش تا من هستم. خودم برات همه کس می شم نمی ذارم آب تو دلت تکون بخوره تو مال منی... من می خوامت برا همه مراحل زندگیم از این 

م  راحت باشه تا ابد زن اول مرحله جوانی تا پیریم.... همیشه کنارت خواهم بود.... بازم میگم که دوستت دارم.... خیالتم از بابت جات تو قل*ب*

 آخرم، چه تو زندگی وچه تو قل*ب*م تویی؟.

 

 سرش دوباره باال آورد و با لبهای خوش فرمش لب زد,:  تو هم اولین و اخرین مرد زندگیمی ...

 

تونسته بودم.جلوتر برم  اینروزا دل دوباره به فکر رفتم این بار سوم بود که گفته بودم تا آخر معاشه قمون باهاش خواهم بود ولی تا نصفه  بیشتر ن

 نگرانم می کرد که چرا اینطوری میشه باید با یه روان شناس حرف بزنم؟ .....

**** 
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 هانی

*** 

 

از با سر درد بدی بیدار شدم. آرش دانشگاه رفته بود. تنها بودم دست بردم موبایلم رو از روی پاتختی برداشتم. نگاهی بهش کردم پنج. پیام 

اشتم که نوشته بود برای دیدنش پیشش برم.... هنوز حسش رو نداشتم. از دیشب یه جور سر خورده بودم. اصال نمی فهمیدم آرش که نازلی د

 اینهمه ادعای دوست داشتنم رو داشت چرا اینطوری تو معاشقمون منو تشنه می برد... تشنه برم می گردوند... منم یه زن بودم با همه حسهای

نمی  ?با غزیزه های زنانه ،نیازم به جنس مخالف چی می شد. اونم با وجود زندگی با خود آرش.... اینهمه خودداریش برای چیه زنانه ی دیگه...

روع فهمم.... سر در نمیارم... یعنی من جذاب نبودم. این همه مدت تمام سالحهای زنانه ام رو بکار بردم تا  زندگی زناشوییم رو هم با آرش ش

 کنم...

 

 برا خودم خیار و گوجه خُرد کردم. که با پنیر سفید خیلی بهم چسبید.کمی 

 

بعد از صبحونه مفصل به حموم رفتم یه دوش با حال گرفتم... یه لباس سه تیکه خوشگل صورتی توسی تنم کردم و به طرف سوییت نازلی اینا 

صدای آهنگ قطع، و صدای پر از لرزش نازلی رو شنیدم که به رفتم. صدای آهنگ نازلی زیاد بود تا خواستم بدون در زدن وارد سوییت بشم 

عزیزم، سامیار رو چرا فرستادی پایین... مگه دزد گرفتی و یا با مافیا طرفی که اسلحه کشیدی ?مخاطبش می گفت: افشین این کارا یعنی چی 

 برام؟ این اسلحه رو از کجا آوردی؟
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م مهره هاش شکستند. یعنی چی که افشین خان اسلحه کشیده رو نازلی به حق چیزای سرم با شنیدن اسم اسلحه چنان چرخید که فکر کن

نشنیده درست بود به قول نازلی یه مدتی بینشون شکر آب شده ولی اونقدری هم نیست که بخواد تو سوییت نازلی رو بکشه.... آدم فضولی 

 ر چیه؟نبودم. ولی االن پای اسلحه وسط بود. باید سر در می آوردم موضوع س

 صدای داد افشین رو شنیدم: تو.... بهم خ*ی*ا*ن*ت کردی؟

 

نازلی با گریه گفت: نه دروغه من هیچ وقت بهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم. افشین من عاشقتتم چطور می تونم بهت خ*ی*ا*ن*ت کنم ها.... تو 

 بگو.... چطور می تونم به عشقمون خ*ی*ا*ن*ت کنم....

 

د: پس این آزمایشا چی می گن.... من عقیمم می فهمی زمین و زمان به هم بریزن من نمی تونم پدر بشم در حالی اینبار افشین عصبی تر فریاد ز

ت که من االن یه پسر پنج ساله دارم همه انگشتام به طرف توه لعنتی زود بگو پدر سامیار کیه؟. با کی بهم خ*ی*ا*ن*ت کردی؟ تا نزدم نکشتم

 بهم بگو؟؟؟

 

 ا*ن*ت نکردم چرا باور نداری؟ کی بهت گفته که تو عقیمی؟....من هیچ وقت خ*ی*__

 

ناهید دختر پروفسور رحیمی، پرونده پزشکی منو از آرشیو پرونده های بیمارا ی پدرش پیدا کرده امروز به هرکی نشونش دادم همه نوشته ها __

 رو تایید کردند.... که من نمی تونم بچه داربشم.؟

 

ته ناهید خانوم عشق سابق بر این تون.... می خواد جای منو بگیره. ویا شایدم گرفته خبر ندارم. می خواد منو از پس بگو کی زیر پات نشس__

 چشم تو بندازه..... خرابم کنه.....
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احترام افشین قیافه کامال مردانه و استخونی داشت با چشم و ابرو مشکی..... به جذابی آرش نبود ولی یه جوری بود که من به شخصه براش 

جوابی به  زیادی قائل بودم و حال این رفتارش با نازلی برام غیر قابل تصور می نمود.... یعنی واقعا سامیار  بچه افشین نبود اصال دلم نمی خواست

 این سوال بدم تا نازلی رو زیر سوال ببرم....

 

گذاشت رو مخش.... به قدری سریع اینکارو کرد که من بی حرکت افشین اینبار نازلی رو از زمین بلندش کرد و به دیوار کوبدونش و اسلحه رو 

 مونده بودم که چه بکنم... جیغ بکشم یا برای کمک به نازلی پیشش برم نذارم که افشین شلیک کنه؟

 

 ه دار برا خودت...یاهلل نازلی تا اون روی سگ منو باال نیاوردی بهم بگو کی وکجا با کی بهم خ*ی*ا*ن*ت کردی؟. حسادتای زنانه تو هم نگ__

 

 من..... من.....بهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم....__

 

 افشین اینبار دستش رو روی گلوی نازلی گذاشتو و پرسید: پس بهم بگو این آزمایشا چرا تثبت می کنه که سامیار بچه من نیست....

 

 نازلی داشت خفه می شد با گفته افشین می خواست چیزی بگه برای همین خرخر می کرد

 

ه می افشین دست از گلوی نازلی برداشت که نازلی ضعف کرد و افتاد رو زمین ...چند تا سرفه کرد از الی در به داخل نگاه کردم افشین کالفه را

 رفت و چنگ می زد به موهاش ...مشخص بود که خیلی عصبیه ...
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بی مشخص می کرد به طرف افشین دو خت وچند بار نازلی سرش رو بلند کرد و با صورتی که وحشت زدگیش و ترسیده بودنش را به خو

 سرتکون داد وگفت : اونا گفتن که این بچه از خون توه ....از رگ و ریشه تو و گرنه من قبول نمی کردم .....

 

 ?افشین با ناباوری نگاهی به نازلی کرد و پرسید: منظورت از اونا کی اند

 

 سیمین جون و پروفسور رحیمی پدر ناهیدت.....__

 

 افشین عصبانی دوباره از یقه نازلی گرفت و تکونش داد سرش دادکشید: اون زنیکه لعنتی. جون من نیست تا دیروز تو و سامیار همه زندگی من

 بودین که حاال فهمیدم شما هم یه دروغ بزرگ تو زندگیمین ....از اول همه چیزو تعریف کن واو به واوش رو می خوام بدونم .....

 

پیش که اینجا برا آخرین بار آزمایش دادی جواب قطعی این بود که تو هیچوقت پدر نمیشی ....سیمین جون پرونده تو فرستاد برا شش سال  __

ت پروفسور رحیمی ...بعد از یه هفته من و تو سیمین جون برا دیدن آرش راهی آمریکا شدیم اونجا پروفسور و سیمین ازم خواستن درمورد عقیمی

..اونا گفتن علم پزشکی برای هر دردی درمونی پیدا کرده وعالج داره ...گفتن با لقاح مصنوعی ما می تونیم بچه دار بشیم چیزی بهت نگم .

 ...سیمین گفت تو اگه بفهمی که عقیمی چقد غصه می خوری ....برا همین لزوم نمی دید که تو از این جریانات با خبر بشی ....لقاح که صورت

و کاب*و*س می گذشت ...یادته هرسه مون یه شب بنجامین باتن)فیلم سینمایی خارجی ( رو تماشا می کردیم ...من ،تو گرفت شب و روز من ،ت

و آرش من اونشب اصال نخوابیدم مدام صحنه های بدنیا اومدن اون بچه پیر با پوست چین و چروک شده به جلوی چشمام می اومد ....گریه ام 

 ری بدنیا بیاد .... خیلی می ترسیدم افشین ...وحشت داشتم تو که خبر نداشتی عذاب وجدان گرفته بودم ....می گرفت نکنه بچه ی منم اینطو

 

 دِلعنتی باید بهم می گفتی حتی اگه دست مادرمم تو کار بود ....بهم می گفتی. نباید می ذاشتی من اینطوری بفهمم تا داغون بشم ....__
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 رف سیمین جون گوش کردم ...من چه می دونستم ...من فقط به ح__

 

 ??افشین سرتکون داد و به طرف نازلی چرخید و گفت: دعا کن سیمین توجیحم کنه 

 

ا نه هر تا به طرف در اومد منم زودی از جلوی در کنار رفتم با رفتن افشین صدای گریه نازلی هم بلند شد ....مونده بودم برا دلداری پیشش برم ی

لم نمی خواست نازلی سر زنده رو در برابر خودم سر افکنده ببینم ...و یا از اینکه راز زندگیش رو فهمیدم معذب باشه چی باشه من غریبه بودم د

 به خدا شاهد اگه برا استراق سمع ایستاده باشم برا این اونجا موندم که جلوی اتفاق ناگواری رو بگیرم

*** 

 

 آرش

**** 

 

مگه دستم به این دختره نرسه معلوم نیست کجا رفتند؟ هیچ کدوم هم موبایل با خودشون نبردند. دیگه  با نگرانی دوباره تا تراس رفتم و برگشتم

نمی دونم کجاها رو باید دنبالشون بگردم. سرشب که به امیدش برگشتم مرحمت میگه که حال نازلی خراب شده بود که هانی بردتتش دکتر حاال 

افشینم انگار نه انگاری حال زنش خوب نبوده.... گرفته بی خیال خوابیده. این منم که باید هی ساعت از دوازده گذشته  خبری ازشون نیست. 

 طول و عرض تراس رو برم وزل بزنم به کوچه خلوت که کی ماشین هانی میاد تو باغچه....

 از آدمای مراد می ترسم که شناسایش کنند. از شهریار می ترسم که بفهمه هانی کیه؟.

 

 از ساعتها انتظار ماشین هانی با گاز پر وسر صدایی وارد باغچه شد.... بی تاب و بی قرار به طبقه پایین دویدم....باالخره بعد 
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 واقعا از من و اینهمه بی قراری برای یه دختر بعید بود.

الکل به دماغم زد. با خودم فکر هانی پیاده شده و داشت کمک می کرد که نازلی بی حال رو از پشت بیرون بکشه تا به کمکش رفتم بوی تند 

نمی تونست  کردم که حتما آمپولی سِرمُی به نازلی ترزیق کردند ولی نه بابا از این خبرا نبود بلکه اینا تا خرخر مست کرده بودند. چون نازلی اصال

 سر پا بشه.... شل و وارفته بود.... کمی به طرف هانی متمایل شدم تاببینم اون چی خورده یا نه؟.

استم لباسای بله.... زیاد به مستی نازلی نبود ولی بازم خورده بود هوشیا رتر از نازلی بود.... با کمک هانی نازلی رو به اتاقش بردم واز مرحمت خو

 نازلی رو عوض کنه.... نازلی هم از مستی زیاد چرت وپرت می گفت به خوبی مشخص بود که اولین بارشونه خیلی بهشون تاثیر گذاشته...

 

از بازوی هانی گرفتم و به سوییت خودمون بردمش... تا رسیدیم ازش پرسیدم: برای چی اینهمه مست کردین، بدون اجازه کجا بودین ها؟ با 

 اجازه کی مست کردی؟ مگه زنم مست میکنه ها؟

 

 

 پس چی که زنم مست می کنه فشار نازلی افتاده بود رفتیم. یه سِرُمم بهش زدند....__

 

 این بد مستی تون برا چیه؟ واونوقت__

 

 حال نازلی خوب نبود. غم داشت غصه داشت برای اینکه دق نکنه خورد....__

 

 ....?نازلی غم داشت، غصه داشت تو چرا همراهیش کردی__
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 ...?منم رفقشم دیگه;منم همراهیش کردم __

 

 من نمی فهمم نازلی چه غم وغصه ایی می تونه داشته باشه؟. ها تو بگو__

 ..... آرش ول کن.... یه شب رفتیم به سالمتی مردای مجد زدیم باال... کاش مامان سیمین هم می اومد....إ__

 

 ...???سالمتی مردای مجد مگه چه شونه.... ها..__

 چشون نیست تکمیل تکمیالً....__

 

 دوباره با صدای بلند نخودی شروع کرد به خندیدن....

 

 ونم از افشین که عقیمه..... اینم از تو....اون از بابا که زن ذلیلله.... ا__

 

 زل زد تو چشام.... وبه آرامی گفت: اینم از تو که ناتوانی داری.....

 

و این وبعد با صدای بلند شروع به خندیدن کرد.... و دور خودش چرخید.... موضوع عیقمی افشین رو از خود افشین شنیده بودم. بابا هم به قدری ت

بود که واقعا وجودش رو نمی شد حس کرد..... مامان خیلی دور برداشته به همه چیز و همه کس کارداشت.... بابا هم درست زندگی کمرنگ شده 

شده بود نقطه مقابل مامان و همونقدر هم بابا با زندگی کسی کاری نداشت و سرش تو الک خودش بود..... می رفت و می اومد اصال حسش نمی 

 کردی....
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. با ناتوانی خودم..... این دیگه اغراق بود..... هانی بازم می چرخید.... هر آن ممکن بود که باال بیاره شبیه دخترای خُلو چِل می زد..ولی در رابطه 

 مانتوش از همیشه بلندتر وگره روسریشم کجکی بسته بود.... که دیگه با خُلو چِال مو نمی زد.

 نای مجد هم بزنین که خیلی سر خود و بی بند بارشدند که به جای مرداشون بد مستی می کنند؟و با خنده به لب گفتم: نگفتین که به سالمتی ز

 

 چرا گفتیم.__

 دوباره با صدا شروع به خنده کرد و دور خودش چرخید

 از دستش گرفتم و به طرف حموم بردمش... دوش آب سرد و باز کردم تا مستی از سرش بپره....

ُُ 

 

مانتوی زشت بلندش هلش دادم... تا آب سرد رو بدنش نشست لرزی کرد.... زیر همون دوش سرد بهش نزدیک  به زیر دوش آب سرد با اون

شدم... نگاه مستقیمش رو به صورتم دوخت... همون نگاه آبی بینظیرش رو...که سالها هم می گذشت نمی شد که فراموشش کرد. ب*و*سه ی 

خودش پیش قدم شد و سرشو جلوتر آورد.  ومن همراه با ل *ب گرفتنش دگمه های  نرمی رو گوشه ل *بش گذاشتم. تا سرمو عقب کشیدم

 مانتوشو دونه به دونه باز کردم. عادت نداشت از زیر مانتو لباس دیگه ایی به جزءلباس زیر بپوشه.

 

 مستی باعث شده بود که دیگه ازم خجالت نکشه... با بی حالی پرسید: تو حمومم می کنی؟

 

 بپا نیفتی؟ جیگر... تا خودتو بشوری منم برات یه شربت عسل درست می کنم تا سر حال بیای.؟... با خنده گفتم:
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اینو گفتم و از حموم در اومدم  بیرون و به نق نقاش توجهی نکردم  دوتا شربت عسل درست کردم تا بخوردش بدم.... وقتی از حموم اومد حس 

 وانمود می کرد که هنوز مسته....کردم که مستی کامل از سرش پریده بود.   ولی 

 

 لیوان شربت رو به طرفش گرفتم که یه باره سرکشید.با گیجی گفت: خوابم میاد؟

 

 با لبخند به لب گفتم:  بریم بخوابیم...

رفته... موهای  بلندش کردم و به اتاق خواب رفتیم... هوا هنوز سرد بود. از کمد دیواری براش پتو در آوردم تا برگشتم طرفش دیدم خواب خواب

ر خیس و فرفر ی شده اش روی بالش ریخته بود.. با حوله هم  همین جوری یه وری  افتاده بود... پتوروکشیدم روش  ؛می دونستم که تا صبح هزا

داشت تنش  بار اینطرف و اونطرفش می کرد رو خودش که نگه نمی داره.... مشکل افشین و نازلی به من و هانی هم سرایت کرده و تو رابطمون

 ایجاد می کرد

 باید یه کاری می کردم هانی از زندگی اونا بره کنار هر چی باشه اونا زن و شوهر بودند خودشون می دونند ....با زندگیشون چه کنند ؟؟؟

**** 

 

 هانی

*** 

 

سردرد فکر کنم از اثرات مستی دیشب  .نور که یهو به چشمم خورد چشممو زد .با گیجی به اطراف نگاهی انداختم.سرم بد جور درد می کرد .این

 با نازلی بود. یه یادگاری از دوست. مگه نه اینکه هر چه از دوست رسد نیکوست؟ پس بکش خانوم رفیق ...
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 ٬خمیازه ی بلندی کشیدم

... چه واسه خودشم بد نگذره آرش خان چه محکمم بغلم کرده»ودست بردم سمت چشمای پف کرده ام. وای من کی بغل آرش خوابیده بودم....

 «کشف حجاب کرده بود. چه هیکلیم داشت تمومی عضله هاشو ریخته بود بیرون...

 

 سعی کردم از حصار گرم آغوشش  خارج بشم ولی حصار دستاش محکم تر از قبل فشرده شد...

 

 سرش را جلو  آورد و و در گوشم با لحن خواب آلودی گفت:

 

 چی شده خانوم لب؟ راه فراری نداری؟_

 

 خواب آلود تر از خودش گفتم :

 

 صبح شده ! نمیخوای بیدار شی آقای استاد قلب  ؟!_

 

ب*و*سه ی  کوچلویی روی گردنم زد و بی خیال پاشو روی پام گذاشت و دستاشو دور شکمم حلقه و جفت  کرد و سرشو توی گودی گردنم فرو 

 کرد... بو کشید اونم از عمق وجود....

 

 ?شگاه ؟ دانشجوای مونثت منتظرند هاآرش نمیخوای بری دان_
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 نه نمی رم خیلی خوابم میاد!_

 

 برای اولین باربی اراده  ب*و*سه ای روی ل*ب*ش نشوندم.... اونقدری باهاش راحت نبودم که پیشش وقیح بشم ...

 

م بهش نیست  که آرش بی پروا  دستشو از خجالت سعی کردم با پایین لباس خواب بنفش رنگم که از پر مرغ بود  ور برم تا تظاهر  کنم حواس

 کشید رو ساق پام.... خیلی پرو بود می خواست یه جوری ب*و*س کوچلومو به روم بیاره وتالفی کنه

 

 باصدایی که  دو رگه شده بودگفتم:

 دیشب من و نازلی یکم زیاد رویی کردیم.... من متاسفم واقعا..._

 

 ی از خنده خودداری کردم ...تا پرو نشه ؟...الله ی گوشمو ب*و*سید...که قلقلکم اومد ول

 

 ?حاال میشه همه چی رو برام تعریف کنی ؟تو نازلی کجا رفته بودین _

 

 ?با خنده از اینکه مدام تو گوشم حرف می زد ومن قلقلکم می اومد گفتم : نمی گم محرمانه اس یه درد دل دخترونه بود  

 

 ??شوهرتم نمی گی ....می دونی یه تنبیه حسابی بابت مستی دیشبت پیش من داری با خنده موذی به لب گفت : حاال به من که 

 

 یه دستشو گذاشت روی بالشتم و با اون یکی دستش موهامو از روی صورتمو کنار زد
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 ازش خجالت می کشیدم ..?ل*ب*ا*شو گذاشت رو ل*ب*ا*م که سعی کردم مانع بشم...چون می ترسیدم دهنم بو بده اول صبحی 

 

 ....?رش نکن ! اینطوری  خودت  از کارو زندگی می افتی ؟ ، نازلی می گفت افشین به تو هم ماجراشون رو گفته آ_

. 

 با گذاشتن ل*باش رو ل*بام نذاشت ادامه حرفمو بزنم

یه گاز کوچلو  گرفتم  ل*بامو میک زد....ویه گاز کوچلو هم گرفت که دردم اومد ...وبعد آروم آروم شروع کرد به ب*و*س*یدنم ! منم ل*ب*شو

که حریص تر ووحشی تر شد ......اولین بار بود که اینطوری پیشش راحت می شدم  .و عمل متقابل تر انجام می دادم ...انگاری خوشش اومده 

 بود

 

 آرشم تازگیها خیلی وقیح شده بود ....

 یه دستشو گذاشت رو ساق  پام

 خودشو محکم بهم فشار داد

 گرفت. وبعد ل*بامو تو دهنش

 جفتمون دیگه کامال نفس نفس میزدیم...دیگه داشتم نفس کم می آوردم ...

 از گردنم ب*و*سید .ونفسهاشو پخش گردنم کرد که مور مورم شد  ...منم دستامو فرو کردم الی موهاشو چنگ انداختم بهش

 لپم وگاز زد که جیغ خفیفی کشیدم ...جاشو میک زد تا ردش نمونه ؟...

 ممو ب*و*سید وخواست لباس خوابمو  از تنم در بیاره که که صدای در مانع شد.....خم شد روی شک

 

 ...صدای گریه ی سامیار که مدام می گفت : عمو حال مامانم خرابه داره می میره .....?مات به همدیگه خیره شدیم یعنی کی بود 
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ابرداشت و هراسان به تن کشید... تا می خواست از در خارج بشه آرش جلدی از جا پرید. رکابی و پیراهنش که روی تاپ تخت افتاده بود ر

 برگشت به طرفم و گفت: تو همینجا بمون تا برگردم....

 از لحنش خنده ام گرفت.... به خوبی مشخص بود که خورده به ذوقش..... چقدر با آرش روزای اول فرق داشت.....

 

سامیار..... کاش هیچ وقت آدم مجبور به دروغ گفتن نباشه.... اونوقت اینطور مشکلها  وای آخرش این دختره کار دست خودش نده خوبه بیچاره

هم پیش نمیاد.... اگه از اول نازلی همه رازهاشو به افشین می گفت دیگه افشین هم تو موقعیت عمل انجام شده قرار نمی گرفت تا فکر کنه 

 غرورش له شده.....

 

سوییت نازلی اینا رفتم مرحمت داشت نازلی رو آماده می کرد.... آرش هم داشت سامیار رو دلداری می با عجله لباس مناسبی تن کردم و به 

 داد.... با کمک من و آرش به بیمارستان بردیم بر حسب افت فشاری که داشت دو تا سرم نوش جان کرد و دوباره به خونه برگشتیم

 

.انگاری رابطه نازلی و افشین روی همه اثر گذاشته یه چشم نازلی خونه یه چشمش یه روز پر کسالت دیگه گذشت جو خونه خیلی سنگین شده 

 خونابه ....دلم براش کباب بود .بیچاره افسردگی نگیره خوبه ...

 مرحمت چند ضربه به در زد .

 ن پایین  با هاتون کار دارند....داشتم با آبپاش به گالی تراس آب می دادم که مرحمت اعالم حضور کرد.و گفت: ببخشید سیمین خانوم گفتن بری

 

 آبپاش رو زمین گذاشتم و پرسیدم: نمی دونی چیکارم دارند؟

 

وم سرتکان داد و گفت: نه خانوم، ولی فکر کنم به آقا آرش مربوط باشه برای اینکه چند لحظه قبل دوست آرش خان اینجا بودند و با سیمین خان

 کار داشتند....
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 .. باشه تو برو منم همین االن می رم پیش سیمین جون....با تعجب پرسیدم: واقعاً..

 

با  مرحمت رفت. با خودم فکردم یعنی سیمین چرا با من کار داره؟ تا حاال تو این هفت هشت ماه اینطوری منو رسمی به اتاقش فرا نخوانده بود.

 افشین و نازلی هم سیمین جون جن و بسم اهلل شده بود....

 

ه سارافون توپ توپی لیمویی که روش یه کت نیمه تنه سه دگمه می شد عوض کردم...  یه شلوار ساپورتی مشکی هم به پا تاپ و شلوارکمو با ی

کردم با صندالی لیمویی... که الک مشکی  انگشتای پامو به خوبی به معرض تماشا می گذاشت...تازه آرایشگاه رفته وکل موهامو صاف کرده 

 شکل دم اسبی بستم...  بودم... با کش موی ستاره ایی

و تا جلوی کتابخانه ایستادم نفس بلندی کشیدم همان حسی بهم دست داده بود که روزی که  قرار بود برای در دبیرستان ماندنم تصمیم بگیرند 

 من پشت در مدیریت همچین حسی رو تجربه کردم همین حسی که بهم سر در گمی رو القا می کرد....

د از بفرمایید سیمین جون وارد اتاق و سالم واحوالپرسی کردم... جواب سالمم رو با سر و با اشاره خواست که روی تنها چند ضربه به در زدم بع

 مبل رو به رویش بنشینم...

 به آهستگی رو مبل نشستم و به سیمین جون خیره شدم تا بفهمم چه می خواهد بپرسد. که اینطوری تشریفاتی مآبانه عمل می کرد....

 

ا اوهومی صدایش را صاف و با تحکم مثل باز پرسی پرسید:  حقیقت داره که بین تو آرش هیچ اتفاقی نیفتاده و تموم این مدت آرش نقش .. ب

 بازی می کرده برای من؟؟؟وشما دو تا به من دروغ گفتین

 

*ن*ا*ه کبیره به وجودم چیره شده بود.... اس گاز لحن پرسشش و اینکه بخواهد دوباره رابطه ما را زیره سوال ببرد کامال جا خوردم.... احس

 *ن*ا*ه عالم محسوب می شوداونم با وجود صیغه بودنم...اینکه حس می کردم دوشیزه ماندن من بزرگترین گ
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 مقصر من بودم که ارزشم اینقدر بود که با وجود دوشیزه بودن صیغه بشم. منی که هیچ خانواده ایی حمایتم نمی کرد....

 ای داد سیمین جون منو از افکارم بیرون کشید:دوباره صد

 بهتره خودت همه حقیقت رو بهم بگی؟ قبل از اینکه بخوام یکی معانیه ات کنه تا تحقیر بشی؟

 

 زل زد به چشمام... یعنی تا حاال به زیر سوال کشیده شدنم حقارت نبود. چقدر هم که به تحقیر شدن من فکر که نکرده بودین!....

 

 ن... درست...من.... م__

 

 چی درسته؟.__

 

 اینکه هنوز دخترم...__

 

خیلی سخت بود گفتنش نفس بلندی کشیده و خیره وطلبکارانه بهم توپید: چرا اینهمه مدت بهم نگفتی؟ چرا گذاشتی آرش تا اینجا بازیچه ات 

 .... کنه؟ غرورت کجا رفته؟ نکنه با آرش دست به یکی کرده بودین تا سر منو شیره بمالین؟

 

 ولی آرش خان گفتن که دوسم..... دارند...__

 

بودم چقدر سخت بود این جمله رو به مادر آرش گفتن... دلم می خواست که از اونحا پا بذارم به فرار.... دوست نداشتم با مادر مردی که عاشقش 

 از رابطه نصفه و نیمه ایی که با پسرش داشتم حرف بزنم....
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 بفهمی تا حاال چقدر بازی خوردی؟ بهتره اینو گوش کنی تا

 موبایلش رو روشن وبه طرفم گرفت.

 صدای آرش بود که با یکی حرف می زد...

*ن*ا*ه نداشت حاال که من برای دلخوشی یه دختربهش اظهار عالقه می کنم )تا حاال تو که با احساس صدتا دختر بازی کردی گ

می کنم چون بی کس وکاره فقط کافیه یه ذره توجه کنم بهش دیگه همه چیز تمومه... هانی *ن*ا*هه... همین که به هدفم برسم براش جبران گ

 دختر صاف و ساده ایه اون کجا من کجا؟ آرش مجد برای اون لبای کوچلوش لقمه ی بزرگیه؟ (

 تو گوشت کف دستم... به قدری از شنیدن این حرفا از دهن آرش جا خورده بودم که اصال متوجه نشدم که کل ناخنام رو فرو کردم

 

*ق*صید... با سیمین خم شد و از روی میز کارش ورقی رو برداشت وبه طرفم گرفت یه برگ از یه چک.... عدد پنجش جلوی چشمام می ر

 صدای گرفته و بغض کرده پرسیدم: این یعنی چی؟

 

ن کس دیگه برا من یه مهره سوخته اس... تو با همدستی با یعنی نمی دونی من وتو یه قراری با هم داشتیم.هر کی به من رکعب}نارو{بزنه او__

آرش به من خ*ی*ا*ن*ت واز اعتمادم سوءاستفاده کردی در حالیکه من با وجود بی اصل ونَصَب بودنت تو رو به عنوان عروس و مادر نوه ام 

در در موردت اشتباه فکر می کردم.... از حاال دیگه نه انتخاب کرده و بهت احترام زیادی قائل بودم که تو با این مخفی کاریت نشون دادی که چق

حمایتت می کنم نه می خوام که یه لحظه هم اینجا بمونی اگه یه ذره شخصیت و غرور برات مهمه بدون اینکه ردی از خودت اینجا بذاری همین 

خودت ببری.... اگه صداقت داشتی می تونستم برات  حاال تا آرش برگرده می خوام اینجا رو ترک کنی و هرچی رو هم که دلت بخواد می تونی با

بهترین پشتوانه باشم متاسفم دیگه نمی تونم برات کاری بکنم.... آرش هم که به مقصودش رسیده امروز فرداست که برگرده امریکا...اینم 

 بلیطش  دیگه روی حرفاش و قوالش اصال حساب باز نکن...
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من می افتاد... اعتماد بالنفسم رو از دست داده بودم نمی دونستم چی باید بگم؟ چه جوری از خودم و  با هر کلمه سیمین یه قطره اشک از چشم

منو  حقم دفاع کنم؟. آرش از اولش هم حق من نبود.... ولی ازش اصال انتظار نداشتم که منو باریچه اهدافش کنه.... مگه بدبختی وبیچاره گیهای

بی کس... حال چه باید می کردم سه ماهی می شد که اصال تماس تلفنی هم با مامان نداشتم کجا باید می  ندیده بود.... من یه دختره آواره و

 رفتم.... همه ی آمال و آرزوهام ویران شده بود.رویاهام نیست و نابود شد...

 

از اشکم که روی نوشته هاش دو دو می زد...  با سر افندگی از جا بلند شدم که سیمین برگه چک رو به طرفم گرفت.... تا به دستم داد... نگاه پر

 با صدای لروزن گفتم: همینقدر که اینهمه مدت تحملم کردین و گذاشتین تو جمع خونوادگی تون باشم برای من یه دنیا بود.... نمی خوام مثل

شعار بدم من با فقیر بودنم اِلم بِلم... نه ....  فیلما این چک رو پاره کنم که چی؟ من فروشی نیستم... واز این کارای کلیشه ایی و یا چه می دونم

اگه صداقت نداشتم خواستم جبهه موپشت سنگر عشق آقا آرش حفظ کنم.... صادقانه اعتراف می کنم که من هانیه ملکی عاشق پسرتونم.... اگه 

ایی نیست... وهر چی که شما بگین... من از این  ایشون منو در حد یه بازیچه شدن می دونستن شاید ارزشم براشون همینقدر بوده.... هیچ گالیه

 جا می رم بدون هیچ چشمداشتی

 

ن که دیگه اشکام به دونه دونه باریدن رضایت ندادند.... ومثل سیل سرازیر شدند.... تحمل اون جو هم برام  ممکن نبود پا به فرار گذاشتم همی

 خودمو به سوییت انداختم پشت در با چشمای گریون افتادم..

 

اس آرش باور ندارم که تو هم منو نخوای تو هم منو پس بزنی مثل مامانم با هام رفتار کنی مثل اون که جلوی چشمم پر از خواستنهای مادرانه 

 ولی پشت سرم همه مادرانه هاشو ازم دریغ کرده...

*** 

 

 آرش
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استاد از کالس بیرون رفت .یکی از دخترا برای برداشتن وسایلش به آخرین نفر هم ورقه اش رو  روی میز گذاشت و با گفتن خسته نباشید 

 کالس با اجازه وارد کالس شد...

..چون فردا از وقتی فهمیده بودم که فردا اول اسفنده دل تو دلم نبود به ذهنم خطور کرده بود که برای فردا هانی امکان داره بخواد سورپریزم کنه .

م می خواست مثل بچه ها یکی به فکرم باشه تا تولدم رو جشن بگیره، اگه اون کس هم هانی و یه سورپریز اول اسفند و روز تولدم بود. دل

دونفرباشه دیگه نوراعلی نور میشد... چقدر مثل بچه ها شده بودم که جشن تولد می خواستم...عشق آدم و حتی بچه و نازک نارنجی ولوس  هم 

تم .... کیفم رو از روی میز برداشتم واز کالس بیرون رفتم. تنها دانشجویی که تو کالس مونده بود.... می کرد.ورقه ها رو دسته و تو کیفم گذاش

 پشت سرم استاد استاد کنان دنبالم دوید.....

 میت نمی دادم.از روبه رو باربد با خنده به لب بهم نزدیک شد... چون خیلی از دخترا برای چَل کردنم دنبالم می دویدند به هر استاد گفتنشون اه

ود با باربد دست دادیم... باربد دوسال از من بزرگتر ودانشجوی دکترا بود..به قول خودش قبل از من شاهزاده سوار بر اسب دخترای دانشکده ب

 چون هم مجرد و هم خیلی جذاب و شیک پوش بود.... نه تنها محبوب دخترا بلکه محبوب آقا پسرا هم بود....

 ...?ب تون رو میز جا گذاشتید.استاد ببخشید کتا__

 

نگاهی به کتاب دستش انداختم کتاب من بود. دختر بیچاره از نگاههای بچه های سالن به قدری دستپاچه شده بود که کتاب از دستش افتاد 

ت هشتایی الش بودند که همه زمین.... والی کتاب.. وای تمام عکسایی بود که از نکیسا گرفته بودم نذاشته بودم تا اونا رو سایتش بذاره... هف

 پخش زمین شدند... عکسایی که هر چقدرتماشاش می کردم  سیر  نمی شدم  اصال دلم هم نمی خواست کسی به جز خودم اینا رو نگاه کنه..

 همزمان با من دختره و باربد هم روی چهار زانو نشست ویکی از عکسا رو برداشت و خیره به عکس شد...

رو که دختره جمع کرده بود از دستش گرفتم برای اینکه فردا بازار شایعه داغ  نشه استاد مجد عکس دختر با خودش می  با عجله عکسای دیگه

از  گردونه با نیم خندی به لب به خانوم سو گند حاتمی که همون دختره بود ودر حالیکه روی سخنم با باربد بود گفتم: عکسای نامزدمه برگشتنی

 ممنون خانوم حاتمی.... اگه جا می موند دیگه جمع کردنش.... مکافات می شد.... آتلیه گرفتم.... خیلی
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 رنگ صورت دختره سفید سفید شد. چشماش پر اشک شد. واصال نفهمیدم از کجا غیب شد...

 

راش دیدی چطوری کم به طرف باربد که چرخیدم موذیانه خندید و گفت: فکر کنم یکی از خاطر خواهات پرید.... وای که چقدر دلم نسوخت ب

 مونده بود بزنه زیر گریه.؟ ...

 

 نیم خندی زدم وگفتم: بس کن پسر..... این چرت و پرتا دیگه چیه؟

 

 لبخندی به لب آورد: آره دیگه حرف حق چرت و پرته؟ حاال واقعا نامزد کردی ما خبر نداریم؟

 

 مزدم بده اینو به من....دروغم برا چیه؟. آره اینیم که بهش دخیل بستی ازش جدا نمیشی نا__

 

 ...?ولی به گروه خونیت  همچین لعبتی نمی خوره که نامزد تو یکی باشه.__

 

 ..?بفرماید به گروه خونی کی می خوره__

 

ا؟. از تو آخه مرد حسابی حاجی حاجی که نمیشه رفت مکه... اگه نامزد توه حلقه ی تو کو؟ .. یا ناقال نکنه از همین حاال داری زیر آبی می ری ه__

 یکی اصال بعید نیست؟.
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 نگاهی به انگشتم کردم واقعا چرا. تا حاال به یاد حلقه نیفتادم بودم. من و هانی حلقه نداشتیم..

 

 زیر آبی رفتن رو هنوز یاد نگرفتم.... ولی فکر کنم با کمال همنشینی با تو یاد بگیرم....__

 

ین مدلینگا اصال بهش نمی خوره که زن خونه باشه..... اگه برا مگس پرونی یه چیزی بلغور خدا وکیلی راستشو بگو؟. دختره مانکن بود از ا__

 کردی میشه یکی از اون عکسا رو بهم بدی تا بدم به ننه ام دنبال همچین چیزی برام باشه....

 

 بدم ....بابا عجب گیری کردم ها می گم نامزدمه.... انقدی هم سیب زمینی بی رگ نشدم که عکس زنمو بهت __

 

 ... ?بی خبر نامزد می کنی فردا پس فردا هم بچه دار میشی ما رو خبر دار نمی کنی ?به به نه بابا پیشرفت کردی__

 

 طعنه نزن هنوز مراسمی نگرفتیم که تو رو هم صدا کنیم ....چشم هر وقت خواستیم مراسم بگیریم صدر مجلس دعوتت می کنیم ..... __

 

رشو می کنم همشیره به جای خواهرم خیلی قشنگ بود الهی به پای هم پیر بشین ....از همه اینا گذشته شب میایی آرش االن که خوب فک __

 ...?باشگاه

 

 متاسفم برا شب برنامه دارم !... __

 

 بله دیگه ؛آقای متاهل ....با مجردا که نباید بچرخید ...کار و زندگی دارید ..... __
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 من برم؟ ...راست گفتی ،با من میایی یا  _

 ماشین دارم برو به سالمت .... __

ور زدم برای خداحافظی دستش رو جلو آورد و با هم دست دادیم ....در طول راه به خرید حلقه فکر می کردم برای اینکه هانی رو غافلگیر کنم ....د

ی حلقه رو برام آورد تا انتخاب کنم حلقه ها و رینگ و به طرف زرگری آشنای مامان آقای متمدیان رفتم ....تا فهمید حلقه می خوام چندین سین

 های ست خیلی زیبایی داشت که مانده بودم کدوم یکی خوشگله ....با ورود زوجی  داخل مغازه ....آه حسرت را به لبهام دعوت کرد ...

 

نداخت چه برسه به اون عاشق کناریش، خیلی چرا که دختره با دیدن هر سِت حلقه چنان ذوقی می کرد که دل منه غریبه رو به آب و  تاب می ا

ه*و*س کردم که کاش هانی حاال برای انتخاب حلقه کنارم بود.... برای همین زودی موبایلم رو از جیب شلوارم بیرون کشیدم و خانوم لب رو 

 ید منو می کشت حتما .....گرفتم چند روز پیش وقتی خواب بود از لبهاش عکس گرفته و عکس مخاطبش قرار داده بودم ...اگه می فهم

 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد....__

 

اصال سابقه نداشت که گوشی هانی خاموش باشه تا زنگ می زدم می گفت : جانم عزیزم ....بفرمایید آقای قلب ....امر بفرمایید آقای  ?یعنی چی 

 قلب ....چقدر به این حرفاش نمی خندیدم ....

ستادم تا خودشو به زرگری برسونه ....چند بار دیگه هم تماس گرفتم ....بازم جواب نداد خاموش بود گوشیش باید خودم می چند تا پیام هم فر

ارت عشق رفتم دنبالش ....برا همین از جام بلند شدم و به آقای متمدیان گفتم برم با نامزدم بیام برا انتخاب ...هر چی باشه این حلقه ؛حلقه اس

 ...که دوس داشتم به قدری به دلش بشینه تا هیچوقت از خودش جدا نکنه ..... برای عمری بود

 

اشه  و تا به خونه برسم هزارتا برنامه برای امشب چیدم .....امشب به طور کامل یوغ اسارت عاشقی  را به گردنش می انداختم که تا ابد مال من ب

 بمونه .....
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یشه که هانی رو در انتظار بازگشتم می یافتم هیچ اثری از هانی در سوییت نیافتم .....به اتاقها و هر امروز همه چیز عجیب و غریب بود برخالف هم

 جایی که امکان داشت باشه سرک کشیدم .....از جلوی آینه اتاق خواب که می گذشتم نگاهم به نوشته رژ قرمز رنگ روی آینه افتاد ...

 

حاال که پا گذاشتی با دلم بازی نمی کردی ودلمو  تنها نمی ذاشتی. کاش دلمو  تنها که  گذاشتی کاش آقای قلب به دلم پا نمی ذاشتی. کاش »»

 ««ردپاتو رو دلم به جا نمی ذاشتی قرارمون از لب به قلب رسیدن بود.......نه برای هم نقش بازی کردن

 

 ��رهین عشقت: خانوم لب 

**** 

 

 ےهان

*** 

 باز کردم ...به این فکر کردم که دیگه شاید هیچوقت به اینجا بر نگردم ...چشمهامو به هم فشار دادم و وقتی چشم 

 در کل وقتی که با آرش بودم یه جورِ خاصی بودم. آرش جذبه ی خاصی برام  داشت.جذبه ای که خیلی ام خوشایند بود و دوستش داشتم...

انتهای همه فکر های من ختم میشد به آرش ونقشهایی که برایم نمیخواستم به چیزی فکر کنم. بدون فکر کردن خیلی راحت تر پیش میرفتم. 

 بازی کرده بود ... آه آرش ... چقدر دلتنگش بودم...

مثال من با تکون دادن سرم سعی کردم افکار مزاحم نارو زدن آرش  رو دور بریزم.من که از اول می دونستم ایناتافته جدا بافته تر ند برای من و ا

...چرا قل*ب*م فشرده می شد ...بلند شدم ولباسهاوکتابهامورو جمع کردم و تا خواستم از اتاق خواب  خارج شم نگاهم به  ...چرا دلم می سوخت

 آینه افتاد ...به طرفش رفتم و رژ قرمزم را برداشتم و رو آینه کشیدمش ...دستم به شدت می  لرزید.
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اشتی با دلم بازی نمی کردی و دلمو تنها نمی ذاشتی .کاش دلمو تنها که گذاشتی رد کاش آقای قلب به دلم پا نمی ذاشتی .کاش حاال که پا گذ»»

 ««پا تو رو دلم به جا نمی ذاشتی ...قرارمون از لب به قلب رسیدن بود ...نه برای هم نقش بازی کردن

 

 

 ودر آخر لبهایم را با رژ قرمز کردم و با لبهایم پیامم را امضا کردم

 �� رهین عشقت:  خانوم لب

 

 دوباره غم تمامی وجودم رو گرفت ....

مانتوی ساده ایی پوشیدم و کمی  آرایش کردم ،دقیقا یک ساعت از اخطار سیمین جون برای ترک اینجا  میگذشت و آرش  هنوز از دانشگاه 

 برنگشته بود.

ج میشم ...ولی نه باید تو خماری می موند ...دوباره تلفنم  رو برداشتم تا با آرش  تماس بگیرم این حق او بود که بفهمه چرا از دور بازی خار

نگاهی به گوشی کردم اما با دیدن اسم آرش روی صفحه شوکه شدم. آرش پیام فرستاده بود و میس کالی هم مربوط به سی دقیقه ی قبل روی 

 صفحه گوشی خود نمایی میکرد.

 مثل همیشه که با تماسش هیجان شدیدی داشتم...

دن پیامه برابر هیجانی که در آغوشش حسش می کردم پیش رفت ..نه از همین حاال باید سعی می کردم تا فراموشش کنم . دستم برای باز کر

یک پیام باز نشده از طرف آرش داشت من و به مرز دیوونگی  میکشید...گوشی رو خاموش وته کیفم انداختم  و خواستم از اتاق خواب و این 

در نرسیده برگشتم... قاب عکس آرش رو دست گرفتم و با ته مانده رژ قرمزم صورتش را ب*و*سیدم ...با گریه سوییت برم...فرار کنم... به 

 خداحافظی کردم ...

عنتیم به خودم قبولوندم که آرش قسمت من نبود ....از اولش هم نبود  لعنتی چرا نمی تونستم از اینجا دل بکنم چرا این دل  نمیذاشت؟ چرا دل ل

 شده بود براش؟  انقدر تنگش
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 خدایا...چرا من مثل همه  آدما  نمیتونستم زندگی کنم....خوشبخت باشم ...چرا من  خوانواده درست حسابی نباید داشته باشم ...؟؟؟

اش رو برای خودم قاب عکسو رو پا تختی رها کردم و به بیرون رفتم. اتاق لباسا  دقیقا بهترین جایی بود که میتونستم االن برم...تا چند تا از لباس

 بردارم .....همون رخت چرکایی که امروز از تنش در آورده بود ومن وقت نکردم بندازم تو ماشین ....

 میرم اتاق لباسا... تی شرت مشکیش رو از سبد لباسا بر می دارم .... اینو فقط برا این برمی دارم تا هر روز با بوکشیدنش عذاب بکشی که

 بازیچه شدن فهمیدی دلِ لعنتی؟؟؟چطوری عروسکی شدی برای 

 

 فقط برا همین نه اینکه با بوکشیدنش رفع دلتنگی کنی.

 بودحقا که نفهم بود این دل من .... ""نه""دلم بی پروا فقط یه جواب داد. کوتاه و واضحانه جوابش !

رون اومدم  در و پشت سرم بستم...چند ضربه وبعد بی معطلی تی شرت را که حاال  بوی عطرش زیر بینیم زده بود را داخل کیفم چپاندم ...بی

 مرحمت وارد اتاق شد

 وبا مکث گفت :  خانوم گفتن اگه وسایلتون رو جمع کردین ناصر بیاد ببره ...

 

می شد    کاش  میتونستم و این سوییت رو کلیدش میکردم و کلیدشم پرت میکردم از پنجره  بیرون....تا بیفته تو نا کجا آباد.... راه حل خوبی

 برای نرفتن از اینجا که معبد گاه عشقم بود ....

 

 

 آرش...زنگ نزدن به آرش ... نشنیدن صداش... به تصویر نکشیدن اون چشمای عسلی و تجسم نکردن لبخندهای زیباش...
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ز این تقدیری که هیچیش بر وفق مرادم نبود از تمام معامله های زندگیم متنفر شدم ....از تمام رویاها و آرزوهای زندگیم بیزار شدم ...از خودم وا

 ....متنفر شدم ...واینقدر بی کس وکار بودم که هرکسی برام تصمیم می گرفت ....اگه پدری داشتم هیچ وقت اجازه نمی داد که صیغه کسی بشم

 ...و انقدر بدبخت بشم ....که بشم ??....تا بی ارزش بشم

 تف سر باال ....

 

 داشت و من پشت سرش ....ناصر دو چمدانم را بر

 وقتی ناصر از جا سازی چمدانها فارغ شد و پشت رل نشست پرسید: خانوم کجا برم؟ ...

 

 با تامل گفتم: برین آتلیه ی آقا نکیسا....

بپذیره؟ چه به  راه افتاد من به این فکر کردم التماس به مامان گزینه دوم بعد از التماس به نکیساست... حال چه نکیسابه عنوان مدلینگ منو

 عنوان مِترسش؟.....

 مِترس نکیسا بودن بهتر از برگشتن به دنیای بیرون پر از گرگی که یه بار به طور معجزه آسا ازش گریخته بودم..

 

 در طول راه اشکهایم از اینهمه بیچارگی روی گونه ام روان بود..

 

 !ےکرد عاشـــــق را  ےقلب ے))وقت

 ! ےکرد وابستــــه را ےوجود  ےوقت

 !ےزد خودتــــ نـــام به را نفــــر یکـــــ ےهــا نفس  ےوقت

 !ےزد گره خودت ےها نفس به را ےکس جــان ےوقت
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 ! ےکرد روشن ےکس در را ےاحساس ےوقت

 !ےشد صاحب را ےکس قلب  ےوقت

 ...  ےدار ش دوســـ بیشتر ازجونـــت؛ ؛ےگفت ےوقت

 فقط...

 !باش  ےامانت دار خوب

 ـــش نگـــــذار!تنـــهای

 ترکش نکـــــن!

 به او خ*ی*ا*ن*تــــــ نکــــن !

 ...ےکن ترکش اگر... ےاگر برو

 ..!! میمیــــــرد او   ےخداحافظ  ےب چه  ےچه با خداحافظ

 نـــه اینکه نفـــ س هایــــش قطـــع و تنش سرد شود نـــه!

 دردناک تریــــــن مرگـــــــــ دنیاستـــــــــ....!!(( احساســــ مرگ میداند  ےاحساسش میمیــــرد ؛و هر عاشق

 

 

وحاال من درست در همان نقطه مرگ احساسم ایستاده ام... احساسی که آرش با نارو زدن و نقش بازی کردن با من وبا فریب دادن احساسم منو 

 به مرگ احساسم رسونده.....

 

شهامت روبه رو شدن با آرش رو داشتم.... تا بفهمم فریب دادن من چه حسی را براش القا می با دستمال مچاله دوباره اشکام رو زدودم.... کاش 

 کرد ولی وقتی سیمین جون بلیط امریکای آرش رو نشونم داد... سست شدم... رفتن به  گدایی عشق پیش آرش مثل یه سراب بود...
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همن کار رو کرد.... وبا گفته من که می تونه بره... گاز ماشین رو گرفت و رفت....  از ناصر خواستم که چمدونامم رو  جلوی آتلیه بذاره پایین... که

 «علی موند و حوضش....»من موندم وبالتکلیفیام.... 

 

بهم یه که  با گفته سریدار که هیچ کس تو آتلیه نیست.... وا رفتم.... چقدر امیدوار بودم که نکیسا رو می تونم اینجا پیداش کنم.... التماسش بکنم

 کاری بده.... یه سر پناه...

 

م وا رفته از نبود کسی تو آتلیه... روی چمدونم نشستم... وقتی آدم بی کس وکار میشه همه بد بیاریا هم قسمتش میشه.... بدشانسی تو زندگی

 موج می زنه....

 راه نیفتاده رسیدم به ته خط.... دیگه از نا چاری نمی دونم چه بکنم؟ ....

 

از ته کیفم پیدا می کنم.... و نگاهی بهش می اندازم مجبورم که روشنش کنم.... روشن کردن گوشی همون و سیل میس کالها و  گوشیم رو

 پیامهای آرش هم همان بدون اینکه به پیامهاش نگاهی بکنم.... شماره مامان که آخرین گزینه هست.  وآخرین تقالیی که برای نجات از آواره

 گیم....

 

 گرفته مامان رو بعد سه ماه که شنیدم اشکام به گونه هام هجوم آوردند صدای الوی

 نه سالمی نه احوالی با گریه گفتم:

ذاشتی مگه من دخترت نیستم؟. مگه من پاره جیگرت نیستم.... چرا منو ول کردی حاال بمونه که یادگار اولین عشقتم.... چرا تو این جهنم تنهام گ

 هدیه کردی که نگران فردای خودم باشم نگران و درمونده....چرا بهم.... این سرنوشت رو 
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ن به غالم مگه نه اینکه یه مادر اول به آسایش بچه اش فکر می کنه بعد به خودش.... ولی مادر من کسیه که برا همه مادره برا من زن بابا.... ماما

بهام نباشم دختر خوبی میشم... مثل کوزت کار می کنم... می رم سر بگو کنیزیش رو می کنم فقط بذاره من برگردم.... حداقل پیش شما نگران ش

 ...?کار.... فقط سایه تون سرم باشه تا کسی برام دندون تیز نکنه..... مامانم خیلی بدبختم.... اگه تو هم منو نخوای من چکار کنم.

 

می کردم بهترینه.... کدوم مادری از جگرگوشه اش می گذره که  گریه ی مامان شدت گرفت نالید: عزیزم.... من اگه خواستم اونجا بمونی.... فکر

جمال  من بگذرم..... اینجا میون این مردم اگه برمی گشتی له می شدی... طعنه های غالم ودختراش.... وبی محلی های اطرافیان.... نگاههای هیز 

گه اونجا بمونی برا خودت خوبه این مدت اگه سراغی ازت نگرفتم که دیگه برات برادرانه نیست و هزار ویک مشکل دیگه.... که فکر می کردم ا

و  واسه این بود که غالم و جمال رو می شناختم.... اگه می فهمیدن تو تو خونه ی همچین خونواده ایی هستی تا می تونستن هم آزارت می دادند

دور رفع دلتنگیت می کردم .از دور شاهد خنده هات بودم .... کدوم هم تلکه ات  می کردند هم و هم  طرفتو...خدا به سر شاهد ه عزیزم همیشه از 

مادری حاضره ریگی به پای بچش بره.... منم حاضر بشم....از همین چند دقیقه پیش که سیمین زنگ زده ....دارم برا دیدنت پر پر می زنم 

 .....منتظرت بودم ....

 

 

معیارهای من زمین تا آسمون فرق می کرد..... حرفاش برا چشمام کاغذ دستمالی شد و  از حرفای مامان دل و جراتی گرفتم... چقدر حرفاش با

 خشکشون کرد.....

 به آرامی پرسیدم: می تونم برگردم؟

 کلمه خونه رو نمی تونستم به راحتی بگم. چون مطمئن نبودم که اونجا هم خونه ی من باشه.....

 

ردم گفت: آره جونم..... آره عزیزم..... بیا منتظرتم.... بیا که مامان قربون این بی کسیت با خنده ایی که از پشت گوشی به خوبی حسش می ک

 بشه..... خودم پشتت میشم ....بیا گلم ....
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 ..ده .بعد از قطع تماس با امید تازه نفس تازه کردم.... دلم می خواست همون جا سجده شکر به جا بیارم..... حداقل خدا یه دری رو برام باز کر

 

 

 با شماره کارتی که از زمین پیدا کردم با آژانسی تماس گرفتم.....

*** 

 

  آرش

**** 

یه مشت محکم به چشمش کوبیدم .وبعد دست رو گلوش گذاشتم و فشارش دادم به قدری از دستش عصبی بودم که دلم می خواست همین 

 کشیدم: لعنتی آخه به تو چه،؟ چرا بیچاره ام کردی؟ ....لحظه از گلوش بگیرم و فشارش بدم.... از دستش عاصی بودم... داد 

 

به زحمت دستش رو دستم گذاشت تا جلوی فشرده شدن گلوش رو بگیره.... به خودم که اومدم ازش فاصله گرفتم وگفتم: خیلی بد کردی 

 ... که آدم فضولی باشی؟?شهریار اصال اینطور نشناخته بودمت

 

 را رو بگم مادرت دست از سرت بر می داره.. با خیال راحت می ری امریکا؟....من.... من فکر کردم اگه ماج __

 

 آره سیمین دست از سرم برداشته اونم چه برداشتنی... بیچاره ام کرده.... بدبخت شدم....__

 منظورت چیه؟.چی شده؟__
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... خونه ی مادرش اینا هم از اونجا کوچ کرده رفتند.... می خواستی چی بشه؟ هانی گذاشته رفته..... آدرسی هم که مامان بهم داده بود رفتم__

 موندم چه خاکی سرم بکنم....

 

 ....?خوب تو که فردا پرواز داشتی دیگه چه لزومی داری که غصه بخوری__

 

که رشته کرده بودم آره.... ولی من هانی رو سرسری دوس نداشتم همین که برم ومدارکم رو بگیرم می خواستم برگردم.... ولی تو هر چی رو __

 و   پنبه کردی....

 

.... روز ?یادت یه روز اومدی همین دختره رو به من پیشکش کردی?*ن*ا*ه داشت... من اصال نمی فهمت که تو چته قبول کن دختره گ__

 ....?لت برا چیه من سر در نمیارمبعدش گفتی دختره قبول نکرده و حاال... مگه تو نبودی که می گفتی. داری با دختره بازی می کنی؟ دیگه این حا

 

اولش همش بازی بود ولی بعدش نفهمیدم چطوری شد که هر چی بهش فکر می کردم تمومی نداشت هر چی نگاهش می کردم سیر نمی __

که یه جور خاص می شدم... یه دفعه دیدم که یه جاذبه ایی منو به طرفش سوق میده خیلی خیلی دوستش دارم.... نه اینکه از رو عادت باشه نه بل

 !?خواستمش و ستایشش می کردم

 

 خیره خیره نگاهم کرد پرسید: تا حاال باهاش رابطه جدی  داشتی؟

 

 نه چطور مگه؟__
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 خوب خواستم بدونم که تا چه حد در موردش جدی هستی.؟ ....__

 

 ...?یعنی اگه رابطه داشتم عشقم بهش واقعی بود __

 

 ینطوری و عشقت صدق می کنه.... پس بهم اخم نکن.... ولی باور کن که من صالحت رو می دونستم....خودت می دونی که در مورد تو ا__

 

 ....?بله دوستی شما هم مثل دوستی خاله خرسه اس که بیچاره ام کردی حاال من تو این تهران بزرگ عشقمو چطوری پیدا کنم.__

 

 .. در پی آهوی عشق..... صیاد آواره شدم ...خوب کمال همنشینی با من یه سیندالر رو دستت  گذاشت..__

 

 حرفش رو قطع کردم و گفتم: حاال نمی خواد برا من خوانندگی کنی.... تو همون به فکر سیندالری خودت باشی.... بهتره.....

 

 وای که اگه می فهمید سیندرالی هر دومون یه نفره ..

 

ونی هم که زیر چشمم خوابوندی دیگه نمیشه رفت بیرون چه دست سنگینی داری می موندی شام یه چی بخوریم؟با این بادمج?حاال کجا __

 تو.... واه.... واه....
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 بسه کم مثل ننه قیزی غر بزن....__

 

 به به اصطالحات ترکی می بینم به کار می بری.... چشمم روشن آقای مجد.....__

 

 دونی که ترکه؟ هر چه از دوست رسد نیکوست.... از باربد یاد گرفتم.... می__

 

 یه روز باهاش قرار بذار بریم بیرون.... یهویی دلم هواشو کرد ...__

 

 

 باشه وقتی من از ایران  رفتم..... خودتون قرار بذارین.....__

 

و دیگه کی پوف.... تو با اینهمه رجز عشق وعاشقی خوندن می خوای بازم بری.... حاال اومدی اینطوری ادعای عاشقی می کنی..... بابا ت__

 هستی؟

... ولی من منم با این همه من بودن تو کارای تو فضولی نمی کنم.... برای یه کار واجب باید بر گردم امریکا..... خدا رو چه دیدی شاید برگردم.__

 کاش هانیمو فراری نمی دادی اونوقت برگشتم حتمی می شد.....

 

 واقعا.... عجب کاری کردم پسر؟__

 ب*و*سید و گفت: ببخش واقعا نفهمی کردم.... منظورم به همون نقطه چینه......خم شد و از صورتم 
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 سرتکون دادم و گفتم: منظورت به همون خریت خودته آره....

 

 اُِِ..... من نقطه چین گفتم می تونه منظورم به هر چی باشه اال اونی که مد نظر تواِ...__

 

 ... حاال همه حرفات به درک بلیطمو چرا نشونشون دادی؟همه زندگیمو به هم ریختی یه چی هم طلبکاری.__

 

 مگه حرف بدون مدرک هم میشه؟__

 

 دلم از این می سوزه که هانی همه رو باور کرده.... دارم می رم ؛رو اینم کمی یخ بذار خوب شه...__

 

 می سوزه؟بله دیگه حاال آقا ؛خاله خرسه تویی یا من، مرد حسابی چرا می زنی که حاال دلت برام __

 

 چه کنیم جون به جونت کنند رفقیمی نمی تونم ازت دل بکنم.... خداحافظ__

 

لحظه دست جلو آورد و با هم خداحافظی کردیم. اصال حال و حوصله رفتن به سوییت خالی از هانی رو نداشتم.... همه جا بوی هانی رو می داد.... 

 به لحظه دل تنگترش می شدم....

 بگذرم نازلی صدام کرد و سوال کرد: پیداش کردی؟ تا خواستم از پله ها

 

 نه...... همه همسایه هاشون گفتن خونواده اش خیلی وقته از اینجا رفتند__
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 نکیسا زنگ زد گفت سریدارش گفته که هانی با دو چمدون رفته بوده اونجا بعدش معلوم نیست کجا غیبش شده__

 به جوشیدن کرد... کالفه پرسیدم: تا اسم نکیسا اومد. گلبولهای حسادتم به شروع

 

 نکیسا خودش کجاست؟

 با گروهش رفته دبی ؛شو داشتن ....تا فهمید که هانی گذاشته رفته خیلی نگران شد ...مدام زنگ می زنه خبر بگیره ...__

 

خیلی خوبیه کمتر کسی رو تو این  اصال دوس نداشتم نکیسا سراغ هانی رو بگیره ....تا به طرف پله ها چرخیدم نازلی گفت : آرش هانی دختر

انه زمونه می تونی پیدا کنی که هم سیرت زیبا و هم صورت خوشگل داشته باشه ...هانی همه زیباییها رو یه جا با هم داره خوشبختانه یا متاسف

ه هر قیمتی که شده پیداش کن و عاشق تو هم شده ....من از صمیم قلب می خوام که خوشبخت بشه ...پس این جواهر نایاب رو از دست نده ...ب

 اونچه رو که لیاقتشه بهش ارزونی کن منظورم به عقد دایمه نه موقت ....

 

 ?اگه خبری ازش پیدا کردی بهم میگی  __

 

 ""چرا که نه حتما __

 ?افشین چطوره با قضیه کنار اومده __

 

 هنوز هم منو مقصر می دونه .... ?با هام قهر کرده __

 !?زنم  باهاش حرف می __
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 ?لطف می کنی شام خوردی __

 

 میل ندارم می رم بخوابم فقط کاش یه خبر از سالمتی هانی داشتم تا بفهمم جاش خوبه ...در امن وامانی به سر می بره__

 

 ?ایشاهلل صحیح و سالمته با اجازه برم شام سامیار رو بدم  __

 

 به طرف سوییت خودشان رفت نفس بلندی کشیدم ....

 

 ....هانی کوچلوی من کجایی؟؟ آه هانی

**** 

 

 ےهان

 

*** 

 

 اواخر اسفند ماه بود. و هوا کمی سرد....

از پشت شیشه خود روی  آژانس نگاهی به کوچه ی بچگی هام انداختم... وقتی چشمامو باز کرده بودم توی همین کوچه بزرگ شدم. خونه ی ما 

. زمانی تنها خونه دوطبقه  کوچه بود که به اسم دوطبقه معروف بوده.... ولی حاال بیشتر به نبشی تو ی کوچه بود.... یه خونه کهنه ساخت قدیمی...

یک خونه کلنگی معروف بود تا به دوطبقه.... چرا که تو کوچه واحدهای چند طبقه ساخته شده بود... این محله تو پس کوچه های بافت قدیمی نزد
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خونه داشت بارها غالم تصمیم گرفته بود که اونجا رو بفروشه که مامان نذاشته بود. خوشبختانه بازار بزرگ مولوی بود... به خاطر موقعیتی که 

اسم  بابابزرگ تنها خدمتی که تونسته بود به دخترش بکنه بعد از اونسری اتفاقها... این بوده این خونه که جهیزیه مامان به شمار می رفته به

ایی بند نبودبرا همین سندخونه هم در رهن بانک بود به خاطر وام... وامی که اصال هیچوقت معلوم مامان کرده... و برای همین دست غالم به ج

 نشد صرف چه کاری شد....فقط ماه به  ماه قسط هاش با بدبختی پرداخت می شد....

زن اولش بود.... یلدا و سودا  هم  تو حیاط یه درخت آلبالو داشتیم که موسی یه تاب با تشکچه سفت درست کرده بود. موسی پسر بزرگ غالم از

الم ازش دوقلو هایی بودند که غالم از زن دومش که سر زا بعد از بدنیا اومدن یلدا و سودا رفته بود. زن اول غالم هم به خاطر بدبینی و شکاکی غ

 طالق گرفته بود تا قبل از ماجرای معین همگی فکر می کردیم منم بچه غالمم.... ولی نبودم ...

ا و و یلدا و سودا فقط سه ماه با هم فاصله داشتیم و تو رده یه سنی بودیم زیبایی من.... مو مشکی و چشمای آبی ام باعث شده بود که از یلدمن 

 سودا متمایز بشم...وشاید نفرت سودا از من ازهمانروزای بچگی شروع شد...

.... اون دورانی همیشه در بی خبری می گذشت.... ودنیاش رنگارنگ بود نه چقدر دلم می خواست که به اون دوران... دوران خوش بچگی بر گردم

 سیاه و سفید....

 از آژانسی خواستم سر خیابون پیاده ام بکنه. چون کوچه های محلمون تنگ و کوچیک بود....

 از دسته های هر دو چمدون گرفتم و به دنبال خودم کشیدم....

 ی جای کوچه به چشم می خورد....سر شب بود. ولی بازم تجمع زنها تو جا

 تا از جلوی  دوتا از زنهای همسایه گذشتم و سالم دادم هر دوشون متعجب به من خیره شدند. بی اهمیت به تعجبشون به راه خودم ادامه دادم

 که صدای یکشون که تقریبا خیلی بلند بود و به دیگری می گفت: دختره حلمه نبود؟

 

چقدر خوشگل شده بود... چه لباسایی تنش بود؟ حلمه خودش می گفت فرستاد ش پیش خواهرش شهرستان... چرا فکر کنم خودش بود.. __

 ولی سودا به دخترم گفته کور خونده فرار کرده با یه پسری هم ریخته رو هم.....
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 زن دیگه سرتکون داد اونم با نچ نچ کنونش....

 زای نشنیده؟. من که دیگه نمی ذارم شهنازم با اینا بگرده....صدای آهسته شو شنیدم که گفت: خدا به دور؟ به حق چی

 

 دختر که یه کم بر و رو داشته باشه همین که خودشو بشناسه از هر جایی سر در میاره آره خواهر....__

 

موم این مدت با یه توپیدم: بس کن هانی مگه حرفاش دروغه... همه اش راسته... تو ت۳حرفاش درد داشت. اشک به چشمم آورد... به خودم 

و پسر همخونه بودی درسته از نظر جسمی هنوز پاک و طاهری.... ولی روحاً تو یه زنی..... اگه برگشتی به میون همین مردم دهن بین و یاوه گ

ا سر بلندی بین این ،باید یه گوشت رو به قول مامان در کنی یکی رو دروازه..... حرف حقم گریه نداره.... تمومش کن.... سعی کن بعد از این ب

 مردم گلیم خودتو از آب بیرون بکشی....

 

 به جای زنگ سوت بلبلی آیفون کیهان نصب شده بود. تغییراتی هم در دیوار انجام شده بود اونم با سیمان....

 گویا هومن تو حیاط بود. که بالفاصله در را برایم باز کرد.

 

بزرگ نشده  در این مدت... او هم با هیجان به من خیره شده بود. زیر لب نجوا کرد آبجی با چشمای مشتاق به صورتش خیره شدم چقدر که 

 هانیه....

 از سرشانه اش گرفتم و به طرف خودم کشیدمش و گفتم: آبجی هانیه فدای تو هومن داداشی جونم....

 

 باورم نمیشه خودتی؟!__

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 آره عزیزم خوده خودمم....__

 

 جونم....اومدی که بمونی آبجی __

 

 آره فدات شم اومدم که بمونم....__

 

 البته تو دلم گفتم اگه قبولم کنند...

 هومن با خوشحالی گفت: اگه مامان بفهمه که اومدی بمونی خیلی خوشحال میشه....

 

 

 از حیاط گذشتم تا خودمو به آغوش مادرانه ام برسونم....

نظیر عشقش که حاال فهمیده بودم تمام این مدت دورا دور حواسش به من بوده و چقدر که ه*و*س آغوش مامان رو نکرده بودم... بوی بی

دم. فراموشم نکرده.... مامان کنان وارد ساختمون شدم. نمی دونم چرا فکر می کردم این گساعت ممکنه غالم خونه نباشه؟.... چرا که تا وارد ش

تی نشین سالن لم داده.... یلدا هم کنارش بود. برای یه لحظه حس اینکه مرده غالم با پای شکسته که توی گچ بود. جلوی تلویزیون درقسمت سن

بودم و حال زنده برگشتم بهم دست داد... چرا که شکل غالم و یلدا درست به همون صورت بود که فکرشو می کردم.... مرده زنده شده؟؟؟تو 

 فیلمها بود ...

 

 رسید: کی بود؟صدای مامان از آشپزخونه می اومد که از هومن می پ
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 وهومن با آب و تاب برگشت منو بهش توضیح می داد ...

مامان وقتی با مالقه به دست برای سرکشی به سالن اومد مطمئن شدم بی قراره اومدن من بوده چرا که با دیدنم چشمهایش می درخشیدند.... 

از من به طرفم پرواز و همدیگه رو در آغوش کشیدیم...  تموم  تازه فهمیدم این همه مدت چی رو از دست داده بودم..... مامان بی طاقت تر

 صورتمو مامان  غرقه ب*و*سه کرد....

 با صدای سودا که با طعنه.... ایستاده و به ما نگاه می کرد: به به دختر فراری؟

 

تماشا می کرد. وبه طرف غالم برگشت و  من و مامان هر دو به طرفش چرخیدیدیم و با تعجب نگاهش کردیم. حاال دست به کمر ایستاده و ما رو

 بالحن عصبی گفت: بابا مگه نگفتم یا جای این اینجاست؟ یا جای من؟، حاال این اینجا چیکار می کنه؟

 

تا خواستم چیزی بهش بگم. مامان با لحن مهربون همیشگیش گفت: سودا جون هانیه دختره منه، پس من هر جا باشم. دخترمم جاش همون 

 جاست.؟...

 

 غالم بدتر ازسودا رو به مامان با لحن خشمگین گفت: مگه نگفتم.... اگه هانیه برگرده دیگه جاش اینجا نیست؟

 

کنم.... تا  مامان پوزخندی زد و رو به غالم گفت: منم گفته بودم.... دیگه این بمیری از اون بمیریا نیست غالم.... من که نمی تونم دخترم رو انکار

خودم زدم به یتیمای تو رسیدم.... حاال دختر من تو این خونه زیادیه.؟اونم تو خونه ایی که مال متدرشه کی اینجا اضافه اس ؟ ها حاال از سر دختر 

... همیشه بچه هاتو مثل بچه های خودم دونستم.... وهیچ فرقی بینشون قائل نشدم..ولی این لحن تل*خ*تون و حالت تهاجمی تون در برابر 

ه بهتون یاد آوری کنم که این خونه مال من و به اسم منه وقتی شما از فامیل رده دو سه ی من به حساب میایین اینجایید. چرا دخترم باعث میش

 باید دختر من از رگ وخون منه آواره بشه؟این ظلم نیست؟
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خواستگارای من تا از نامه عمل این خانوم با خبر  سودا فریاد زد:بابا یعنی بعد از این همه آبرو ریزی و فرارش  قبولش کنیم که با ما زندگی کنه؟

 بشن.... دُمشونو میذارند رو کولشون در می رن....

 

ستگار جمال در حالی که یه حوله رو موهای خیس سرش انداخته بود از پله های طبقه باال پایین اومد وگفت: نه که برا  شما دوتا ،هزار هزار خوا

 عروس شدن شما لطمعه می زنه؟ ردیف شده.... که اومدن هانیه به

 

 سودا  گُر گرفته از جمال  پرسید: اِ.... داداش... یعنی تو موافقی که هانیه خانوم با اون همه گندی که باال آورده اینجا بمونه.....

 

ر اومده جونم.... ما نائب زیاره جمال در حالی که موهاشو با حوله خشک می کرد نگاهی به من کرد و گفت: به به هانیه خانوم آفتاب ازکدوم طرف د

 شما شدیم....

 

ه از سر سوداغرید: اِ.... داداش حاال وقت جُک گفتنه.... می خوایم تکلیف این خانوم فراری رو مشخص کنیم ؟ من نمی ذارم اینجا بمونه تازه، تاز

 ?زبونا افتاده بودیم....نمی ذارم بازم سر زبونا بیفتیم 

 

 ی داره ها ....وقتی ما بزرگترها هستیم به تو مربوط نمیشه فهمیدی ....بسه اصال به تو چه ربط__

 

 این صدای جمال بود .که سر سودا داد کشید ....پس از مکثی گفت:

 تکلیف هانی با من...
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 مامان پرسید : منظورت چیه جمال ؟؟؟

نیه پیش خواهرتون بود و کاری به شایع های این خانوم باجیها منظورم واضحه مامان حَلمِه....من حرف شما رو باور دارم که تمام این مدت ها __

 ندارم.... اگه اجازه بدین من وهانی سر کوچه بریم و برگردیم.....

 

 مامان با صدای گرفته پرسید: منظورت و نمی فهمم جمال یعنی من بهت اعتماد کنم تا دخترمو با خودت سر کوچه ببری؟

 

 مامان حلمه که همه ی حرفای پشت سر هانیه رو با یه تیر و دونشون جمع کنم..... اگه بهم اعتماد کنی قول می دم__

 

 آخه چطوری؟__

 

 شما به این کارا کاری نداشته باشین..... من درستش می کنم__

 

 وبعد سر بلند کرد و به یلدا گفت :پاشو برو چادرتو بیار

 

 زمین گذاشته ؟؟؟.... ...هانی سر کنه می بینم این مدت چشم منو دور دیده چادرشو

 

این  همه وقت جدایی با اون همه بال که سرم اومده بود باعث شده بود که اصال این همه حرف و حدیث ها برام مثل عسل شیرین بیاد.... من 

ه قدر عافیت رو می تحت هر شرایطی این خانواده به قول سودا از همه رنگ رو می خواستم.... حتی تلخیهای سودارو هم می خواستم... تازه تاز

 دونستم....
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د یلدا چادر شبش رو به طرفم گرفت.... من با لبخند کمرنگی به لب از دستش گرفتم که سودا با کنایه پرسید: یادت مونده چه جوری سر می کنن

 یا نه؟

 

یدار داشت. حتی غالم هم رو جمال براق بهش خیره شد. بلدا درست مثل موش تام و جری شده به ما خیره شد.... جمال همیشه حرفش خر

در  حرفش نمی تونست حرفی بزنه با نگاهی به مامان... به آرامی چادر ملی یلدا را به سر کشیدم.... درست بود که اینهمه مدت در منزل مجد ها

م.... وحال اون روز بود که من ناز و نعمت به سر می بردم ولی همیشه حس می کردم که اون زندگی برام مثل خوابه که یه روزی از اون بیدار میش

 بیدار شده بودم.... چه خوب که به اون همه امکانات من وابسته نبودم....

 جمال از جلو ومن با اشاره ی مامان با چادر ملی یلدا به راه افتادم... ساعت هفت و نیم عصر بود....

پرپشت سیخ که کامال وفق با مُد اینروزا بود. چون بچه ی بیش فعال و جمال قد بلند و اندام کامال تو پر مردانه ایی داشت و با موهای خیلی 

سه بازیگوشی بود تا پنجم بیشتر درس نخونده بود.... و با گذر زمون معلوم می شد که چقدر از اون مردای سنتی که زن باید چادر سر کنه. ما 

ادر بودیم.... من تا قبل از فرار کذاییم هیچ وقت از دستور جمال سر تارو هم مجبور کرده بود چادر سرکنیم هر سه کال ناراضی از سر کردن چ

تم.... پیچی نکرده بودم ولی... یلدا و سودا تا کوچه رو رد می کردند چادر هم جمع می شد....آخرین لحظه از آینه جا کفشی نگاهی به خودم انداخ

 رنگ سیاه چادر به سفیدی صورتم خیلی می اومد....

 راه می رفتم دو برابر قدمهای من قدم بر می داشت به طوری که مجبور بودم دنبالش بدوم.... از پست سر جمال

 

شلوار لی آبی کمرنگ به تن داشت که به قدری با هاش روی سیمان و زمین خاکی نشسته بود رنگش رفته و رنگ خاک به خودش گرفته بود.... با 

ه و ته ریشی داشت ...به صورت برنزه اش می آمد  اصال معلوم نبود منو داشت با خودش کجا پیراهن مردونه باچهار خونه های ریز...صورت کشید

 می کشوند؟؟...
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 این اولین دیدار من و جمال بود که فهمیده بودم من دختر غالم نیستم تو تموم ماجراهای مربوط به معین جمال سربازی بود.

 اد... بنر نوشته بر سر در که نشون می داد اونجا کجاستتو کوچه ی در دار ایستاد. ومن نگاهم به سر در افت

 )مطب مامایی میترا اقدمی.... زنان زایمان(

 

 حس کردم که یه سطل آب جوش رو روی سرم ریختن. خدایا این دیگه چه بازیه؟؟؟.... چه امتحانیه همه ی صورت مسله ها با هم یکیه.؟؟؟...

 

لی نه... اینطوری حرف و حدیث ها کش پیدا می کرد... برای خاتمه دادند به این سوژه سر بلند کردم و با گفته جمال سر به زیر خواستم برگردم و

 پرسیدم:  اینجا برا چی او مدیم؟

 

خوب اوال  منشی خانوم اینجا چون یه جورایی کالنتر محل تشریف دارند..... چیه؟ نکنه حرفای مامان حلمه صحت نداره و شایعه ها واقعیت __

 ..... تو تموم این مدت و با یه مرد سر کردی؟....دارند

 

قطره اشکی تو گوشه چشمم جمع شد. دلم می خواست یه دل سیر از این همه حقارت گریه کنم. ولی باید مقاوم می شدم.... و به قولی وقتی از 

 خودم مطمئن بودم و طال که چه پاکه چه منتش به خاکه.....

 

 ی خوای برگردیم. ؟؟؟اگه بخوای همه جوره حمایتت کنم....صدای جمال را شنیدم که گفت: م

 

 

 نه..... بریم....__
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 جمال از جلو و من پشت سرش داخل رفتیم.....

 منشی یه دختر دراز بی قواره بپد که تا جمال رو دید نیشش تا بنا گوش باز بود... تمام مدت سرم پایین.... خجالت می کشیدم

 

*** 

 

 آرش

**** 

 بابا پرسید: آرش اگه رفتی نمی خوای که برگردی برا همیشه می خوای ساکن امریکا بشی؟؟ ...سر میز شام 

 

 نگاهی به مامان کردم و با لحن دلخوری گفتم: نمی دونم حاال برم ببینم چی میشه؟....

 

 کنه از رفتن من ناراحتید؟مامان براق نگاهم کرد با خنده به صورتش نگاه کردم و پرسیدم: نظرتون چیه؟ سیمین بانو.... چیه؟ ن

 

چرا باید از رفتنت ناراحت باشم؟. تو از اولم می خواستی که من به این موضوع برسم که این زندگی، زندگی خودته، زندگی شخصی توه و __

که به زندگی شما دوتا خودت می دونی که با زندگیت چیکار کنی؟..... به من و کس دیگه ایی مربوط نیست. حاال من که کنار کشیدم ونمی خوامم 

 برادر کاری داشته باشم که آخرش منو مقصر بدونید... این راه و اینم جاده زندگی خود تونه خود دانید....

 

 افشین هم بدتر از من خیلی تو فکر و پکر بود... از وقتی فهمیده بود سامیار پسرش نیست خیلی تو فکر می رفت.
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می گرفت.... و هر روز با هم جنگ و دعوا داشتند.... منم برای اینکه به روحیه سامیار لطمه  ایی  زندگی رو به خودش وهم نازلی خیلی سخت

 ...نخوره... سامیار رو پیش خودم می آوردم تا سرش گرم بشه شاهد دعواهای پدر و مادرش نباشه.... نگاهم رو از نگاه بی تفاوت افشین گرفتم.

 

 با لحن عصبی رو به مامان کردم وگفتم:

 

حاال که همه چیز خراب شده و هانی رفته... می خوای عقب بکشی مگه تو نبودی برای موندن من اصرار می کردی حاال در مقابل موندنم... به __

 من جای هانی رو بگو... به شرافتم قسم که تا آخر عمرم اینجا می مونم... فقط بگو هانی من کجاست؟

 

 بر طبق آماری که دارم ازت اون دختر هیچوقت هانی تو نبوده....حرفای تازه می شنوم... آرش خان... __

 

به حالت دردمند گفتم: خواهش می کنم سیمین  بگو هانی کجاست من خیلی دوسش دارم... همه ی اون آدرسایی که بهم دادی رو رفتم.... 

 نیست....

 

 

کنی چرا که جوینده  یابنده اس... در ضمن من نه دیگه تو زندگی تو آقا آرش منم تا اونجا که می دونستم بهت گفتم اگه می خوای پیداش می __

 دخالت می کنم نه با زندگی پا در هوای افشین خان...کاری دارم ...

 

 وبه صورت افشین و نازلی خیره شد

 برگردم آمریکا....از رفتار سیمین عصبی شده بودم برای همین برای اولین بار فریاد زدم: یعنی دیگه برات مهم نیست که می خوام 
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نه دیگه برام مهم نیست پسر کوچیکم می خواد از مسلمانی و از دینش خارج بشه و بشه یه غرب زده... برام مهم نیست که آینده ات چی __

.. من خیر و میشه و امکان داره مبتال به چه بیماریهایی بشی چون ارزش من که مادرت بودم در حد کاله گذاشتنت. به سرم بود یه کاله بزرگ.

صالحتو می خواستم که خواستم هانی اینجا بمونه... تا شاید یه تکونی به عقل ناقصت بدی.... درسته که پروفسوری ولی قبول کن که راهتو 

یده بودم تو اشتباه رفته بودی... حاال خود مختاری که راهتو انتخاب کنی... دیگه تو این زمینه رو من بهتره حساب نکنی.... من از اولش هم فهم

م اگه رابطه شما دو تا سر کاریم.... ولی به خودم می گفتم سیمین اینقدر بدبین نباش.... زیبایی هانی چیزی نیست که آرش ازش بگذره... حاال ه

کردم.... پس  به خاطر زیبایش عاشق شدی بهتره.... همینجا تمومش کنی منم اشتباه کردم چنین راه حلی رو برای نرفتن تو به آمریکا انتخاب

سعی کن فراموشش کنی هانی با اینکه یه دختر هیجده ساله اس ولی خیلی راحت همه چیزو قبول کرده.... می خوام اگه پیداش کردی.... 

 خوشبختش کنی.... چرا که فکر می کنم اون دختر لیاقت بهترینا رو داره

 

رو عقب زد... و با گفتن شب به خیر.... به طرف اتاق خوابشان رفت....نیمه راه  با دستمال کاغذی دور دهنش رو پاک کرد و با پا صندلی غذا خوری

 بابا صداش زد که به طرف بابا برگشت

 *ن*ا*ه دارند اینا..... بذار اینا به هم برسن من که می دونم از جای هانی تو خبر داری؟بابا گفت: سیمین جون لجبازی نکن گ

فت: بذار آرش بره. اگه برگشت درموردش حرف می زنیم این سفر برای آرش سرنوشت سازه.... اگه سیمین نگاهی اجمالی به من کرد و گ

 برگشت.... اونوقت حرفشو می زنیم

 ...?سیمین رفت و پشت بندش بابا هم رفت افشین برایم سر تکون داد و از سرشانه ام به آهستگی چند تا زد و گفت: خدا صبرت بده

 

وم سوییتشون رفتند اینام خوشی زیر دلشون زده بود .خود در گیری داشتند . یه هفته از رفتن هانی می گذشت مامان و همراه نازلی به طبقه د

 بازم بازیش گرفته بود. و برا همین جای هانی رو برام رو نمی کرد ...
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 مرم چنین حسی رو تجربه نکرده بودم ...برای اولین بار حس بیچارگی بهم دست داد ...واز اینهمه بیچارگی قالب تهی کردم ...در تمام ع

 به سوییت که رفتم با دیدن عکس هانی که داده بودم به قد دیوار برام بزرگش کرده بودن ...با اون چشمای بینظیرش بهم زل زده بود ...

م و روی زمین نشستم نگاهم در برابر چشمای رنگیش همیشه  رنگ می باختم ...توان ایستادن روی پاهام رو نداشتم ...رو دیوار سر خورد

همچنان به عکسش بود و زیبایی ارسطوره ایش ...تن ظریفش...بوی مخصوص تنش رو می خواستم ...خدایا تو که به سر شاهدی واقعاً می 

م  حلقه ی خواستمش ...نبودن هانی منو به نابودی می کشونه اونروزی که رفت می خواستم بهترین شب  زندگیم با هانی باشه ....می خواست

 اسارت عشقم رو بخرم براش و دستش کنم ...

م و بهش بگم حاال که رفته ...دیوونه ی دیوونه شدم...پای رفتنم نمیاد ...تا برم آمریکا ...درست یه هفته پروازم رو به تاخیر انداختم تا پیداش کن

 جونم به جونش بسته اس ...

 

بگیری لعنتی ...نمی ذارم دستت به هانی من برسه لعنتی برای اینکه از هانی خبر دار بشم بازم شهریار نفرت انگیز چطور دلت اومد زندگیمو ازم 

 ...مجبورم  باهات رفاقت کنم لعنتی ...دوباره دادکشیدم و لعنت فرستادم ....فحش دادم ...ناسزا گفتم ...چیزایی که از من کامال بعید بود 

 ه بودم ...همه به باد هوا رفت حاال من عشق کوچلومو از کجا پیدا کنم ...کلی تصمیمهای ریز و درشت برای زندگیم گرفت

 

 رد هم قلب دارد!ــ»م

 فقط صدایش..

 یواش تر از

 ...است زن یک قلب ےصدا

 مرد هم در خلوتش

 ...میکند ھیگر عشقش ےبرا
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 ...ےشبا ھـدیدشاید ن

 ھـاما همیش

 اشک هایش را

 در آلبوم دلتنگیش

 قاب میکند...«

 

 خداااااااااااا

**** 

 

 ےهان

*** 

 

کل شب رو تو بیداری به سر بردم بعد از یه هفته دیشب موبایلم رو روشن کردم که سرازیر شدن پیامهای آرش همان بود که می خواستم تا به 

گرفتم تا پیامها روباز نکنم.... از خودم بقبولونم که آرش همه حرفاش مردونه اس.... ومثل یه مرد که حرفش یکیه نه دوتا  .... خیلی جلوی خودمو 

 نازلی هم پیام داشتم هفت ...هشتا ...

 نگاهم به پیام آخر نازلی افتاد که نوشته بود

 

 سالم هانی جون،،»»

 نگران این  نباش که اگه با من حرف بزنی  به آرش خبر می دم نه عزیزم باید به حضورت برسونم که آرش دو روزی میشه که رفته امریکا
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ت حاال از اینا گذشته ،خوب بدون خبر  گذاشتی رفتی، بدون خداحافظی، فکر می کردم من و تو به هم حق آب و گِلی داریم و تو منو خواهر خود

یه می دونی، ولی نمی دونستم برات از هر غریبه ایی غریبه ترم.... منو به خواهری قبول نداری اگه پیاممو دیدی بهم زنگ بزن حتی شده برام 

 یامی بده تا خیالم از بابت زنده بودنت تخت بشه....پ

 «دوستدار تو نازلی

 

ازمیان همه کلمه هاش فقط فقط رفتن آرش تو چشمام  با تیتر درشت می رفت و می اومد..... چقدر بی وفا بود پس اینکه هیچ وقت دوسم 

داده بود.... کل شب برای از دست دادن عشقم به آرش اشک نداشته بود واقعیت بود..... من عروسک تو دستاش بودم که بازیچه ام قرار 

 ریختم.... ناامید از وصال عشقم به آرش برای خودم خط و نشون کشیدم که دیگه حق فکر کردن بهش رو ندارم

 

 در همون حالت عصبانیت با حرص تمام پیامهای آرش رو نخونده حذفش کردم.

 سوخت بوی خوش زعفرون مامان هم اول صبحی اشتهامو بیشتر تحریک می کرد....چشمام از بی خوابی و گریه های شبونه ام می 

 کش و قوسی که به بدنم دادم با خمیازه ایی همراه شد....

ی موهامو شونه و تونیک دخترونه ی  کرم و صورتیم رو به تن کردم با شلوار غواصی دمپای سفیدم خیلی بهم می اومد... به خاطر حضور گاه و ب

 ل هم روسری سفید ساده ایی به سر کردم.گاه جما

 مامان پشت گاز داشت برنج آبکش می کرد. سالم دادم با لبخند به لب  سرش را به طرفم بر گردوند.

 ساعت ده صبح زیادم اول صبحی نبود. مثل همیشه مهربون گفت :,سالم به روی ماه نشسته ات

 

 برا امروز چی بار گذاشتین سر آشپز جون....__
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پشت سرش بغلش کردم و ب*و*سه ایی رو گونه اش گذاشتم. مامان بیشتر از من وقتی فهمیده بود که جمال منو پیش ماما برده اذیت شده از 

مدتها تو  بود.... بعد از برگشت از مطب چقدر به خاطر این تحقیر شدنها گریه نکرده بودم مامان رو هم به گریه انداخته بودم .... و اونشب بعد از

 ل مامان به خواب رفتم....بغ

 

 مامان نفس بلندی کشید و گفت: برا امروز جوجه با زرشک پلو بار گذاشتم خوب شد اومدی بیا این فلفل و پیازها رو بسته بندی کن....

 

 ...صندلی میز رو بیرون کشیدم و روش نشستم.... مامان خودش پیازها رو حلقه حلقه کرده بود...دیگه اشکم رو در نمی آورد 

 

مامان بدون حرف دستکش پالستیکی رو به دستم داد تا دستم کنم. برای هر پاکت کوچیک شیشه ایی  پالستیکی یه حلقه پیاز و یه فلفل سبز 

ی باید می ذاشتم وبا منگنه هم منگنه اش می کردم.... باید حدود پنجاه تایی درست می کردم.... اینروزا که نزدیک به عید بود فروش ناهارا

ونگی مامان خیلی خوب پیش می رفت همیشه هم دو نوع غذا آماده و تو بازارچه سعادت وقت ناهار می فروخت. با شکستن پای غالم... مامان خ

هم اینطوری سعی در آوردن خرجی خونه بود. جمال هم تو سفره خونه یکی از هم خدمتیهاش مشغول به کار بود... هر چقدر که به مامان اصرار 

م تا پولی که نکیسا بابت عکسایی که هیچ وقت استفاده نکرده بود استفاده کنه ،مامان قبول نکرد... بعد از فهمیدن اینکه آرش جلوی کار کرده بود

نکیسا رو گرفته از طریق نازلی پولش رو برگردوندم که نکیسا گفت آرش خودش همه رو حساب کرده پول رو برام پس فرستاده بود . برای همین 

کرده بود. شاید خودخواهی بود. ولی من هیچوقت به روی آرش نیاوردم.. که با اون عکسا چیکار کرده.... به هر حال من برای اون عکسا قبول ن

 ...خیلی اذیت شده بودم واین پول رو حق والزحمه خودم می دونستم برام فرقی نمی کردکه  کار رو آرش گرفته و یا نکیسا.... چه فرقی می کرد.

 

ام مدتی که من به فکر رفته بودم مامان در حال سرخ کردن مرغا بود... چقدر فرق بین خانواده من و خانواده آرش بود.... وچقدر بین در تم

زحمتهایی که این دو طبقه برای خانواده هایشان می کشیدن فرق موج می زد خستگیهای سیمین جون بعد از اومدن از شرکت کجا خستگیهای 

 روش غذاهای خانگیش به خونه می اومد کجا.....مامانم بعد از ف
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و بعداز بسته بندی پیاز و فلفلها اینبار مشمای فریزه رو جلو کشیدم مشغول گذاشتن نون لواش که به چهار قسمت تقسیم شده بود تا می کردم 

 ..... همراه پاکت کوچک نمک و برگی از کاغذ دستمالی تا شده داخلش می گذاشتم و بسته بندیش می کردم

 

ی بازار چه غذا ها که آماده شد.... بسته بندی کردیم... امروز که دو روز به عید مونده بود مامان تقریبا دو برابر همیشه غذا درست کرده بود شلوغ

شنهاد کمک دادم که مبنی بر فروش بود.. مامان هم منتظر هومن بود که به کمکش بیاد.... ولی خبری از هومن نبود... برای همین من به مامان پی

 مامان به ناچار قبول.... چادر ملیم رو به سر انداختم همراه مامان با زنبیلهای غذا به بازارچه سعادت رفتیم....

 بساط رو که مامان چید. و با صدا شروع به داد کشیدن کرد: ناهاری، ناهار....

 

 اولین مشتری پا کند کرد پرسید: ناهاری... ناهار چند؟.

 

 باالفاصله گفت: شش تومنمامان 

 

 ...?مرد پرسید: با نوشابه.

 مامان: نه..... نوشابه رو از این دکه باید بگیری ...

 

فت مامان خودش تو راه برام گفت: برا اینکه رزق و روزی کسی رو قطع نکنه نوشابه همراه غذاش نمی فروخت.... تا دکه ایی هم روزیش رو در یا

 کنه ...

 

 حاال غذات چیه؟ مرد دوباره پرسید:
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 مامان: جوجه، زرشک پلو دارم.....

 

 بعد از تامل مرد گفت: یه پرس مرغ بده.... مرغ از هر غذایی سالم تره....

 مامان : خیالت تخت خونگی خونگیه ...

 

 کنار گذاشتی که؟همون حین یکی از فروشنده ها جلو اومد با لحن داداش مشتی وارش گفت: خاله حلمه از اون غذاهات سهم ما رو که 

 

 آره سهم شما آماده اس مثل همیشه پنج پرس....__

 

 نه امروز یه مهمونم داریم....__

 

 مرد مشتری پرس غذای یکبار مصرفش رو برداشت به طرف دکه رفت تا نوشابه بخره....

 

 واقعا که روزگار برای بعضیا چقدر سخت می گذشت.

د. و به زن دیگه گفت: من به این جور غذاها بیشتر اعتماد دارم تا به غذاهای این رستورانا.... هر دو تا زن مانتو پوش جلوی بساط مامان ایستا

 چی باشه غذای خونگیا تازه اند.... یه بار غذاشو خوردم. مشتریشم....

 رو برگردوندم.
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خداحافظی از مامان به یاد گذشته ها از کوچه پس دلم برا مامان می سوخت کی تصورش رو می کرد که چنین آینده ایی در انتظار ش باشه..... با 

 کوچه های بازارچه می خواستم برگردم.....

 جنب وجوشی تو بازارچه به راه بود که نگو تمامی مغازه دارها جینی جین جنس می خریدند...

 با صدایی که گفت: خانوم به پا....

 ر کنند....کمی خودمو به طرف دیوار کشیدم.... تا چهار چرخ و باربر عبو

بسته  با دیدن باربر گویی با کبریت به آتیش کشیدنم. هومن با اونیفرم سرمه ایی نارنجی باربر ها و چهار چرخی که تا خرخره بسته های بزرگ را

الش... چقدر و با تمام زورش اونا رو حمل می کرد. باور این حقیقت دیگه برام سخت بود... مگه هومن چند سالشه دوازده سیزده یا چهارده س

 موقع اومدن غر نمی زدم این بچه از سر صبحی کجا غیبش زده....

احب بار فکر کنم منو نشناخت. چرا که محلم نداد.... وبا قدمهای بلند در حالی که عرق از سر و رویش می بارید.... بارها رو حمل می کرد.... و ص

 ند.... دنبالش می دوید....که مرد جوان سی ساله بود برای اینکه از بارهایش عقب نما

ومن غم ته بند دلم شد و همه وجودم رو آتیش زد.... تا سر خیابون که می دونستم مقصد نهایی یه باربر بازارچه هست رفتم.... مردک سر هزار ت

تو ببره حاال چه لزومی داره که یه که شاید برا خیلیا ناقابل باشه... داشت چونه می زد. انصافم خوب چیزی بود. وقتی طی می کنی که برای چند بار

 هزاریشو کسر می کنی.... مگه مردو حرفش نیست... پس این نارو زنیا برا چیه..

با دیدنم رنگ صورتش سفید شد بدون هیچ حرفی دستمالی از جیب مانتوم در میارم و عرق صورتشو پاک می کنم.... این عرق، عرق یه مرد 

 غرورش..... کوچلو ی زندگیمه با ته مونده های

پا به پا ش در حالی که چهار چرخ قد و قواره دار رو دنبال خودش می کشید به پیش مامان برگشتیم و با چشمای به اشک نشسته ام فقط 

 ...?تونستم بپرسم: شما می دونستید

 

 مامان برام سرتکون دادکه  یعنی می دونسته که هومن باربری می کرده.....
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وخته شد در جمع کردن وسایل بودیم که خانومی جلوی بساط مامان ایستاد. همون خانومی بود که آخرین پرس رو آخرین پرس غذا هم که فر

قوقش خریده بود به من نگاه کرد وگفت: اگه دنبال کاری یه تولیدی دارم. هم برا مادرت که غذای اونجا رو بپزه و تو خودتم پشت چرخ کار کنی ح

یشین البته حاال به تعطیالت خورده اگه مایل بودین بعد سیزده یه سر بهم بزنین.... من به هر کسی کارتمو نمی هم مناسبه و در ضمن بیمه هم م

دم نمی دونم چرا مهر ت به دلم نشسته حیفه اینجا تلف بشی یه ساعته که من اینجام می بینم چطوری بهت نگاه می کنند در حالی که محیط 

 هر خانومی که اینجا می اومد هم به چشم مرد می دیدند نه زن..... بازم تا سیزده خوب فکر کنید..... اینجا همیشه مردونه بوده یعنی به

 

با خداحافظی رفت ماشاهلل به خانوم یه ضرب حرف زد برا خودش.... ولی در کل نیت خیرش حس می شد. مامان با لبخند به سرشونه ام زد و 

 زود فروش رفت یه شغل بیمه دار هم به تورمون خورد...... گفت: پا قدمت چقدر خوب بود نه تنها غذاها

 

 روز پر کاری رو سپری کردم.... تقریبا یاد آرش رو فراموش کرده بودم

 

 هر چقدر میخوای»

 ےصبور بآش

 ?شبـ

 ےمیذآر سرتو ےوقت

 ?رو بآلشتـ ـ

 ت شروعـ میشه.شق ξدآسـتآن 

 «از ماجراست.غو این سر آ
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*** 

عید رو کمک حال مامان بودم.... توی پخت و پز ناهارا.... ولی برا فروش مامان با خودش دیگه منو  نمی برد.... در عوض  دو روز باقی مونده به

 خونه که مونده بودم سودا هم خیلی اذیتم می کرد.... ویلدا هم مثل همیشه خنثی عمل می کرد.

 اونا هم دختر های تنادریه بودند... اصال باهام خوب تا نمی کردند. .. خوب نمی شد چیزی رو تغییر داد. که من از اول حکم کوزت روداشتم.

 

 

 بعد از مدت ها از دوری آرش امروز خوشحال و سر حال بودم ... بعد از روزهای غمگین همین امروز انرژی مثبت به آینده رو  داشتم..

 احساس خوش بینی  و قدرت میکردم.

 

بروم.که غروبی راه افتادم رفتم به بازارچه ،بین مغازه های بازارچه وشلوغی اش  چرخی زدم.. می خواستم می خواستم برای خرید عید به بازارچه 

 لباس خونه برا خودم  بخرم...اونم به انتخاب و سلیقه ی آرش وبا  خاطرات توی ذهنم .....

 

 15ونجا خرید کنم ...با پای پیاده میدون خیام رو دور زدم و به خرداد ....تا از ا 15تازه یادم افتاد تو بازارچه تک فروشی ندارند باید می رفتم 

 خرداد رفتم ...

ارافونی تن مانکنی سارافون جینی  چشمم رو گرفته بود ... طرح خیلی  جالبی داشت.... جلوش هاللی با نگینهای طالیی بود .. از همون جا ، زیر  س

 فسفری رنگی هم براش گرفتم....

شخصی داشتم ...اصال لباس زیر نداشتم ..تنها  لباس زیرم هم به غارت رفته بود ...تنها دلیلشم به خاطر مارک بودنش وکلی خرید ضروری....

 بود..

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

.. می ?چرا تا حاال نمیدونستم چی دوست داره ?تو راه برگشت فقط به این فکر کردم مامان از تونیکی که براش خریدم خوشش میاد  یا نه 

 بزنم بگم که می خوام کنکور بدم.... برا خرجشم برم تولیدی این مژگان خانومه کار کنم... خواستم شب باهاش حرف

 

رای از فکر مامان و حرفایی که می خواستم بهش بگم که در اومدم.... به تبلتی که به هومن عیدی خریده بودم فکر کردم...یه تصمیم جدی باید ب

 عوض کردن زندگیم می گرفتم ...

هانی سابق بربا آرش بودن  خوبِ گذشته می شدم.... تمام امروز   از ایجاد این  تغییر در احساس خودم نسبت به آرش و زندگیم من باید همون 

 ، احساس رضایت و قدرت و آرامش می کردم ...

 پاکت های خرید رو به سمت خونه کلنگی دو طبقه مون  کشیدم...

 ر تونسته بودم با خودم بیارمشون ...آن  قدری خرید کرده بودم که پاکت ها رو به زو

 با لبخندی به لب وارد حیاطمون شدم ..

 با پا در رو هول دادم تا بسته شه و به سمت خونه که برگشتم و یه آن دلم ریخت... دلم به طرز عجیبی به  شور افتاد...

 وارد خونه شدم.... و مامان رو صدا زدم:

 

 مامان خونه ای؟؟کجایی مامان ؟؟-

 

 ی نیومد ...صدای

 یکرد...تا اینکه جمال در حالیکه به ستون زیر پله تکیه داده و در محاصره ی دود ها ، ایستاده  و سیگاری نصف و نیمه بین انگشتاش خود نمایی م

 به من خیره شده بود و به هیچ کدوم از کار هامو مامان صدا زدن هام هیچ  واکنشی نشون نمی داد و بهم خیره شده بود ...

 نگاهم کشیده شد رو ی ته سیگار روی ل*ب*ش که رو به خاموشی بود...
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 چه خبر بود اینجا؟؟ خدا میدونست...چرا اینطوری نگام می کرد ...

 

 از دیدنش به این حالت انقدر شوکه بودم که نمیتونستم حرفی بزنم...باالخره به حرف اومد...

 همونطور که نگاهش به من  بود پرسید :

 ...??ه اومدیپس باالخر-

 

 با ترس از لحنش پرسیدم:

 ...اینجا چه خب... ??چی شده جمال -

 میون حرفم پرید. به طرفم براق  شد و بلند داد کشید :

 کدوم گوری بودی؟؟-

 

 به وضوح جا خوردم...

 

 و با لحنی دردمند گفت:

 ??میدونستم ...بخدا میدونستم... حتما حرفا و شایع ها واقعیت دارند -

 

 ی زدم اصال از حرفاش سر در نمی آوردم  و با این حرفش گیج تر شدم...گیج م
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 تا باالخره با لکنت به حرف اومدم و پرسیدم :دا...داری ...داری چی میگی جمال؟

 

از خودم به نگاهش خالی و ترسناک بود.مثل وقتایی که تو راه مدرسه یکی به ما متلک می گفت و اون برامون غیرت خرج می کرد با این حالتش 

 شک افتادم وبه وحشت افتادم... هیچ وقت این شکلی ندیده بودمش....خیلی خیلی عصبی بود و خشمگین ..

 ...برای همین خواستم براش توضیح بدم...?فکر کردم برای دیر اومدنم داره همچین عکس العملی  نشون میده

 ... بخدا رفته بودم خرید... از مامان اجازه گرفته بودم داداش-

 

 اما هیچ توجهی  به توضیحم نداد  گفت:

 ?می دونستم .. بخدا میدونستم... ولی به خودم میگفتم بدبین شدی..اونم به کی به مامان حلمه...تو تمام این مدت پیش خالت نبودی __

 

 با دردمندی پرسیدم:

 داری چی میگی جمال؟؟?معلومه اینجا چه خبر -

 

 با لحن عصبانی داد زد :

 ...?و لعنتی... خفه شو... این همه مدت همش دروغ بوده که تو پیش خالت بودی  خفه ش-

 اینو گفت و چیزی رو به سمتم پرت کرد...محکم خورد به سینه ام و تعادلم  را از دست دادم ...طوری که به دیوار پشت سرمخوردم .

 ویلم بدی؟برش دار ببین... ببین و بگو که باز هم میتونی مُهمل )چرت و پرت( تح-
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 ماتم برد...

 قل*ب*م یه آن نزد... با تموم وجود هیچ وقت جز امروز حس بدبختی بهم دست نداده بود

 توان ایستادن رو نداشتم  روی پاهام  سر خوردم و روی زمین نشستم...

 

کنه من اونو تو چهل سوراخ سنبه بادیدن قاب عکس خاتم کاری آرش همه چیز دستم اومد... که جمال قاب عکس رو پیدا کرده. ولی چطور مم

 قایم کرده بودم.

 

 سودا با پوزخندی به لب که بیشتر به تمسخر شباهت داشت. با عشوه به جمال گفت: داداش خون خودتو برا این عفریته کثیف نکن؟

 

 ولی جمال بیتوجه به حرفای سودا اینبار گوشی خوشگلمو رو از جیبش بیرون کشید.

 

 کردن... تموم پیامای باز نشده آرش...وای گوشیمو هم پیدا 

 

 خدایا من... چقدر بدبختم یعنی... تو این خونه چیزی به اسم حریم خوصوصی اصال معنی نداره؟ ...

 

 من عکس آرش رو برا رفع دلتنگیام آخرین لحظه با خودم آورده بودم ....

 کنکورم هم موبایلمو و هم قاب عکس رو جاسازی و قایم کرده بودم.... برا اینکه کسی پیداش نکنه... با موبایلم تو بین جزوه ها و کتابهای

 

 هر از گاهی با دیدن عکس آرش رفع دلتنگی می کردم... و حاال...
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 برا یکباره حس کردم مرگ به سراغم اومد... چرا که دستای بزرگ جمال دور گردنم پیچید و پاهام از زمین فاصله گرفت...

 

کنه... اما فایده نداشت... به گریه افتادم... نه از درد... مرگ و رها شدن از این بدبختا...بلکه از درد بی کسیام...من می دست و پازدم بلکه ولم 

خواستم با دادن کادوهام به اینا بهوشون بفهمونم که چقدر دوسشون دارم... کادوای قشنگ عیدی براشون خریده بودم برا موسی یه پیراهن 

 غالم هم پیراهن چهار خونه آبی سفید خریده بودم... برا دخترا لوازم آرایشی خریده بودم. مارک خوشگل... برا

جمال سرش رو نزدیک صورتم آورد گفت: هانیه زنده ات نمی ذارم... این آرشه کیه؟ که نوشته برات تمکین نکرده چرا از دستش فرار کردی 

 لعنتی...

 وی موکتهای رنگ رو رفته پذیرایی افتادم... نفسم باال نمی اومد...دستاشو از روی گردنم برداشت و من پرت شدم ر

 مامان که تازه از بیرون اومده بود داد زد: هانی.....

 

 نفسم بند اومده بود سعی کردم که سرفه کنم تا هوا به ریه هام برگرده....

 

 بانیت گفت: صیغه ی کی شده بودی لعنتی که تمکین نکردی.. ها...جمال مقابلم زانو زد و موهامو با روسری گرفت و کشید... و تکون داد و با عص

 

می  مامان خودشو بین من و جمال انداخت با التماس گفت: جمال ولش کن... اون تقصیری نداره... همه اش با اجازه من... صورت گرفته بود... من

 .خواستم به یه پولدار شوهرش بدم... تا مثل من به نرخ روز زندگی نکنه...
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*ن*ا*هها رو به گردن بگیری... باید بهم بگه این پسره کیه؟ فقط اسمشو بگه... تا جنازه شو تحویل دِنه... مامان حلمه قرار نیست... همه گ__

 بگیره...

 

 صدای هی بلند مامان با نگاه وحشت زده ام... میان مامان و موسی. در گردش بود.

 

طرف گردنم خودم رو عقب کشیدم. ازش بدم می اومد. عصبی داد کشید: دِیااهلل... بهم بگو فقط دستم دوباره به طرفم اومد تا دست برد که به 

 بهش برسه... هانیه می دونم باهاش چیکار کنم... تا حساب کارش دستش بیاد...

 

 مو از آرش کم بشه من می میرم...صداش رفته رفته باال و باالتر می رفت... از فکر نبود آرش همه ی وجودم به لرزه در اومد اگه یه تار 

 

 نمی دونم چطوری صدا از دهنم در اومد. اما به نظرم بهترین حرفی بود که به لب آوردم.

 

 آرش رفته آمریکا... ایران نیست.... دیگه هیچ وقتم بر نمی گردده...__

 

 آمریکا قبول کرده بود.وسط سالن خشکش زد... بهم خیره شد... اون از اولش هم شرایط مامانشو برا رفتن به 

 

 از نبود آرش تو ایران آرامش به همه ی وجودم سرریز شد

 

 چند قدم اومد جلو... اومد... از بازو هام گرفت و بلندم کرد... چشمچ تو چشم هم شدیم...
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 چرا تو رو که زن صیغه اییش بود ترکت کرد.__

 

 نمی دونم... دوسم نداشت...__

 

 شت...تو به این ملیحی و زیبایی...مگه میشه تو رو دوست ندا__

 

 برا همین ... ?فکر کنم پای زن دیگه ایی وسط بود ?با پوز خند گفتم: حاال که شده

 

 آدم صدتا زنم داشته باشه بازم تو رو می خواد... اون دیگه چه مردیه.... __

 

 ی تونی دل بدی و به عشقت خ*ی*ا*ن*ت کنی؟.با ناراحتی گفتم: وقتی عاشق یکی باشی... حوری بهشتی هم کنارت باشه... بهش نم

 

پس چرا صیغه ات کرد؟ صیغه کردن یه زن دیگه خ*ی*ا*ن*ته؟باید به خاطر صیغه کردنت به من جواب پس بده... حاال نمی خوای لوش بدی _

یرون بذاری می رم پیداش می مهم نی... من خودم پیداش می کنم... تا حقشوش کف دستش نذارم ولش نمی کنم... حق نداری پاتو از خونه ب

 کنم... تکلیف تو رو هم بعدا روشن می کنم...

 

 به طرف مامان و سودا چرخید و دادکشید: حق نداره بره بیرون... فهمیدین...
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یه رو مامان نالید: جمال جان هانی راس میگه آرش ایرون نیست کجا داری می ری... کاری نکن من یه عمری مدیون بشم بیا خودم همه ی قض

 برات تعریف می کنم...

 

 از دستش گرفت وکشید. ولی جمال اهمیتی بهش نداد.به طرف در رفت.

 از جام پاشدم و دنبالش رفتم... جلوی در ورودی جلوش رو گرفتم و با التماس گفتم: جمال  تو رو خدا.....

 دادی کشید که می دونستم همه ی همسایه ها شنیدنش...

 

 ه؟؟؟. ها؟تو رو خدا چی هانی__

 

 گریه ام شدت گرفت و با صدای گریه دار به مامان گفتم: چرا بهش نمگی قبولم نکردی که برگردم اینجا...

 در رو کوبیدو رفت از ترس مرگ آرش از هوش رفتم

 

 تا چشم باز کردم سرم رو زانوی مامان بود. با شتاب از جا نیم خیز شدم و با پریشونی گفتم:

 ت سراغ آرش...آرشو می کشه مامان...یا خدا مامان جمال رف

 مامان زیر لب گفت: خدا نکنه؟!

 

 مامان خم شد و از صورتم ب*و*سید و با عشق مادرونه منو به خودش فشار داد  با واکنش مامان بیشتر به عمق ماجرا پی بردم...

 

 میشم... اگه بالیی سر آرش بیاره من می میرم... از آغوشش بیرون اومدم و گفتم: مامان چی شد... جمال االن کجاست... دارم نصفه عمر
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نترس گلم... خوشبختانه... آرش ایران نیست، همین االن سیمین زنگ زد هر چی از دهنش اومد بارمون کرد، گویا جمال رفته سراغش... و زده __

 همه چی رو شونده که هانی بی کس و کار نیست و از این حرفا....

 

 ا حدودی راحت شد.با حرفای مامان خیالم ت

 

 مامان خیلی نگرانم بود احساس می کردم که خیلی ضعیف و رنجور شده ام و خیلی هم دل نازک شده بودم...

 

 سال با همه ی بد یمنی آخرش هم تحویل شد.

 دید و بازدیدای بی نمک  عید دیدنی شروع شد. ومن تمام سعیم این بود که اصال دیده نشم...

 ر سنگین شده بود.و اصال باهام حرف نمی زد .خیلی از دستش راحت شده بودم ...جمال هم خیلی باهام س

 

 چهارم عید بود که بعد از شامی که تقریبا همگی با هم صرف کرده بودیم... ودر حال خوردن  چایی که من ریخته بودم...

 

رو دیدم سربسته بهم گفت که چند روز پیش که دختر خونده  غالم که تازگیا گچ پاشو باز کرده بود نگاهی به من کرد و گفت: امروز حاج علیمی

 ات اومده بود کمک مادرش پسرم دخترتو دیده یه دل نه صد عاشق شده...

 

 قندی که همه برای به دهن برده بودند تو دست همه خشک شد...
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 مامان پرسید: برا کودم پسرش؟

 

 همون پسر ناز دونه اش که خیلی دوسش داره...__

 

 .آرامش و راحتی روی مبل راحتی لم داد و با تمسخر به مامان گفت: نه بابا کودم ناز دونه ایی؟. بگین از سر دلسوزی ادای دین به فرزند.. سودا با

 

 یعنی برا پسر بزرگش که مهندسه....__

 

 این سوال مامان بود که از غالم می پرسید.

 

 ن سودا این حرفو نمی زد رو هوا این طرفو واسه خودش ردیف می کرد...آنی از مغزم گذشت حتما پسره یه چیزش هست وگرنه... ای

 

 پوزخندی به ل*ب*م اومد که تا سر بلند کردم. نگاه خشمگین جمال رو دیدم که زل زده بود به من...

 

 صدای بلدا بازم در اومد که گفت: همین پسره از سر هانیه هم زیادیه...

 

 ه تو چه؟ ربطی به تو نداره...؟موسی سر سودا داد زد: بس کن بلدا ب
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 سودا با بغض گفت: آره به من ربطی نداره... فقط کاش من بفهمم تو چرا این چند وقت سنگ این خانومو به سینه می زنی...

 

 وبه حالت قهر از جاش بلند شد و رفت... رفت طبقه ی باال... غالم اوهومی کردو گفت:

 عروسه حاج علیمی بشه... می دونید چه برو بیایی داره... نون هانیه هم می ره تو روغن...به نظر من، این فرصت عالیه؟ که هانیه 

 

 مامان سرتکون داد و گفت: ولی غالم اون پیر پسر می دونی چقدر فاصله سنی با هانیه داره چهل سالشه حاال بگذریم یه پاش از پای دیگه اش

 شم لوچه...کوتاهتره و موقع راه رفتن لنگ می زنه... ویه چشم

 

 از شنیدن معایب طرف غالب تهی کردم... حالم داشت از خودم و این زندگی نکبتی بهم می خورد...

 

 

 بار دیگه با تحکم غالم گفت,: به نظر من که عالیه هانیه عروس خونواده حاج علیمی بشه...

 

گه اس می فهمی یعنی زن یکی دیگه اس تا زمانی که تاریخ جمال عصبی با صدای بلند گفت: پدر من چرا زور میگی؟ این دختر صیغه ی یکی دی

ماُل صیغه تموم نشه این دختر حق ازدواج با کسی رو نداره... تنها راهش اینه پسره صیغه رو فسخ کنه که پسره هم گذاشته فرار کرده من از یه 

تموم نشه حق ازدواج نداره... چون با وجود اینکه از هم جدا  پرسیدم همه اینارو هم مال بهم گفت.... هانیه تا مدتی که صیغه اش و مدت عده اش

 زندگی می کنند ولی بازم زن و شوهر حساب میشن...

 

 حرفای جمال تو قل*ب*م فشفشه  روشن کرد. وای من هنوز زن آقای قل*ب*م بودم... باورم نمیشه...

http://www.roman4u.ir/


 

 
193 

 

 

 با خوشحالی جای همه رو انداختم حتی جای سودای کینه توز رو...

 

حاال عکس آرش رو با خودم داشتم حتی یاد و شیرینی که هنوزم زن آرشم یه شیرینی خاصی به قل*ب*م می بخشید و خوشحالی زیر  کاش

 پوستی ام همه ی سلولهام رو به هیجان می انداخت.

 

*** 

 

د اصال به تولیدی هایی که چه تو بازارچه بودند و از پله ها که باال رفتم. از دیدن محیط به اون بزرگی واقعا به وجد اومدم.... خیلی کالسش باال بو

 چه تو برنامه های  تلویزیونی  دیده بودم، شبیه نبود بیشتر شبیه خانه های مد بود. تا تولیدی...

 

 پور کجاست؟دختر مو باز، بلوز و شلوار به تنی داشت از اتاقی بیرون می اومد. نگاهش به من سوالی بود که پرسیدم: ببخشید اتاق مژگان اسد 

 

 به اتاق روبه رو خیره شد و گفت: اینجاست!

 

یم در برابرش خودمو دهاتی حس می کردم... با چادر رنگ و رو رفته... و مانتو مقعنه ایی که نژادش به زمان عصر وزوزک می رسید...دوران شاه

 چه زود به پایان رسید.

 ای خدا!!
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وارد اتاق بشم... که همون دختره هم با من وارد اتاق شد. و مژگان با یه تیپ محشر در حال  چند ضربه به در زدم که با بفرمایید می خواستم

خوردن غذا بود. با لبخند از آشنایی با هیجان طوری که حس کردم گویی  سالها باهاش آشنایی داشتم....منو به آغوشش کشید. ورو هوا گونه 

 هامو ب*و*سید.

 

گان تعارف زد که روی مبل چرمی قهوه ایی بزرگش بنشینم... وبهم تعارف زد که ناهار بخورم ولی من ناهار بعد از استقبال گرم مژگان ... مژ

 خورده بودم... دعوت به ناهاذش رو رد کردم.

 

 که با نشستن توی مبل فرو رفتم...

جامعه تعلق داشت. ولی این مژگان مثل چقدر این مژگان با مژگانی که توی بازارچه دیده بودم فرق داشت. اون مژگان به طبقه ی متوسط 

 سیمین جون به از ما بهترون...

 

مژگان در حالی که نگاهم می کرد گفت: چه خوب که اومدی؟ از وقتی دیدمت مدام بهت فکر می کردم. وهی از خودم خُرده می گرفتم که کاش 

 شماره ایی چیزی ازت داشتم....

 جون این عروسک که می بینی همون عروسکیه که ازشش تعریف می کردم...وبه طرف دختر بغلی اش رو کرد وگفت: الهه 

 دختره در حالیکه یه ل*ب*ش رو  ور می چید با کنایه گفت:

ی خوبه این تعریفت از اون تعریفیا که همیشه عروس تعریفی در میاد نیست.... بزنم به تخته واقعا عروسک و جواهری،  البته جواهری البه ال

 بفرستی تو گروه من.... گونی.... میشه

 

 یعنی پیش چرخکارا؟__
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 نه چرخ کاری رو که فکر نمی کنم بلد باشه ولی مثل کارآموزای دیگه... از نخ. چینی شروع می کنه...__

 

 مژگان نگاهی به من انداخت و پرسید : تا حاال با چرخ کار کردی؟

 

 .سرمو باال گرفتم و گفتم: نه تا حاال با چرخ کار ی نکردم..

 

 باشه اینجا خودمون یادت می دیم...پس الهه زحمت معرفیش رو به بچه هاتو  خودت بکش؟__

 

 الهه همون دختره که لنز آبی به چشماش گذاشته بلوز شلوار تنش کرده بود با لبخند دست پشت کمرم گذاشت و گفت: بیا بریم خانومی...راستی

 چشمات لنزه؟

 

 نه... چشم خودمه...__

 

 چشمای من مال  لنزه... واقعا ولی__

 بعد با صدای بلند به حرف خودش شروع به خنده کرد...

 وبا هم وارد سالنی شدیم که توی ده ردیف چرخهای سفید صنعتی شش هفتایی وجود داشت.
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از این بعد با گروه ما  با ورود به کارگاه الهه دستهایش را به هم کوبید و گفت: دوستان یه عضو جدید بهمون اضافه شده که اسمش هانیه جونه

روز کار می کنه می خوام احترام  تازه واردیش رو به جا بیارین و کمکش کنید. هر کی بخواد اذیتش کنه من و می دونم و اون......محیا جون ام

 هانیه ی گلم با تو کار می کنه بهش چم و خم نخ چیدن رو یاد بده.....

 

 بشین.... از محیا کارو یاد بگیر.... وبعد از پشتم زد و گفت: عزیزم برو اونجا

 

 زیر هزاران چشم که به من دوخته بود به طرف اون دختر ریز نقش رفتم.... و کنارش که نشستم پرسیدم:  حاال باید چیکار کنم؟ ....

 

 مانتویی را به طرفم انداخت و گفت:   با این قیچی مخصوص نخ،  باید نخهای اضافه رو بچینی...

 

 دندانی هستی  که درد می کنی...رسیده ای به عصبتو مثل »

 "کندن"اما من دلی ندارم برای 

 می فهمی

 «دوست داشتنت چقدر دردناک است

*** 

 

  آرش

 

**** 
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 خب آدمی ست دیگر..»

 شود ..دلش تنگ می

 حتی برای کسی که دو ساعت پیش برای اولین بار دیده..

 له ؟االن باید عالمت تعجب بگذارم جلوی این جم

 آدم ها از ی جایی در زندگی ات پیدا می شوند

 کنی ..که فکرش رونمی

 شوند..از همونجا که گم می 

 تعدادشان هم کم نیست هی می آیند

 و می روند اما ..

 کنی..ون گیر می شاین تویی که توی ا و مدن یکی

 و وای به حالت اگر که او فقط اومده باشد

 ...«سالمی بکند و برود 

 

ر ای تیر هم به گرمی مرداد است... می دونم که برگشتم بعد از چهار ماه خیلی ناگهانیه... اونم همین  ساعتها  پیش که توی یه آپارتمان دهو

ور کنک نیویورک  جلوی تی وی لم داده باشی کانالهای ماهواره ایی روباال وپایین کنی و یه دفعه بفهمی که فردا روزیه که قرار بود عشقت امتحان

 بده...
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ی امریکا به امید این تنها روزنه با عجله تموم کاسه کوزهاتو جمع کنی تا بری که عشق زندگیتو پیدا کنی... دیدار دوباره... هیچ یک از جاذبه ها

با بی حوصلگی و با دیگه هم نمی تونست منو اینجا نگه داره دلم گیر ایران و یار ایرانیم شده بود. پرواز هایم سخت و طاقت فرسایی که تواَم 

 کالفگی من همراه بود...

 هر لحظه برای دیدن هانی قل*ب*م بی تابانه به دیواره هایش می کوبید.

دو ساعت چهار صبح بود که به خونه رسیدم. خوشبختانه خواب ناصر خیلی سبک بود. و زود در رو برام باز کرد... با دیدنم چشماش به اندازه گر

 گرد شده بود.

به تعجب و کنجکاویش به طرف سوییت خودمو وهانی رفتم دلم برا خوابیدن روی تختی که هزاران خاطره با عشقم داشتم لک زده بی اهمیت 

 بود.

قبل روشن کردن چراغهای اتاق خواب  نگاهم به جلو دوخته شد به عکس بزرگ هانیم زیر نور ماه بهش خیره شدم ،با دست راستم گونه شو 

ش تنگ شده بود. بی معرفت یعنی یادم نمی افته... با عجله به طرف میزم رفتم وقت رفتن گوشیم یادم رفته بود جا لمس کردم چقد دلم برا

 گذاشته بودم... با دیدن صفحه خاموش گوشی آه از نهادم خارج شد. باطری خالی کرده بود... شارژش رو پیدا کردم و به برق زدم.

م رخ و لباس عروس تنش بود دوختم... هانی همیشه تو ذهنم هم اینطوری برام تداعی می شد. عروسک دوباره نگاه بی تابمو به عکسش که با نی

 شکستنی من،. بی من معلوم نبود که چطوری سر می کرد من که بی اون داشتم می مردم...

 

 از بین عطرای روی میز عطرشو برداشتم تو هوا پخش کردم.

ه دل موند خانوم کوچلو م که اون لباس رو برام به تن کنه...  چقدر دنبال اون لباسش گشتم...پیداش یاد روز تولد سامیار افتادم چقد حسرت ب

 نکردم...  یکی از پیراهناشو برداشتم و در حالی که بو می کشیدمش با خودم به طرف تخت بردم... و تو آغوشم با هاش به خواب رفتم بعد از

 ه خواب رفتم...چهار ماه برای اولین بار کمی با آرامش ب

 

 صبح در حالی از خواب بیدارشدم که حس می کردم یکی داره با انگشت چشمامو از کاسه در میاره...
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 و اون یه نفر هم سامیار خان بود که با تالش داشت دست تو چشمم می کرد که بیدارم کنه پدر سوخته راهشو هم پیدا کرده بود...

 

از جا جهیدم. نگاهم به ساعت ایستاده کنار کنسول افتاد که نه ونیم رو نشون می داد. این همه راهو نیومده به یکباره یاده کنکور هانی افتادم. 

 بودم که بخوابم اونم امروز... تا پنجاه در صد احتمال می دادم که پیداش کنم.

 

 عمو برا من چی آوردی؟__

 

را تو خریدم قربونت بشم. عمو عجله داره باید بره... خوب گلم... اونم با اشتیاق به آغوشش کشیدم و گفتم: عمو هر چی تو آمریکا دیدم ب

 چمدونم هرچی که مال خودته برشش دار؟؟...

 

چندتا از صورتش ب*و*سیدم... و به طرف سرویس بهداشتی رفتم باید قبل از اینکه جلسه ی کنکور تموم بشه خودمو به حوزه ی  آزمون 

 بینم.برسونم تا بلکه اینطوری هانی رو ب

 

بعد از یه دوش سرسری و پوشیدن لباس به محل آزمون که از خانوم احمدی آدرسشو گرفته بودم راه افتادم تو راهم یه دسته گل رز صورتی با 

 ساقه های بلند که می دونستم هانی عاشقشه گرفتم.. تا رسیدم نیم ساعت به وقت تموم شدن آزمون مونده بود.

 

 عالمه دختراز در خروجی با قیافه های آویزون بیرون اومدن.باالخره آزمون تموم شد یه 
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 مطمئن بودم هانی من با سرحالترین قیافه حتما بیرون میاد..

 

با نگاه دقیق به صورت دخترا در جستجوی عروسک گمشده خودم بودم.. برای لحظه ایی عطر وجودش رو حس کردم .ولی هر چی چشم 

 گردوندم اثری ازش نبود ...

 

ونهمه دختری که از مقابلم می گذره یه متلکی حواله ام می کنه ...چقدر دخترا که پرو نشده اند ...اینا قراره فردا مادر بشن ...هانی من با اهر 

 ...زیبایی  چقدر که سرسنگین نبود ...خیلی وقته که فهمیدم هانی ام چه جواهریه ...فقط خدا یه بار دیگه بهم بدش ...دیگه از دستش نمی دم 

 

 همه رفتند دیگه کسی از درخروجی بیرون نمی اومد...پس هانی من کو؟

 

 با عجله به طرف ساختمون رفتم که با مردی روبه رو شدم وپرسیدم: از آزمون دهندگان کسی هم مونده داخل..؟

 

 نه...__

 

 ببخشید می خواستم ببینم هانیه ملکی این حوزه کنکور داده...__

 

 معذور... نمی تونم، اجازه ندارم اطالعات به کسی بدم... ببخشید آقا مامورمو__

 

 مثل آدمهای سرگردون و آواره وا رفتم...
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 یعنی نیومده یا من ندیدمش ؟کنار جدول نشستم تنها امیدم هم  چه راحت به باد رفت؟؟ ....

 حاالمن از کجا پیداش کنم

 

 که با لبخندی به لب بهم زل زده بود با تکونهای کسی به خودم اومدم پیرمردی رو جلوی چشام دیدم

 که با کنجکاوی پرسید: خدای نکرده برا کسی از کسات  اتفاقی افتاده؟جوون خیلی تو فکری ؟ ....

 

 با نا امیدی جواب دادم :نه.....

 

 ر حال غروب کردن بود....نگاهی به اطراف کردم جلوی حوزه ی آزمون بودم.... و تمامی گلهای رز رو پر پر و زیر پام ریخته. و خورشید د

 

 یعنی تموم این مدت به فکر رفته بودم.... و گلهام رو هم بدون اینکه تو حال خودم باشم پر پر کردم

 

 جوون حاال نمی گی چه دردی داری؟__

 

 دردی دارم که مپرس؟ ....__

 

 پس عاشق شدی؟.__
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 .....?آره بابا جون عاشق شدم همون درد بی درمون عالمو گرفتم __

 

 سالنه سالنه از جا بلند شدم و به طرف ماشین رفتم....

 

 پیرمرد هم دست به دعا برداشته با صدای بلند از خدا برای جوونای مملکتش یه جو عقل و کرامت می خواست.....

 

 خدایا می شود پیدا»

 کنم او را در این دنیا؟

 

 کدامین او؟ کدامین من؟

 زِ یادَت بُرده ای ما را؟!

 

 که جانم بود همان اویی

 که نامَش هم روانم بود

 

 نمی مُردم در این خلوت

 اگر عشقَش به کامم بود
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 اگر چَشمم به پایش بود!

 اگر پایم به راهَش بود!

 

 چرا گم کرده راهمْ من؟

 به سینه، آهِ داغش بود!

 

 دلم بی تابِ او امّا

 چه شد گشتم چنین تنها

 

 بگو آن دلْ که گم کردم

 «دا؟؟خدایا، می شود پی

 

**** 

 

 ےهان

 

*** 
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 اصال نمی دونستم که با چه حالی خودمو تو ماشین الهه چطوری انداختم.؟

 

الهه با دیدنم اونم با اون سر و وضع چشماش گرد، گرد شده بود، پشت سرهم، ازم می پرسید که چه اتفاقی افتاده؟ منم با هر پرسشش شدت 

 گریه مو بیشتر می کردم.

 گه نمی تونه حریف من بشه؟ پشت رُل ماشینش نشست و راه افتاد....وقتی الهه دید که دی

 توی سر چهار بود که بهش با التماس گفتم: میشه برگردیم؟

 پرسید: چیزی رو جا گذاشتی؟

 

 سر به زیر با صدای بلندتر از قبل گفتم: اونو که خیلی وقته جا گذاشتم؟

 

اینطوری زار می زنی؟. اصال فدای سرت که قبول نمیشی اینطوری برا همیشه ور دست  صبر کن ببینم تو همه اش برای خراب کردن امتحانت__

 خودم میشی می دونی این سه ماه چه پدری ازم در اومده تا از تو چرخ کار بسازم....

 

بیشتر می شد...  پوز خندی بهش زدم که دیدم میدون رو دور زدزو داشت برمی گشت با نزدیک شدن به محل.... شدت تپش قل*ب*م بیشتر و

 تو پیچ یه کوچه گفتم: میشه همین جا نگه داری؟

 

.... و به روبه رو خیره شدم. الهه هم رد  نگاه اشک آلودمو گرفت و با هیجان پرسید: واووو... نکنه این همون مستر آرش خودمونه آره.... آره

 هانا....؟.... هانا.... با تواَم جواب بده.....
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 با گریه گفتم: درست از بغل گوشش رد شدم.... منو با چادر نشناخت..... منو اصال ندید... نشناخت...چشمام پر اشک شد و 

 

ت مستر دیوونه مامانتم با چادر نمی شناسه... چه برسه به اون بیچاره.... وای... هانا.... کاش از خدا یه چی می خواستم.... چقدر دلم می خواس__

 ون نشونه گیری خدایش چه شاماهی هم به تور زده....آرش کمانگیرتو ببینم.... با ا

 

 وبعد با صدای بلند شروع کرد به خندیدن.... من به روبه رو خیره شدم. به جایی که قل*ب*م برای دیدنش جون می داد.

 

کمی حرف زد بعد به وضوح چقدر که خوش تیپ نبود. تیپ اسپرت خیلی بهش می اومد. ومن دوسش داشتم... با مردی که از حوزه بیرون اومد. 

 شانه های افتاده اش را دیدم که با ناامیدی روی جدول کنار پیاده رو نشست...

 

 وای هانا شما دو تا چقدر خوش دستین؟...__

 

 با چشمای گرد شده از کلمات بیان شده اش پرسیدم, مگه ما چاقویم که خوش دست باشیم...

 

 منظورم به نقلی و خوشگلی تونه ...__

 

لی ای لحظه ایی آرش سرش رو  بلند کرد به رو به رو خیره شد که الهه با هیجان گفت : آخی ....اینم چش رنگیه که ...توله ی شما دوتا چه عسبر

 میشه ....
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 دیگه چه القابی تو چتنه داری که مونده  نثار منو آرش کنی ؟؟....__

 

 

گه غیرت داری این عاشق پرپر شده تو جمع کن ....باور کن با این قیافه هایی که شما دو بیشین بینم بابا ...چه واسه من غیرتیم میشه ...تو ا__

کا باشه تا برا خودتون گرفتین کمتر از چاقو نستین... چاقو که دسته ی خودشو نمی بره... ببین هانا این پسره دوستت داره که به جای اینکه آمری

ته و داره برا تو پرپر می کنه... تو هم داری با اشک چشات آبیاریشون می کنی منتظر چیی؟... به من حاال با یه دسته گل مثل دیوونه ها اینجا نشس

 بگو... واقعا منتظر چیی؟

 

همه توکه وضیعیت منو بهتر از همه می دونی... من برا آرش کمم... چه از نظر  موقعیت اجتماعی چه از نظر طبقاتی... فرهنگی تحصیالتی... از __

 کمم... آرش برامن یه لقمه ی خیلی بزرگه... اگه بخورمش تو گلوم گیر می کنه... نظر براش

 

نه.... خاک اینا حرفه وقتی دل به دل راه داره... اینا میشن بهونه.... ترو خدا این حالت پسره برا من شده هند جگر خوار.... داره دلمو کباب می ک__

که یکی مثل زید تو عاشق من باشه اونوقت تو بشین اینجا از دور شاهد پرپر زدنش باش... برا  بر سرت کنند هانا من همیشه آرزوی اینو داشتم

 خودت هی فلسفه بباف که اِله بِله ...اذیتش نکن هانا جونم ...اذیتشش کنی خودم می رم زنش میشم گفته باشم پسر به این ماهی ...

 

 ه او زل زدم ...ساعتها گذشته آرش روی همون جدول نشسته ومن هم خیره ب

 هر دو در حال و هوای هم پرسه می زنیم ...الهه هم از نصحیتهایش خسته شده اونو هم آواره کردم ...که به آتیش ما دوتا بسوزه...

ید تا اینکه پیرمردی باال سر آرش رفت و به خودش اومد از جا بلند شد و به طرف ماشینش  رفت .پیرمرد دست به دعا برداشت. دلم گرفت شا

 پیرمرد فکر کرده آرش من معتاده که اونطور پکر و کالفه بود ..
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بدون توجه به حضور الهه از ماشین پیاده شدم .و به جایی که آرش نشسته بود رفتم وخم شدم تمام گلبرگهای رزهای صورتی  پرپر شده به 

 دست محبوبم رو جمع و به بینیم نزدیک کردم ...

 ... اون لحظه اینها از دلم بر آمد

 

 

 من و تنها ے ہوچڪ یک ، نم ےبو ، باران ےبو»

 ومن رؤیا ہعالم یک غم، ےبو َُین،ڪبغض سن

 

 بود افتاده دلت ےوقت رفتن چشم من پا

 چشم گریان، دست لرزان،شد دلی رسوا و من

 

 است یدهڪهمچو یعقوب از فراقت دیده ام خش

 من و شیدا ، منتظر زکنعان، پیراهن ےبو

 

 عشق زنجیر در ہپایش بست ،ہخست ےدل ، غزال

 عشق را اما چه سود؟ از رفتنت سودا و من

 

 نشست جانم بر و روح بر غم گرد ےتا تو رفت

 «...من و فردا بر چشم ؟ دل این آرام شود ڪے
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 ..صدای الهه رو شنیدم که گفت:صب تا حاال خودش بود دل به دلش ندادی .حاال که رفته به گلبرگای بو گرفته ی دستش رجز بخون 

 

 با نا امیدی نالیدم :حاال من چیکار کنم ؟؟؟...

 مامانت چی میگه؟؟...__

 

... مامانم از عشق زده شده... همه چیز رو تو پول می بینه... فقط طرف پولدار باشه... کور کچلم باشه براش فرقی نداره.... ?چی می خوای بگه.__

 ره ....میگه هیچوقت جنازه منو رو دوش جمال  نمی ذارهحاال معتقده که جمال با این مینی حمایتا به من چشم دا

 

 

 دوباره کار قبلیشو با فرمان انجام داد.... و بازم یه جمله تکراری رو به زبون راند....

 

 اَهکی..... چه بد... حاال چیکار کنیم.... تو که نمی خوای خر بشی.... یه دفعه زنش بشی....__

 

 ....تو که بهتر از دل من خبر داری__

 

 آره که خبر دارم.... پس اول بریم ناهار بخوریم ساعت چهار شد بعدشم هر چی من بگم باید گوش کنی....__

 

یم تا از با هم  رفتیم رستوران و ناهار خوردیم. بعد از ناهار ازم خواست که بریم خونه مون و پیراهنی که برای تولد سامیار خریده بودم رو بیار

 خوشبختانه به جز سودا کسی خونه نبود. اونم به خاطر قهری که با هم بودیم... کاری به کارم نداشت.... روش مدل بر داره....
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..... بعد از برداشتن پیراهن برای خرید به فروشگاه بزرگی که هم میوه و هم شیرینی و به قولی از از تخم مرغ گرفته تا جون آدمیزاد.... داشت

 رفتیم

 . مثل این بود که برای یه مهمونی خرید می کنه....الهه هم کلی وسایل خرید

 

 میوه شیرینی حتی یه کیک کوچلو... و در آخرم رزای رنگارنگ با ساقه های بلند....

 

 و بعد منو برد خونه اش هرچی می پرسیدم جواب سر باال بهم می داد.

 

 

شروع کرد به آرایشم و تموم که شد خواست که اون پیراهنم رو بپوشم. بعد از جابه جایی وسایل خرید.. ازم خواست پیش آینه بشینم.... و اون 

 واقعا از کاراش سر در نمی آوردم.... اگه مهمونی بود چرا خودش آماده نمیشد. و چه لزومی بود که من و این ریختی کرده بود.

 با پوشیدن پیراهن

 ....اینبار بی درنگ سرش داد زدم: این کارا برا چیه؟... مگه مهمونیه.

 

ولی خودش نبود .گویا تو مدتی که من لباس می پوشیدم سرو صداش از تو آشپزخونه می اومد رفتم دیدم که یه میز رمانتیک دونفر با شمعای 

 بلند چیده.....

 مات ومبهوت پرسیدم: چرا جواب نمی دی؟ این کارا برا چیه؟. مهمون داری؟.
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ار به زور خواستم به آرش زنگ بزنی زنگ زدی بر نداشت وبعد یه پیام نوشتی و ارسال نکردی  با من نه تو ، از اون شماره ایی که قبال یه ب__

سال کردم کمی تغییر تو پیام من به اون شماره به جای تو با هاش زمانی که رفتی پیراهنتو بیاری قرار گذاشتم تا ساعت هفت میاد اینجا...پیامو ار

... 

 

هفت بیاد برا چی ساعت هشت وقت صیغه امون تموم میشه برا چی این کار رو ?من با آرش قرار گذاشتی با تعجب داد زدم: چی؟تو به جای 

 ?کردی ....به من نگفتی ...

 

ببین بِیبی ...نگفتم چون می دونستم می خوای بپیچونی ...که نمی خوای مثل همیشه.... تو یه ساعت زمین زیر رو میشه تو توی یه ساعت هم __

همه زندگیتو بدی  وبگی که دوستش داری و بخوای تکلیفتو مشخص کنه حاال بماند که به نظر من با عمل بهش ثابت کنی که بهش می تونی 

 دوستش داری..... ممکنه در موقع عمل تیرت به هدف بخوره و انگیزه ی با هم موندنتون هم درست بشه....

 

 منظورت از این چرت وپرتا چیه؟__

 

 راه کاره.... با یه بچه..... چرت و پرت نیست گلم،__

 

نذاشتم حرفش رو بزنه تا به طرفش هجوم بردم به طرف در رفت و گفت: ببینم تو یه ساعت چطور نهایت استفاده رو می بری... غذاها که رسید 

لیمیا.... این گوی اینم بذار رو اجاق منم به الناز)خواهرش( زنگ می زنم بیاد خونه خالمون.... ببینم امشب عروس مجدا میشی یا عروس ع

 میدون.... ببینم چند مرده حالجی....

 

 دمواز در بیرون رفت روی یکی از مبالی میزبان نشستم و از استرس ناخنم رو به دندون کشیدم.... باورم نمی شد یعنی من امروز آرش رو می دی
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 زنگ آپارتمان رو زدند.... غذا رو آورده بودند.....

 ساعت به هفت نزدیک می شد..... و دل من بی قرارتر.... دوباره در رو زدند.... الناز بود خواهر الهه.....پولشو پرداختم.... 

 

 برای بردن کتابش اومده بود تا منو با اون ولباس و آرایش دید یه سوت مشتی کشید.

 نا گر ماهری بودی....و من خجالت زده سرمو به زیر انداختم. دماغشو باال کشید و گفت: آب نمی دیدی و گرنه ش

 وبا کوله پشتیش به اتاق خواب الهه رفت. تا در رو باز کرد دست بهم کوبید

 به به ببین چه کرده.... چه رمانتیک....__

 

نگاهم را به داخل اتاق الهه دوختم. واز الی در به داخلش خیره شدم. روی تخت با گلبرگهایی به شکل قلب تزیین شده بود و اطرافشم شمع 

 ای خاموش....ه

 

 الناز با پرویی در را به رویم بست و گفت: من اینجا کار دارم....؟

 در به رویم بسته شد.

 خدای من فکر الهه تا کجاهای خاکبرسری نرفته بود....

 نمی دونم چقدر تو افکارم غرق بودم که با صدای بسته شدن در آپارتمان از جا جهیدم....

 و

 تصویر آرش.... همزمان با آن صدای زنگ در و

 

*** 
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 آرش

**** 

 

ت به با باربد توی اتاق من نشسته و با هم گپ می زدیم. هر دو ترم تابستونی برداشته بودیم تو خونه که می موندم مامان انتظار داشت برم شرک

 حق و حساباش برسم... برا همین با برداشتن ترم تابستونی راه هر بحث و جدل رو بستم...

شیرین کاری یکی از بچه هاش حرف می زد که موبایلم تو جیبم ویبره رفت. یه پیام از یه ناشناس بود. اولش فکر کردم بازم باید باربد داشت از 

 یکی از دانشجوها باشه ولی بعدش که بازش کردم. بارها کلمه به کلمه اشو. و جمله به جمله شو برا خودم معنی کردم.

 

 حس خوب یعنی: تو بغلشی»

 من همیشه منتظر این کلمه بودم....« دونشو حلقه میکنه دورت تو بغلش محکم فشارت میده تو گوشت زمزمه میکنه: مال خودمیدست های مر

 شناختی... من خانوم لبت بودم آقای قلب... دارم فکر می کنم ما کی از لب تا قلب بهم رسیدیم ؟!...

 ساعت قرارمون امروز ساعت هفت شب با لباس خاطر ه ها...

 «ینبار لب و قلب دیدارمون رو تعیین می کنه که اولین رویا از رویا های دیدار صد ساله باشه. و یا دیدار یه باره بعد به قیامت....ا

 با خوشحالی ب*و*سه ایی به روی نوشته زدم... و از جا جهیدم.

 باربد با تعجب پرسید: کجا مگه قرار نبود با شهریار اینا بریم باشگاه.؟ ...

 

 ه دیگه روی من حساب نکنید؟ برا من کاری در اومده...ن__
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 بله معلومه که چه کار لطیفی براتون در اومده....__

 

و قلب نیم خندی زدم. و با عجله به طرف پارکینگ رفتم. تا هر چه زودتر خودمو به سر قرار برسونم. مطمئن بودم این پیام از طرف هانیه چون لب 

 م...رو ما دو تافقط می دونستی

 

 وارد خونه شدم خدا خدا می کردم که مثل همیشه سامیار دست و پا گیرم نشه...

 که شکر خدا نازلی گفت: خوابیده....

 

 جنگی با عجله یه دوش سر پایی گرفتم. و برای انتخاب لباس وارد اتاق لباس شدم...

 منظورش از لباس خاطره می تونه چی باشه....

 

رخوندم. با دیدن اسموکینگی که تو تولد سامیار پوشیده بودم. لبخندی به لب زدم.. و از آویزش اسموکینگ رودر نگاهم رو روی کت وشلوارام چ

 ...آوردم.... به جای پیراهن سفید تی شرت سفید از زیر کت پوشیدم... دیگه احتیاجی به کراوات نبود... آخرین نگاهم رو هم به آینه انداختم

 برگشتم... و با عطر مورد عالقه ام دوش گرفتم... دوباره به خاطرعطر به اتاقم

 نمی دونم چطوری از ذوق پشت رُل نشستم.... سر یه گلفروشی گالی مورد عالقه ی هانی رو خریدم.

 !.... نه هانی فقط می تونه عاشق من باشه فقط من....?رز ای صورتی با ساقه های بلندهانی عاشقش بود.... عاشق

 

 میشم... خدایا این روزنه ی امید رو از ما نگیر...دیگه کامل دارم خُل 
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 زنگ رو رسیدم زدم در ورودی بدون هیچ پرششی باز شد.

 وارد راهرو که شدم. با دختری رو به رو شدم که با چشمای گرد شده بهم خیره شد.

 قای؟بی اعتنا به او به طرف پله ها رفتم که دخترک در حالی که دماغش رو می کشید گفت: ببخشید آ

 

 با بی حوصلگی گفتم: مجد هستم...

 

 بله آقای مجد با هانا جون خوش بگذره....__,

 

 وبا صدای پر ارتعاشش شروع به خنده کرد از ساختمون خارج شد.

 

 زیر لب برای اولین بار ازقضاوت نا بجاش در مورد هانی ام بهش دری وری نثار کردم...

 کردم تا به دلدارم برسمبرای جبران وقفه پله ها را دوتا یکی 

 جلوی واحد نفسی تازه کردم و زنگ رو زدم

 لحظاتی بعد در کمال ناباوری تصویر خود  هانی بعد از ماها جدایی مقابل چشمام جان گرفت....

 

 کنارم بود....بی معطلی هر دو با خوشحالی به طرف هم هجوم آوردیم. باورم نمی شد به این راحتی هانی من کنارم بود االن همین حاال 

 هانی کوچلوی من،....
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کمی صورتش رو از خودم فاصله دادم سعی کردم که تموم اعضای صورت قشنگشو از زیره آنالیزه نگاهم رد کنم. لب زدم: هانی چقدر الغر شدی 

 گلم؟...

 

 ...?خوردیبی تو خیلی بد گذشت آرش... خیلی. روزگار خیلی بد سیلی می زنه رو صورتت که نمی فهمی از کجا __

 

 دیگه من هستم نمی ذارم تنهایی از روزگار بازی بخوری گلم....__

 

 

هم کمی جلوتر کشیدمش و با پا در رو بستم... وارد واحد شدیم دلم نمی خواست حتی یه ذره هم از خودم دورش کنم. میخواستم تا خود ابدیت با 

کم کم از این عشق خیلی خیلی خوشم می اومد  اونم با بودن هانی کنارم....  باشیم در آغوش هم و نفس به نفس.... عشق این بود و من داشت

 همون پیراهن آبی نفتی رو به تن داشت ....با آرایشی که زیبا و زیباترش کرده بود ....

 

 روی اولین مبل نشستم و هانی رو هم رو پاهام نشوندم. به آرامی لب زدم: چرا رفتی؟ چرا تنهام گذاشتی؟

 

ط امریکا گرفته بودی... این به این معنی بود که دیگه منو نمی خوای... منو حتی محرم خودت نمی دونی که باهام در این مورد حرف نزده تو بلی__

 بودی.... من وقتی بلیط رو دیدم خیلی شکستم آرش...خیلی...

 

م: ای جونم... آرش فدات بشه که تو غصه نخوری عشق دوباره تو بغلم کشیدم اینطوری با این لحن خیلی مظلوم وتو دل برو شده بود  لب زد

 من... من می خواستم آخرین لحظه بگم تا بیشتر نگران نشی... من خیلی نقشه ها برا با هم بودنمون با هم داشتم و دارم ....
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شخص کنی که این راه رو با هم ادامه نگاه آبی بینظیرش رو بهم دوخت وگفت: آرش حاال ما به یه دو راهی رسیدیم... به دو راهی که تو باید م

 بدیم و یا اینکه هرکدوم راه دیگه انتخاب کنیم....

 

ال که در هر شرایطی برای ما فقط و فقط یه راه وجود داره اونم با هم و کنار هم بمونیم.... می فهمی هانی دیگه عذاب دادن من بسه خوب.... حا__

 ءاستفاده کنی....اعتراف کردم... من عاشقتت شدم نباید که سو

 

صورتش رو به حالت قهر  ازم برگردوند. و گفت: من هیچ وقت نخواستم از محبتت سوءاستفاده کنم... هیچوقت از محبتت به خودم مطمئن نبودم 

 که بخوام سوءاستفاده کنم....

 

 ببین خانوم کوچلوی من مااینجاییم که فقط و فقط به وصل فکر کنیم نه چیزه دیگه....__

 

 پوزخند تلخی روی ل*ب*ش نشست... به یکباره لبهاشو رو ل*ب*ا*م گذاشت و لب زد: پس به آخرین ب*و*سه مهمونم کن....

 

اشتیاق ب*و*سیدن ل*باهاش باعث شد که به کلمه آخرین توجه زیادی نکنم... دوباره از عسل ل*بهاش که هیچ وقت فراموشم نمی شد  

 چشیدم.... دنیایی بود برا خودش....

 

نش چند قدم ازم دور شد که دیدم خم شد و شال لباس رو که روی کاناپه بود به سر کشید.... با پیراهن آبی نفتی فوق العاده اش که خوب روی ت

 ....?نشسته بود.... عادت نداشتم به شال روی سرش که با نیم خندی به لب پرسیدم: اینو دیگه چرا سر کردی
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عسلی خطهای فرضی می کشید گفت: از همین دقیقه من تو دیگه حالل هم نیستیم.... و تو برا من نامحرم در حالیکه با انگشت روی شیشه 

 حساب میشی....

 

 بس کن هانی این حرفا چیه؟ حالل، نامحرم.... می دونی من قبل از محرمیتمون هم تو رو با چه شرایطی و تو چه وضیعتهایی دیدم...__

 

 .. نمیشه دیگه براش کاری کرد... ولی حاال برام اهمیت داره که پا روی اعتقاداتم نذارم...اون زمان زمان جاهلیتم بود.__

 

خوب خانوم با اعتقاد سرتو بقچه پیچ کردی این بازوهای خوش تراشت که با رنگ پیرهنت متضاده و برا من نامحرم خیلی وسوسه انگیزه... __

برا این صدق می کنه که فقط شرط اول تو حفظ دین حجابه سر مهمه.... پس حجاب تن و بدن  چرا ریخته بیرون... چیکار می کنی نکنه مَثل کبکه

 چی میشه؟

 

 لبهاشو دوباره مثل بچه ها ور چید و گفت: آرش خیلی بدی مدام سعی می کنی منو ضایع کنی...من...من اصال حواسم به بازو هام نبود ....

 

 تش گرفتم و به طرف خودم کشیدمش.تا خواست به طرف یکی از اتاق ها بره از دس

 سر تو گردنش فرو بردم و نفس عمیقی کشیدم.... لعنتی چه بوی خوبی می داد داشت عقل از سرم می پرید..

 

 *ن*ا*ه آلوده بشه....*ن*ا*هه... من نمی خوام عشقمون به گبا ضعف نالید: آآرششششش.... گ
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زدم: تا دیروز که محرمم بودی خودتو تو پستوهای اینور اونور قائم  کردی. حاال من موندم ولش کردم....از این سرخوردگی با لحن عصبی داد 

 !?این قرارو برا چی ترتیب دادی وقتی محرمم، و زنم نیستی.... می خوای منو دیوونه کنی لعنتی

 

ن خونه و سر کارگر اونجایی که کار می کنم این قرار با اخم نگام کرد و گفت: امشب بله برونمه.... من مونده بودم که چیکار کنم... الهه صاحب ای

 رو برامون ترتیب داده...

 

 منظورت چیه؟ که بله برونته؟. اونم با کی...__

 

 با پسر حاج علیمی بازاری... غالم ناپدریم... می خواد منو عروس...__

 

 وسط حرفش رفتم دادکشیدم: هانی یعنی چی؟ تو مال منی؟ زن منی؟ عشقمی؟...

 

چشماش پر اشک شد. و گفت: من حق انتخاب ندارم... خونه شما مادرت تا فهمید هیچوقت زنت نشدم منو قبول نکرد... خانواده ام هم منو به 

 خاطر اینکه هنوز زن نشدم قبول کردند... حاال باید این سرنوشتی رو که غالم برام در نظر می گیره قبول کنم.

 

اینهمه دوستت دارم مگه من مردم که تو زن یکی دیگه بشی... اگه مشکل مامان به خاطره باکره گی توه همین  نه... تو چنین حقی نداری وقتی__

 امشب کار رو تموم می کنیم تا آخرش می ریم... هانی همین امشب باید زنم بشی.... می فهمی...

 

 ولی ما به هم نامحرمیم... من دیگه زنت نیستم ...__
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 اومده بود که با فریاد سرش گفتم: اینقدر این کلمه رو برا من بغلور نکن و هی نگو برات نامحرمم... نمی دونم چه بالیی سرم

 

 کمی از ترس خودش رو جمع کرد. و نگاه مظلومش رو بهم دوخت...

 

 با لحن آرومتر از قبل گفتم: هانی واقعا وقتی مثل طوطی یه جمله رو تکرار می کنی رو عصابم میره...

 

 نجوا کرد: ببخش من منظوری نداشتم... سر به زیر

 

م کنیم از کالفگی چند بار دور سالن رو با فکر طی کردم... وبعد به طرف هانی برگشتم و گفتم: نمیشه خودمون یه صیغه بخونیم فردا بریم عقد دای

 کسی چه می فهمه؟

 

م: فقط امشب اینطوری سهم من باش.... فردا درستش می سرش رو به زیر انداخت. چند قدم به طرفش رفتم... و از چونه اش گرفتم. وگفت

مت کنم.... مثل ماهی قرمزی که حاال پیدات کردم می ترسم از دستم لیز بخوری... در بری... دیگه از این نظر بهت اعتماد ندارم که دوباره گ

 نکنم.... نمی فهمم اینهمه دینداریت یهو از کجا پیدا شد...

 

ش چکید و گفت:وقتی مادرت در رو بهم نشون داد... مونده بودم که کجا برم... دو هفته ی سرگردونیم پیش گلی... و بعد قطره اشکی از رو گونه ا

 افتادنم دست قاچاقچیا... بهم درس عبرتی شده بود. با خدای خودم عهد کردم اگه کمکم کنه از دینش دیگه خارج نشم... تا می تونم با دینش

 با تو و عشقت منو داره به امتحان می کشه... من... هر کاری که تو بخوای....زندگی کنم... حاال خدا 
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 حرفش رو قطع کردم. وگفتم: فقط گریه نکن باشه خودم همه رو درستش می کنم....

 

یغه مون کرده تماس واز جیبم تلفنمو در آوردم و شماره وکیل خانوادگیمون رو گرفتم خود آقای راستین برداشت ازش خواستم با همون عاقد که ص

 بگیره تا دوباره صیغه رو تمدید کنه... و خبرش رو بهم بده...

تموم مدت هانی به مکالمه من با وکیل گوش می کرد. هر از گاهی هم قطره اشکی از گوشه ی چشمش می چکید... این قطره ها و شکستن توبه 

 ..اش به خاطر من از دینداریش میلیونها میلیون برام ارزش داشت..

 

 خواستم به طرفش برم و در آغوشم بکشم که با یاد آوری عهدش با خدا کنار ایستادم... نباید حرمت می شکستم...

 

روده برای اینکه لحظه انتظار تماس وکیل کوتاه بشه با لحن طنز آمیزی از هانی پرسیدم: ضعیفه برا شام چی داریم؟. بیار که روده کوچیکه.... 

 رده....بزرگه رو دولپی نوش ک

 

 با صدا شروع به نخودی خندیدن کرد... و با خنده گفت: داش مشتی حرف زدنت تو حلقم آرش....

 

 بله بله... داش مشتی صحبتم چشه....__

 

 چش نیست گوشه....__
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 . ها....ببین هانی من می خوام هی پسر خوبی باشم... ولی تو خودت با این دلبریا داری شیطونو به جمعمون دعوت می کنی...__

 

منظورمو نفهمید که با چشمای گرد بهم خیره شد که از پشت سرش بهش نزدیک شدم و تو گوشش خوندم. وقتی زن و مرد نامحرمی باهم تو 

 یه خونه تنها باشند نفر سومم شیطونه... حاال تو جلد یکیمونه که می گه بیا منو بخور...... یا بگیر بخورش....

 

 ذاشتی....اِ..... آرش سر کارم گ__

 

 پس بدو شامو آماده کن که از تو یکی هیچی بهمون نمی ماسه....__

 به طرف آشپز خونه رفتیم. میز شاعرانه رمانتیکی چیده شده بود.

 

 صندلی را از پشت میز بیرون کشیدم و روش نشستم. هانی هم غذاها را از ماکروویو بیرون آورد و تو دیس خالی کرد

 

رو زانوم بشینه و من بهش غذا بدم... یاد اونروزی که سکسکه می کرد برام تداعی شد که گوشیم زنگ خورد. خوده  چقد دلم لک زده بود که

یین کنیم وکیله بود که گفت پیشه عاقده... عاقد گفته از پشت تلفن هم می تونه دوباره صیغه رو برامون بخونه پرسید مهر رو  قبل از خطبه باید تا

 ?دم مهرت چی باشه که از هانی وقتی پرسی

 

 نگاهی به سرتا پام که حاال با گوشی ایستاده بودم کرد و گفت: موهای سرت....

 

 ...?پرسیدم: چی
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 با خنده گفت: مهرمه... اگه بخوای صیغه رو فسخ کنی باید موهاتو از ته بتراشی....

 

 برای عقد دایم اول صیغه رو باطل می کنند اونوقت چی؟__

 

 ندارم.... اگه اتفاقی بیفته.... من موهاتو می خوام.... دونه به دونش....با اون کاری __

 

 لبخندی به لب زدم وگفتم : ما که به هم می رسیم هانی خانوم باشه این موها هم مال شما...

 

 دوباره گوشی رو به گوشم نزدیک کردم که وکیلم پرسید: مدت صیغه چقدر باشه.؟ ..

 فتم: نودو نه ساله....بدون اینکه از هانی بپرسم گ

 

 گفت: حاج آقا می گن... دولت نمی ذاره صیغه هاطوالنی مدت  باشه...

 

 پس تا جا داره تاریخ طوالنی ترش رو بزنه....__

اره تا گوشی رو نزدیک گوش هانی کردم تا خوندن خطبه صیغه رو بشنوه.... بعد از گفتن قبلتُ.... وکیله آدرس رو خواست تا برگه های صیغه رو بی

 ما امضاش کنیم... آدرس رو براش اس کردم....
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 تا قطع کردم هانی با خجالت گفت: نمی شد فردا ما خودمون برا امضا بریم دفتر االن من با این سر وضع...

 

کاری عیب نمی کنه... سابقه  حرفش رو قطع کردم و گفتم: تا اومد ورقه ها رو می یارم تا امضا بزنی بدون اینکه بذارم تو رو ببینه... کار از محکم

یغه ی با تو بودن بهم نشون داده سفت و سخت بهت بچسبم.... تا باد نبره... در برابر سیمین جون هم باید با مدرک پیش بریم... هر چند این ص

 قراره تا آخر هفته باطل بشه...

 

 با تعجب پرسید: باطل بشه؟

 

 م عقد دایم بکنیم و هم عروسی بزرگ برات بگیرم...از پشت سر بغلش کردم وگفتم: قراره آخر هفته ه

 

 آرش مثل رویا می مونه...__

 

 رویایی که واقعیت داره چون من برات عملیش می کنم... وای بیا تا غذامون سرد نشده بخوریم...__

 

نگه داشتم تا راحتتر غذاشو بخوره... ولی هر غذا کمی سرد شده بود... دیگه صداشم در نیاوردم تا هانی گرمش کنه... شیطنتام رو برا آخر شبمون 

 قاشق رو با فکر به دهن می ذاشت...

 

 باالخره آخرین قاشق مصادف شد با اومدن وکیل... واز جام بلند شدم و گفتم: تو همین جا باش میارم برگه ها رو اینجا امضا می کنی....
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الم و احوال پرسی برگه ها رو گرفتم و به آشپزخونه بردمش... وهانی و خودمم امضا در رو باز کردم و راستین رو به پذیرای دعوت کردم بعد از س

 کردیم. و دوباره به پذیرایی برگشتم. وبرگه ها رو به راستین دادم... خداحافظی کرد که بره، برگشت ومنو به اسمم زد: آرش جان

 

 بله.... چیزی شده؟ ...__

 

 ستم بپرسم آقا افشین خدای نکرده بیماری چیزی دارند.راستش نمی دونم بگم یا نه ولی می خوا__

 

 نه چطور مگه؟__

 

 دیروز آخه اومدن وصیت نامه نوشتن....__

 

 با تعجب پرسیدم: چی وصیت نامه اونم افشین.... برا چی؟

 

 خوب منم برا همین کنجکاو شدم اصال وضیعت روحی و جسمیشون مساعد نبود....__

 

 خونوادگی پیدا کردن ولی نه تا حد نوشتن وصیت نامه....درسته چند وقته که مشکل __

 

 ان شاهلل که موردی برا آقا افشین پیش نیاد.... فقط خواستم شما در جریان باشید. خداحافظ....__
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 وبا هم دست دادیم و اون رفت منو میون دریایی از سوالها جا گذاشت.

 

گل رز رو از روی میز برداشتم وبه آشپزخونه رفتم که دیدم هانی میز رو جمع و ظرفها رو باخونه تماس گرفتم که شب خونه نمی رم.... سه شاخه 

 هم شسته بود ...

 

 از پشت سرش دستهامو با گلها به بینیش نزدیک کردم ....

 

 خانومم خسته نباشی ....__

 

 مونده نباشید آقامون...__

 

 جووون....نخودی خندید که با لبخند به طرف خودم چرخوندم و گفتم: 

 

 تا دست چپش رو به دست گرفتم متوجه باند پیچیش شدم با نگرانی پرسیدم: هانی دستت چی شده....

 

 وای از وقتی اومدی همه اش قایم می کردم تا تو نبینی... باالخره دیدی. سوزن چرخ رفت تو انگشتم....__

 

 ودت نیستی، آخه من به تو چی بگم ها.....انگشتش رو بلند کردم و ب*و*سه ایی روش زدم و گفتم: چرا مراقب خ
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 مگه فکر  آقامون می ذاره مراقب باشم....__

 

 آقاتون مگه چه فکری داره که نمی ذاره.... من می دونم و آقاتون....__

 

 وای نگو آقامون به خدا ماهه....__

 

 ماه نگو که بدم میاد.... می دونی امشب....__

 

گذاشت و با ناز به من سرتا پا نیاز گفت: هیس؟! امشب شب وصال من و تو ه..... آرش با تکیه به تو  انگشت اشاره شو به روی ل*ب*ا*م

 میخوام پا روی اصول خانواده ام بذارم تا آخرش بگو که همراهمی.....

 

 تا ابدیت همراهتم.... همراهت هم می مونم....__

 

تاقی که حدس می زدم باید اتاق خواب باشه بردمش، درست بود با دیدن گلبرگای دست زیر پاهاش انداختم و رو دستهام بلندش کردم.... به ا

 روی تخت، هانی که خیلی قرمز کرده بود گفت: کاره الهه هست؟!

 روی تخت گذاشتمش و خودمم خیمه زدم روش...

 

 کاره هرکیه؟ دستش درد نکنه با این حجله  درست کردنش.....__
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 فت: وای آرش من خجالت می کشم..دستهاش رو روی صورتش گذاشت و گ

 

 تا چند دقیقه دیگه خودم خجالتو می ریزم.... دیگه بهونه محرم و نا محرمم نداری... از همین امشب زندگیمون رو شروع می کنیم!!__

 

 دستمو از زیر کمرش رد کردم در حالیکه توی گوشش نجوا می کردم به آرامی زیپ لباسش رو باز کردم...

 

 

 داشته باشمت...!!” ذره ذره ”  می خواهم»

 اما...

 برای همیشه...

 همینقدر که سایه ات

 بر تنهایی ام باشد

 کافیست...

 ...!!خواهم نمی ”خورشید”…

 تو را پنهان می خواهم...

 برای خودم

 «تنها برای خودم...



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 

**** 

 

 ےهان

*** 

 

 لحظه ایی مغزم هنگ کرده بود. و جا و مکانم را به خاطر نداشتم. با لبخند به لب از خواب راحتی که داشتم چشم از هم باز کردم. برای

 با بستن چشمهایم و فشاری به مغزم دادم تا شب... و اتفاقهای شب پیش رو به خاطر بیارم...

 

رقم زد.حس  با به خاطر آوردن لحظه به لحظه اش لبخندی به روی لبهام نشست. با حضور گرم و حرفهای آرامبخش آرش و رویاهایی که برام

 ملکه بودن بهم دست داده بود ....

 

 وای من چطوری به صورت آرش نگاه کنم. خیلی خجالت می کشم. خیلی...

 

 اصال فکرشو نمی کردم رو به رو شدن با آرش اینهمه برام سخت باشه...

 

 دستم رو دراز کردم... تنها چیزی که عایدم شد جای خالی آرش بود.
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 پریدم.... واقعیت داشت اثری از آرش نبود.از نبودش یه دفعه از جا 

 

بگیره....  به خودم امیدواری دادم مثل این رمانا حتما رفته برا من از ویتامینای مقوی و... مثل جگری... پسته ایی و یا هرچیزی که برام خوب باشه

 آره خواسته سوپرایزم کنه.... االن بر می گرده... آره...

 

 مدم. با صدای بلند آرش رو صدا زدم. به سرویس بهداشتی سرک کشیدم.... نبود... داشت اشکم در می اومد.با مالفه از تخت بیرون او

 

گفته بود همین که صبح بشه حال من خوب باشه می ریم برا آزمایش برا ازدواج رسمی...  دلم آرش رو می خواست. دلم آغوشش رو می خواست. 

 ل بچه های تخس بهونه گیری می کردم.فکر کنم خیلی نازک نارنجی شده بودم. مث

 زیر دلم درد می کرد ، اشک به چشمام نشست....

 

 از لحظه ی بیداریم دوساعتی گذشته یعنی آرش کجاست...

 

وای خدا  ..حاال من چیکار کنم. وای من به امید حمایت آرش نرفتم خونه وای حاال چه دلیلی برای این غیبتم... بعد از یک روز به خانواده ام بیارم.

 اگه آرش بر نگرده... چه رسوایی میشه...

 

 به طرف تلفن رفتم. با دستای لرزون شماره ی آرش رو گرفتم. صدای اوپراتور که می گفت مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد...

 

 مرد من کجا بود؟ سزاوار نبود که اینطور ناالن و گریان بمونم... اونم در بی خبری...
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عالم خودم چقدر گریه کردم... که دیگه از نای افتادم. که با صدای زنگ تلفن به خودم اومدم تا خواستم تکونی به خودم بدم، تلفن  نمی دونم تو

 رفت روی پیغام گیر رفت. صدای الهه پخش شد....

 

ت می تونی تا هر وقت که دلت بخواد تو سالم هانا جونم، فقط زنگ زدم بگم من و بهمن خان اینا داریم می ریم شمال، با خیال راحت با نامزد

 خونه بمونی النازم با دوستاش می خواد بره کیش.... پس خیالت تخت.... بای...

 

 دستم تا دم گوشی رفت و برگشت.چه لزومی داشت که الهه رو هم ناراحت کنم...

 

 دوباره چشمام پر اشک شد با حالی نزار خودمو حموم انداختم.

 ... خونه ی الهه رو به وضیعت قبلش در آوردم.ویه دوش سر سری گرفتم

 با دیدن ساعت سرامیکی آرش زخم دلم تازه شد...

 برای آخرین یا برای دوازدهمین بار تلفن آرش رو گرفتم.... وبازم در دسترس نبود....

 

 نالیدم اگه دستمون به جایی نرسید

 اگه کندن تورو ازتقدیرم

 هرجابودی تو واسه من تب کن

 من واست می میرم هرجاباشم

 مادوتا پرنده ی تنهاییم
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 که باید دلخوش پرواز بشن

 مادوتاپنجره ی روبه همیم

 که قراره روبه هم باز بشن

 هرچی بغضه توی دنیا مال من

 نبینم چهره ی توغمگینه

 تلخه اما بخودت تلقین کن

 عشق تو غمشم شیرینه

 دنیا میخواد غزل دوریتو

 گوشهء چشمای من بنویسه

 ساس غریبی کردیهرجا اح

 مطمئن باش که چشمم خیسه

 آرزوهامونگفتم به کسی

 وقتی هیچکی محرم رازم نیست

 دنیا بوتیک بزرگیه که توش

 هیچ پیراهنی اندازم نیست....

 

***** 
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 تا کلید به در انداختم... صدای فریاد جمال از داخل می اومد. معلوم نبود کی رو باز خواست می کرد...

 

 با حالی گرفته در ورودی رو باز کردم.... همه جمع خونواده تو پذیرایی جمع بودند. از حیاط گذشتم.

 

 سودا با دیدنم گفت: بفرما اینم گرگ تا اسمشو آوردیم گوشش هم پیدا شد....

 

 مامان با دلخوری به سودا توپید:سودا بهتره در مورد دختر من درست صحبت کنی؟

 

کار هم تشریف دارند.... بفرمایید از دیروز تا حاال کجا بودند.... هی جمال خان از صبح تا حاال شاخ و  دروغ که نمی گم؟ خانوم تازگیا شب__

 شونه ات فقط واسه ما بود؟....

 

ر جمال یخم شد لیوان خالی روبرداشت و با عصبانیت به طرف سودا پرت کرد.... سودا با زرنگی جا خالی داد... لیوان به دیوار خورد و خاکشی

 ....شد

 

 جمال که انگاری با اینکار عصبانیتش فرو ریخته بود با خونسردی پرسید: کجا بودی؟

 

 من قول داده بودم به خودم و خدایم که تحت هیچ شرایطی دروغ نگم اگه پای جونمم وسط باشه...

 

 پیش شوهرم بودم....__
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 م شد و بهم خیره شد....همه ی نگاها به طرفم برگشت. بی حرکت ماتشون زد... صدای جمال هم آرو

 

 مامان پرسید:شوهرت منظورت کیه؟ صیغه ی تو و آرش همین دیروز تموم شد. چون زن و شوهر واقعی نبودین... صیغه تون عِده هم نداشت....

 

 با پوزخند به لب گفتم: دوباره صیغه رو تمدید کردیم با این تفاوت که اینبار ما زن

 

 و شوهر واقعی هستیم.....

 نو گفتم حس کردم که پهلوم داره می سوزه.... آتیش گرفته....تا ای

 

 صدای داد مامان رو شنیدم که داد زد: جمال  چیکار کردی؟. دخترمو کشتی؟

 

ه نفسهایی به صورتم خورد. سرم رو باال آوردم... با چشمای مشکی جمال چشم به چشم شدم... با خشم و کینه و نفرت بهم زل زده بود در حالیک

 وناشو با حرص رو می سابید گفت: باید از همون اول که فهمیدم پالونت کجه می کشمت.... لعنتی.... ه*ر*ز*ه ...دند

 

قب دوتا دستام روی چاقویی بود که جمال  تو شکمم فرو کرده بود باحرص جمال چاقو رو بیرون کشید و منو به عقب هُل داد... چند قدم شل به ع

 اال آوردم.... پر از خون....و به در خوردم... دستامو ب
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تمام انرژیم با دیدن خون به تحلیل رفت تا خواستم سقوط کنم مامان بغلم کرد.... صدای داد و بیدادش رو می شنیدم که کمک می خواست.... 

 وگریه می کرد...

 

 آرش شدم..من ه*ر*ز*ه نیستم ..... دستم برای زدودن اشک چشمش باال اومد به زحمت گفتم: من کار اشتباهی نکردم.... من واقعا زن

 

 واز حال رفتم

**** 

 

 آرش

**** 

 

بزرگ و  هوا خیلی گرم بود. هوای مرداد ماه اونم تو ظل گرما بیرون بودن آدمو کالفه می کرد... حاال بمونه که داغدیده هم باشی.... سه تا چادر

ن ومرد هم پذیرایی از مهمونا.... که  میوه های بسته بندی رو همراه خرمابا دویست تا صندلی برای مهمونا کرایه کرده بودم.... شش تا کارگر ز

ای هسته ی گردو و حلوای زعفرونی.... کلمنای بزرگ پر از یخ و شربت.... همه برای راحتی مهمونا.... اما گرما بدجور بیداد می کرد اونم بر

 ی مدام صدای پچ پچشون برا غیبت اونم از نوع با کالسش به راه بود....خانومای متشخص سوسول فامیالی ما.... با عینک های بزرگ آفتاب

 

صدای مداح که تعزیه می خوند...از عمق وجودم تا چشم می بستم اشک روگونه هام رون می شد... من عزیزین کس زندگیمو از دست داده بودم 

 و حال سرتا پا سیاهپوش ایستاده عزاداری می کردم....

 لوارمو تکون می ده... خم شدم نگاهم به سامیار افتاد مظلومانه پرسید: عمو منو بغل می کنی؟احساس کردم یکی ش
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 با چشمای اشکی خم شدم و در آغوشم کشیدمش... کی به این کوچلوی من سیاه پوشونده بود...

 

 برا خواب می گشت..تا بغلش کردم سرشو رو شونه ام گذاشت... تو این بَلوَشو بیچاره برادر زاده ام دنبال اغوشی 

 

 ..نگاهم به سمت بانوان افتاد.... فقط نازلی با سرو وضع داغون... سر مزار داشت گریه می کرد. چند تا زنم برای دلداریش... کنارش بودند.

 

 نکیسا به طرفم اومد و گفت: سامیار رو بدش من...

 

 ی گفتم: نه جاش خوبه؟هنوزم دلم با نکیسا به خاطر هانی صاف نبود برا همین با بی تفاوت

 

 با اومدن شهریار به نزدیکیم. نکیسا بی هیچ حرفی از کنارم گذشت.... خدا رو شکر هانی گیر شهریار تا حاال نیفتاده ؟؟

 

 

 شهریار با صورت غم زده اش در حالیکه دست به پشتم زد  آروم گفت: رفیق غم آخرت باشه....

 

 ممنون... باورم نمی شه دیگه پیشم نیست.؟..نگاهی از غم به صورتش انداختم و گفتم: 
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اکم آره کی باورش میشه پارسال این موقعها برای بابا بزرگم تو بهشت زهرا جمع شده باشیم و امسال.... اینطوری.... خیلی جوون بود... برا خ__

 خیلی حیف بود....

 

 واقعا حیف بود...__

 

 بغل داشتم به طرف ماشینم رفتم. و به آرومی روی صندلی پشت خوابوندمش....بعد از بدرقه ی مهمونا در حالیکه سامیار رو به 

وپشت رل نشستم... پشت چراغ قرمز بودم که بی اختیار ذهنم به شب گذشته و خاطره بینظیری که با هانی داشتم و با هم رقمش زده بودیم 

 افتاد...

**** 

 

بیدارم کرد. هانی معصومانه کنارم و در آغوشم به خواب رفته بود. از خواب عمیقش  نور صفحه ی گوشیم با ویبره اش از خوابی که رفته بودم

 لبخندی به لب زدم.

 

 ونگاهی به گوشی ام انداختم... شماره افشین بود. می خواستم جواب ندم ولی با به یاد آوردن حرفای عجیب  وکیل راستین....

 و با صدام بد خوابش نکنم...دگمه تماس رو زدم و به طرف پذیرایی رفتم تا هانی ر

 تا الو گفتم: افشین  گفت:

 آرش آب دستت بذار زمین. حالم خیلی بده به وجودت خیلی احتیاج دارم....

 

 افشین حاال کجایی؟__
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 خونه ام تو کتابخونه ام.... دارم دق می کنم....__

 

 غریب شدی؟ این حرفا چیه؟. افشین داری منو می ترسونی؟ چرا جدیداً اینطوری عجیب__

 

 من عجیب نشدم... می دونی آرش مامان بدبختم کرد. بیچاره ام کرد...از زندگی و زن بچه بیزارم کرد...__

 

 این حرفا چیه؟. چرا حس می کنم که این همه وقت با هم غریبه شدیم؟....__

 

 تو قل*ب*م سنگینی می کنه؟برا اینکه مابین تو منو هم سیمین جون به هم زد.... دارم می میرم... دنیا برام __

 

 حس کردم که داره گریه می کنه... غم همه ی وجودمو گرفت. و با عجله گفتم: من دارم می یام خونه کار اشتباهی نکنی ها؟....

 

دار نشه... تو گوشی رو قطع کردم. اصال نفهمیدم که چطوری لباس پوشیدم. نگاهی به هانی کردم. و تو دلم خدا خدا کردم که تا برگردم هانی بی

 راه خونه از اینکه پیغامی یا پیامی براش ننوشتم تا نگرانم نشه..به پیشونیم کوبیدم ...لعنتی چطوری یادم رفت ؟...

 کاش می نوشتم.....

 

 ?تا رسیدم به خونه به طرف کتابخونه دویدم... چراغش روشن... و سکوت مرگ آوری همه جا رو گرفته بود

 م... افشین پشت صندلی چرخون رو به حیاط نشسته بود.در کتابخونه رو باز کرد
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 نفس راحتی کشیدم...

 با نیم خندی به لب گفتم: دیوونه می دونی اصال با چه وضعی تو بهترین شب زندگیم به خاطر تو از خانوم ل*ب*م دل کندم اومدم.....

 

ف شقیقه اش نشونه گرفته بود.رو به رو شدم  تا من دست جلو تا صندلی رو به طرف خودم چرخوندم با افشینی که  اسلحه به دست رو به طر

 بردم مانعش بشم افشین با صدای گرفته گفت: تا این لحظه منتظرت بودم تا جلوی چشای تو بمیرم....

 

 .خفه شو افشین نکنه مست کردی دیوونه.... زده به سرت یعنی چی که خودتو بکشی....اصال به سامیار فکر کردی به نازلی..__

 

 لعنتی ؛فکر کردم که حاال اینجام؛ نمی کشَم...__

 

 من دارم می رم شوخیه بدیه...مگه تو عقل نداری می خوای چنین حماقتی رو مرتکب بشی...__.

 تا به طرف در رفتم. ازصدای شلیک. بر جا خشکم زد...

 به مردن... بلند میشه... با خودم گفتم اگه بر گردم صدای خنده ی افشین مثل بچه گی یامون که خودشو می زد

 

 ولی وقتی که  برگشتم... کله ی برادرم متالشی و خون از سر و رویش می بارید..

 

و فریاد زدم.... زجه زدم.... داد کشیدم تا افشین به این فریادام جواب بده... باورم نمی شد افشین به این راحتی و با حماقت بخواد خودش

 بکشه؟؟؟...
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 من همه به اتاق هجوم آوردن.... ولی چه فایده.؟.. چه سود که تنها برادرم رو از دست داده بودم ...از صدای زجه های 

 نازلی با سر وضع نا مرتب شیون می کرد. مامان از حال رفته بود. بابا با مردانه هایش برای جوان از دست رفته اش گریه می کرد....

 

غمخوارم آغشته بود زل زده بودم تا باور کنم که واقعا برادرم از ضعف روزگار دست به خودکشی زد.... و من به دستهایم که به خون تنها برادر و 

 ولی چراااااااا؟؟؟؟؟؟

 

**** 

 از آینه به طفل یتیم شده ی برادرم نگاه می کنم.

فرستاده زنگ می زنم.... مشترک مورد نظر آه پر جگر سوزی می کشم... بارهاست که مدام به همان شماره ی ناشناس که هانی پیام قرار رو برام 

م خاموش می باشد... حال به این فکر می کنم بعد از این همه ساعت هانی در موردم چه فکر می کنه ؟؟...حتما فکر می کنه ازش سواستفاده کرد

.. 

 آنهم بعد ازاولین  شبی که با هم گذارندیم....

 

خانوم لب کوچلوم که تو سرش چیا که نمیگذره حتما .... حتما پیش خودش فکر می کرد که  خودم از تصورش خجالت زده می شم... چه برسد به

فریبش دادم و اغفالش کردم اونم بعد از اونهمه رویاهایی که آخر شب برای زندگیمون و آینده مون کشیدیم و من یه دختر کوچلو ازش می 

اسمی شبیه اسمش .....حاال چطوری توجیحش کنم که چرا و برای چه تنهاش خواستم.... یه دختر مثل خودش با چشمای آبی بینظیرش و به 

 گذاشتم؟؟...

 

 جلوی آپارتمان دوست هانی نگه داشتم....

 سامیار خسته وکوفته تو خواب عمیقی بود....
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 پله ها رو دو تایکی باال رفتم... چندین بار در زدم... ولی کسی در رو باز نکرد...

 

 برگشتم به ماشین....وای هانی دوباره از کجا پیدات کنم..؟؟؟..ترو خدا دیگه گم نشو ؟؟؟... با نا امیدی دو باره

 

 نمی تونستم زیاد اونجا بمونم... مراسم ختم توی مسجد داشتیم باید خودمو به مسجد می رسوندم.... مامان هنوز تو بیمارستان بود. به هوش

کنه.... از حرفهای افشین حس کردم که خیلی از دست مامان دلگیر بود. و با همان دلگیری هم   نیومده بود تا افشین رو به خونه ابدیش همراهی

 از دنیا رفت

 

. 

 

 میشـن جـــدا هم از نــفر دو ےوقـــت

 

 باشــن دوست قبل مثل تونن ےهیچ وقـــت نم

 

 چون به قلب همدیگـــه زخم زدن!

 

 نمیتونـــن دشمن همدیــگه باشــن؛
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 داشــتن؛ دوســت همــو ےـانچون یه زمــ

 

 تنهــا میتـــوننــ...

 

 !باشــن همدیگه ےآشـــناترین غریبــه بـــرا

 

**** 

 

 هانی

*** 

 

دست مامان مدام نوازشگرانه به روی سرم کشیده می شد. دوباره با التماس گفت: هانی جان باید به فکر برگشتم باشی عزیزم اینطوری که 

 نمیشه؟

 

 و گفتم: به قول خودتون من از مرگ برگشتم.. یعنی چی آخه مامان.. جمال رو لو ندم به خاطر چی؟ برا چی؟ نفس بلندی کشیدم

 

ه عزیزم ما یه خانواده ایم، قبول کن که تو هم اشتباه کردی... دیشب برات خواستگار اومده بود تو کل شب خونه نبودی؟؟؟..می دونی چقدر بد__

 ذرونه ؟؟دختری شبی رو بیرون از خونه بگ
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دن مادر من، من که گفتم من با شوهرم بودم.. جمال حق نداشت بزنه ناکارم بکنه و حاال شما ازم بخوای که من به پلیس بگم... تو کیف قاپی ز__

 ناکارم کردن؟؟؟...

 

 با خودته شرط غالم برا برگشتن تو به خونه اینه؟__

 

 وه به اسم توه اونوقت.. اون واسه ات خط و نشون می کشه.؟. می ببینی تورو خدا.؟!.من موندم این غالم چه رویی داره آخه؟ خونه مال ت__

 

 با چند ضربه که به در خورد مامان روسری رو سرم مرتب کرد...

 افسری همراه پرستاری وارد اتاق شد... خدایا چه کنم؟ میخوام بنده راستگوت بشم مگه می ذارن؟.

 

 ی این خونواده رو نداشت...مامان رنگش پریده بود. چقد که هوا

 *ق*صیدم...مجبور بودم . چراکه  از آرش زیاد مطمئن نبودم به همین خاطر باید با ساز مامان اینا می ر

 

 همین گفتم: غروب که می اومدم دو تا موتور سوارخواستن که کیفمو بقاپن که نذاشتم... آخر سر هم با چاقو زدند به پهلوم...

 

 صورتشون رو دیدی.؟؟...افسره پرسید: 

 

 نه کاله کاسکیت سرشون بود... نتونستم ببینم...__
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 مامان برا طبیعی جلوه دادن حرفای من ، از غرای مامانانه که می زنندبه دختراشون؛ به من زد :

 

 آخه دختر خوب مگه تو کیفت چی داشتی ولش می کردی تا ببرنش؟... جونت مهمتر بود یا یه کیف خالی؟...__

 

 بی حوصله از دروغی که گفته بودم نالیدم: مامان...

 

 افسره هم فهمید حوصلشو ندارم مریض احوالم زیاد پا پیچم نشد  بعد از گزارش نویسی و صورت جلسه کردن. وامضا که گرفت  گذاشت رفت.

 

 خدایا خودت که می دونی نمی خواستم دروغ بگم... یه دروغ سفید کوچلوبود ...ببخش...

 

 امان منو از افکارم بیرون کشیدصدای م

 من که می گم این جمال  بدجور تونخته... قبول نمی کنی تا از حال رفتی خودش رو دستاش تا سر خیابون آوردت...__

 

 مامان حرفا می زنی... جمال همیشه به من به چشم یلدا و سودا خواهراش  نگاه کرده... از غیریتشم مثال زد ناکارم کرد.__

 

 می گم نره تو بگو بدوش... از من گفتن این خط اینم نشون باالخره گندش در میاد... صبر کن ببین...من هی __

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 مامان جونم ول کن این حرفا رو... جمال  دوست دختر داره...__

 

 دوست دختر برا دوستیه تو رو برا خونه اش می خواد... که مثل ننه ات بشوری. بسابی بچه بیاری...__

 

 بسه...  غالم برا تو چیه که؟ جمال خودش چی باشه؟ مامان من دیگه شوهر دارم اونم هفتاد و هفت ساله... وای مامان__

 

 ...یعنی واقعا دوباره صیغه ات کرد.... چرا گذاشتی... باید به عقد دایم راضیش می کردی...تو کی از زندگی من درس عبرت می گیری؟؟؟ ...ها __

 

 دارم ... مامان من آرشو خیلی دوسش __

 

 ..?بمیرم برات نون که تو عشق و دوس داشتن  نیست...هانی . __

 

 نکنه جمال  از جایی نا کارم کرده که دیگه نمی تونم بچه دار بشم ؟؟... ?مامان چیزی شده  __

 

 دختر یه ذره خجالت بکشی برات بد نیست گفته باشم ... __

 

 ...?گو چی شده از کی خجالت بکشم ؛ازتو که مادرمی ...حاال ب__
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*ج*ا*و*ز شده من وقتی از اتاق عمل بیرونت آوردن از دکترت خواستم بهت آمپول ضد بارداری بزنند ...دکترت حتی فکر می کرد که بهت ت__

 ...خیلی التماسش کردم ...

 

 نالیدم : مامان ...

 

افتاده بلکه آرش لقمه ایی بود که خودم به طرفش هلت دادم تا  ببین هانی بهت در مورد عقد با آرش چیزی نمی گم نه تنها مهر آرش به دلم __

سم عقد دایم نکردین سعی کن که بچه دار نشی  ...بزرگ کردن بچه بدون پدر ...منو الگوی خودت ببین برا دخترحاللم ...نتونستم شناسامه به ا

 پدرش بگیرم تا یه یادگاری از پدرش داشته باشه ...

 

 مامان ...__

 

 تو روسیاهم ...دخترم ...بابات خیلی دوس داشت دختر دار بشه اسمشو هانا بذاره ؟؟؟ولی غالم از حرصش اسمتو هانیه گرفت ....من از __

 

 مامان خیلی دوست دارم ...__

 

زخم کهنه ی اینکه همدیگه رو با احساسات مادر و دختری به آغوش کشیدیم خیلی وقت بود که اینطوری با مامان درد دل نکرده بودم ...ولی بازم 

 چرا من اسم پدر خودمو یدک نمی کشیدم باز شد ...
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ی  مامان موبایل کوچیک نوکیاشو به طرفم گرفت و گفت : یه زنگی به آرش بزن ...حتما تا االن نگرانت شده ...بهش بگو رفتی مسافرت تا بهونه

 دیدنتو نداشته باشه...

 

 با هیجان بهش زنگ زدم ...یه بار دوبار ...زنگ می خورد ولی جواب نمی داد ... خودمم دلم براش تنگ شده بود .تلفن رو گرفتم

 

 براش پیام نوشتم

 )سالم ,هانی هستم آرش خواستم نگرانم نشی ...برا مسافرت با مامان اینا اجازه دارم باهاشون برم ،آقای قل*ب*م.(پیام فرستاده نفرستاده

 زودی جوابش اومد

 

خوای نقش بازی کنی وقتی همه چیز و درباره ات می دونم ...و از کارات خبر دارم ...نمی خواد برام نقش زنمو بازی کنی در )برام جالبه تا کی می 

ه حالیکه از تو پست تر تا به حال ندیدم ...برو با پوالی من خوش بگذرون اینو بدون اصال رسم عشق این نبود ...از پشت بهم خنجر بزنی دیگ

 ه ببینمت ..(هیچوقت نمی خوام ک

 به پیام نگاه کردم یعنی چی؟؟؟چرا اینا رو برام نوشت ؟؟؟

 

 :ہمیگــــ تہب ڪہ ےســــڪ ، میـــشد ـــاشڪ

 

 دوست دارم

 

 ہباش ہداشــــت دوســـــت ہتــــــا همیـــــش
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 ... ہـــڪاین ہن

 

 ... ہبــــاش باهات روز ہی

 

 ؟شــــــــــما؟؟ ہروز بعــــــــــد بگـــــــ

 

 

 

*** 

 

 آرش

**** 

 

خونه بعد از مراسم افشین رنگ عزا گرفته. برادرم خودشو در کمال بی رحمی کشت. بدون اینکه به آینده زن و بچه اش فکر کنه از ضعف چیزی 

 که نمی دونستم خودشو کشت؟....

 

 از صبح گریه های سامیار رو عصبهایم می رفت.
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 نمی تونست به سامیار برسه برا همین مجبور بودم که خودم به سامیار برسم.نازلی هم مریض افتاده بود تو تخت. اصال 

توی تراس سوییت خودم نشسته بودیم با سامیار که نگاهم به جلوی در ورودی سمت سنگفرشا افتاد یه دختری که کوله ی مشکی داشت. از 

 یکار داشت؟....ورودی داشت خارج می شد. که احساس کردم دختره رو یه جا دیدم اون اینجا چ

 با به یاد آوردن خاطره های دوروز پیش... به حالت دو خودم تا دم در رسوندم که متاسفانه تا من رسیدم. سوار تاکسی شد رفت....

 

 ر داشت؟.باید می فهمیدم اینجا چیکار می کرد؟... به ناچار برگشتم خونه از مرحمت پرسیدم: اون دختره که االن از اینجا رفت کی بود با کی کا

 

 راستش آقا کوچیک، با خانوم حرف زدند رفتن...__

 

 باشه ممنون__

 

به طرف کتابخونه رفتم مطمئن بودم که مامان داخل کتابخونه اس، درست حدس زدم... مامان پشت میز نشسته بود و لپ تاپش هم جلوش باز 

م رابط تبدیل به لپ تاپ وصل بود که با بی اجازه وارد شدن من به داخل در بود... به نظر می رسید که فیلم می بینه... چون دوربین هندیکنی با سی

 لپ تاپ رو بست... با اخم پرسید: در زدنتو نشنیدم.؟...

 

 لبخندی زدم و گفتم: من پسرتم... برا ورودم به در زدن نیاز ندارم ؟نه.؟...

 

 شی...آرش قبال محافظه کار بودی؟... روز به روز داری... بی مالحظه می__
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 همه اینا به خاطر یه در نزدنه... باشه ببخشید... حاال یه سوال این دختره که از اینجا رفت کی بود؟ چیکار داشت؟__

 

 مامان چشماشو ریز کرد و پرسید: می شناختیش؟

 

 شونه باال انداختم و گفتم: نه، ولی یه جایی دیدمش....

 

 احتماال تو خونه ی هانی که نیست؟...__

 

 همینطوره؟ چرا؟__

 

 پس امکان داره که حرفاش حقیقت داشته باشه؟__

 

 کدوم حرفاش؟__

 

 این دختر اومده ادعا می کنه که دوشب پیش تو با هانی بودی؟...__

 

 خب؟!...__
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 راستش یه سری حرفایی زد که منو گیج کرد اصال باورم نمیشه که در مورد هانی صحت داشته باشه؟

 

 منظورتون چیه؟__

 

 ه سری موضوع و شرمی هست که نمیشه به تو که پسرمی بگم.؟..آخه ی__

 

 مامان داری گیجم می کنی منظورت چیه؟ چه موضوعی؟. چه شرمی؟__

 

 

 موضوع اینه چی باعث میشه که آدم با مردی باشه بعد از دو روز دوستشو برا اخاذی بفرسته... اسمشو چی باید بذاریم.؟..__

 

 ظورت چیه؟؟ مامان کی دوستشو برا اخاذی فرستاده؟یعنی چی؟. سر در نمیارم من__

 

 هانی ؛این دختر ادعا می کرد که اینا یه گروهند که هانی هم جزوشون هست...__

 

 چه گروهی؟__
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کیسه  یه گروه برا تلکه کردن مردای متاهل... که با مردای متاهل رابطه برقرار و عکس و فیلم و چه می دونم مدرک جمع می کنند بعد برا سر__

 کردن مردا تهدید می کنند به همسرش لوش می دن... واخاذی می کنند...

 

 خوب این چه ربطی به ما داره....__

 

به فکر ربطش اینه که هانی خانوم شما دوشیزه بوده...و کار اولش یعنی همکاری با اون گروه تو رو طمئه کرده و با تو رابطه برقرار کرده  واگه  __

 اید بذاریم فیلم...آبرومون هستیم نب

 

 دستمو بلند کردم وپرسیدم:  منظورت این. نیست، اون فیلم مربوط به شبی یه که هانی با من بوده....

 

د چرا منظورم به همونه که این فیلم با چک و چونه برام بیست تومن آب خورده... نمی خواستم تو بفهمی... ولی حاال که فهمیدی خودت در مور__

که آیا همچین زنی برای همسریت مناسبه یا نه؟ تا مادر بچه های آینده ات بشه؟ من که دیگه به سایه ی خودم هم اعتماد هانی قضاوت کن 

 ندارم... چه برسه به هانی که از طبقه ی ما نیست....

 

 ستشو برا اخاذی بفرسته اینجا....چرا وقتی من حاضرم براش هر کاری بکنم بخواد دو?نه... اصال باورم نمیشه هانی اهل چنین کارایی نیست __

 

 

من تازه می خواستم این فیلم رو ببینم... که ندیدم.... ترجیح می دم اگه همون فیلمی که مربوط به همون شب باشه  خودت نگاه کنی... به __

 ?انی.اندازه کافی از حماقتی که برادرت مرتکب شده عصاب ندارم.... دیگه نمی تونم بکشم... خودت می دونی و ه
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خواد با فیلم و با ناراحتی از جاش بلند شد. و رفت... دو دل بودم که فیلم رو ببینم یا نه.... باورم نمی شد که هانی چنین حماقتی رو مرتکب بشه و ب

 رمی و اخاذی ....گرفتن از رابطمون اخاذی کنه... در حالی که برای به دست آوردن پول و ثروت من راهای بسیاری هست...نه اینطوری با بی ش

 

 لپ تاپ رو باز و ویندوزش که باال اومد وارد پوشه ی فیلما شدم....

ه هرچند کیفیت فیلم بد بود ولی به خوبی مشخص بود در جایی از کتابخونه ی اتاق خواب مخفیانه کار گذاشته و از کل رابطمون فیلم گرفته شد

اشند خشم. همه ی وجودم رو گرفت... واقعا چقدر احمق بودم که فکر می کردم صاف تر از هانی بود... از فکر اینکه کیا ممکنه این فیلم رو دیده ب

 هیچ کجا وجود نداره؟.....

 

 اصال کارام دست خودم نبود. چند تا از مجسمه های مامان رو برداشتم و به در و دیوار کوبیدم.... تا آروم بشم....

 

 ابله بودم که فکر می کردم هانی به خاطر بی خبری که گذاشتمش ازم دلگیر میشه؟؟؟.... روی تخت به حالت طاقباز دراز کشیدم... چه

 نگو خانوم برا خودش برنامه ها داشته... اونم چه برنامه هایی...

 

 گوشیم رو برداشتم...پنج تماس بی پاسخ اونم از یه شماره ناشناس...

 گرانم نشی... برا مسافرت با مامان اینا اجازه دارم باهاشون برم، آقای قل*ب*م(ویه پیام که نوشته بود )سالم، هانی هستم آرش خواستم ن

 

 وای این دختر چه رویی داشت. انگار نه انگاری که بیست تومنی با دوستش به جیب زده حاال داره برا من نقش زنمو بازی می کنه...
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 براش نوشتم

زو درباره ات می دونم... برام نقش زنم و بازی می کنی. در حالیکه از تو پست تر تا به )برام جالبه تا کی می خوای نقش بازی کنی وقتی همه چی

حال ندیدم... برو با پوالی من خوش بگذرون اینو بدون اصالرسم عشق این نبود... از پشت بهم خنجر بزنی دیگه هیچوقت نمی خوام که 

 ببینمت...(

 

 شماره ایرانسل بود... الو نگفته صدای هانی رو خشدار و بغض دار شنیدم که پرسید: بعد از دقایقی  گوشیم توی دستم ویبره رفت همون

 آرش اینا چیه نوشتی کدوم پوال؟. کدوم خنجر؟ کدوم نقش؟

 

 مدادزدم: اون بیست میلیون کمته برا چی زنگ زدی لعنتی... نوشتم دیگه نمی خوام،  ببینمت نمی خوام، دیگه صداتو بشنوم... فهمیدی ازت بد

 میاد... حاال که به اونی که می خواستم رسیدم دیگه نمی خوام ببینمت.... دیگه نمی خوامت...

 

 با صدای گریه دار پرسید: آرش حرف آخرته....

 

 آره... آره... لعنتی حرف آخرمه... دیگه نمی خوامت....__

 

 باشه....__

 

 ش.... لعنتی....باشه رو شنیده نشنیده گوشی رو قطع کردم... و به دیوار کوبیدم
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 قـهــــــــــرم»

 

 ڪہبا تویـــــی 

 

 ےافــاصله ڹبـــینما

 

 «* َُذاشتیڪ ڹبود تـــو بـی ےدرازا ہبــ

 

 

 

**** 

 

 ےهان

 

*** 
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 یه هفته اس که تو خونه به  چله ی آرش نشسته ام.... یه هفته ایی که تو بی خبری گذشته... تو درد حرفای بی معنی آرش اینکه بازم براش

 بازیچه بودم

 

 امروز تصمیم گرفتم برگردم تولیدی... به قدری در گیر فکر و خیاالت شده بودم که از نتیجه ی کنکورم هم غافل شده بودم.

 اگه امروز وقت می کردم می خواستم. برم کافی نتی چیزی تا بفهمم چه گندی زدم به کنکورم.؟؟..

 کرده بودم... با دادن پولش برا خودم برداشته بودم رو به تن کردم....مانتویی که از تولیدی به خاطره خرابکاری که 

 

یه قسمت پشت مانتو رو با اتو سوزونده بودم... قیمت تولیدیش خیلی گرون بود چون به دست من خراب شده بود برا همین پولش رو گفتم 

دیگه یه مدل دیگه طاق زد... که خیلی خوشگل و یه عالمه خواهان هم مژگان از حقوقم کم کرد. الهه هم پشت مانتو رو که سوخته بود با یه پارچه 

 پیدا کرده بود. دوسه باری هم یلدا مانتو رو کش رفته... پوشیده بود که به روی مبارک خودم نیاوردم...

یدم به یاد دوران طالیی زمان آرش مانتو رنگش آبی فیروزه ایی بود که براش شال به همون رنگ خریده بودم... وقتی اون مانتو و شال رو می پوش

 می افتادم... خیلی احساس با کالسی مثل کفشای پاشنه بلندی بهم دست می داد.

 چادر عربم رو هم سر کردم و به تولیدی رفتم.ولی با چادر بیشتر احساس امنیت می کردم ..

 

 تا رسیدم مژگان تو راهرو خفتم کرد و گفت: کجایی تو دختر اینهمه مدت؟...

 

 ...عزیزم بیام نتونستم.... بود اومده پیش برام مشکلی یه من... ببخشید وای جون ژگانٰ  م__

 

 حداقل زنگی می زدی همه اش سراغتو از الهه می گرفتم... هی می گفت امروز میاد فردا میاد....__
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 تا خداحافظی کردم که برم مژگان گفت: هانی اوندفعه گفته بودی رانندگی بلدی؟...

 

 چطور مگه؟ آره__

 

 میشه با هدیه لباس یکی از مشتریها رو ببرید تحویل بدین... آژانس ماشین نداشت...__

 

 چراکه نه هدیه کجاست؟...__

 

 االن صداش می کنم... صبر کن  ...__

 

 مژگان چندتا مشتری به قول بچه ها گردن کلفت داشت که براشون لباسای ویژه ایی طراحی می کرد....

 

ر بور و چشم عسلی با قد درازی داشت... خیلی هم خونگرم بود... چون ماها دوتا گروهاز هم جدا  بودیم و اون عضو گروه دیگه بود هدیه که دخت

 زیاد با هم دمخور نشده بودیم...

شک به چشمم بود با دیدنش یاد عروسک تخم مرغی خودم افتادم.... حتی به یادش ا 206با جعبه لباس همراهم شد... ماشین مژگان پژو 

 دوید... کاش با خودم می آوردمش تا  حرفهای آرش در مورداینکه اونو به خاطر  پوالش می خوامش صحت داشت...

 

 هدیه همین که نشست کمربندش رو بست و گفت: جون مادرت از اول گفته باشم آرومتر برو... من جوونم و آرزو دارم...
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 نیست.... با نیم خندی گفتم: آرزو بر جوانان که عیب

 

 با اولین استارت راه افتادم... آخ یادش به خیر....

 

ته یه آموزشگاه بزرگ خیلی شیک هنرپیشگی بود... با راهنمایی منشی برای دیدن خانوم حیدری به اتاق خیلی بزرگی وارد شدیم.... باید طبق گف

 منشی خانوم کمی منتظر می موندیم....

ی عجب جای حسابیه... اینا کجا کار می کنند ما کجا؟... قبال فکر می کردم تولیدیه مژگان تاالره.؟.. ولی منشی که رفت هدیه با خنده گفت: وا

 حاال... اینجا به اونجا گفته زکی؟......

 

 با دیدن لپ تاپ روی میز گل از گل من شکفت... از هدیه پرسیدم: به نظرت خیلی طول میکشه که بیاد؟....

 

 چطور مگه؟__

 

 یه سر به لپ تاپش بزنم ببینم قبول شدم یا نه؟ می خوام__

 

 از چی قبول شدی؟__

 

 از کنکور....__
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 آخه بلدی باهاش کار کنی؟__

 

 آره آرش بهم یاد داده بود....__

 

 آرش.... چشمم روشن....__

 

 چشم و دلت روشن....__

 

خیلی راحت باال اومد.... تصویر یه مرد جا افتاده هم تصویر زمینه  بدون هیچ حرفی به طرف لپ تاپه رفتم.... خوشبختانه رمز نداشت.... ویندوزش

 اش بود....

 

هدیه هم مثال می خواست کشیک بده تا کسی اومد خبر بده ولی رفته بود سراغ جعبه ی لباس... ولباس رو بیرون کشیده جلوی آینه قدی روی 

 دور خودش چرخ می خورد.... خند ه ام گرفت مثل این ندید بدید آ....سینه اش گرفته بود تا ببینه بهش میاد... مثل بچه ها چند دور 

 

شده بود.... هدیه که از رتبه سر در  20۹نگاهمو ازش گرفتم و به لپ تاپ دوختم باالخره بازکرده بود....اصال باورم نمی شد رتبه ام سه رقمی 

 بشی.... میشد تا سوارش 206نمی آورد تو حال هوای خودش بود گفت: چه بد کاش 

 

 خیلی عالیه تا سواری..... 20۹تا خواستم لپ تاپ و ببندم صدای مردونه ایی از پشت سرم گفت: برا کنکور رتبه 
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 از صداش که یه دفعه و یه لحظه ایی بود کامال جا خوردم

 

کرد.... پشت سرم وایستاده بود.... با ترس به عقب برگشتم.... یه مرد کامال خوش تیپ و خوش هیکل که بوی ادکلنش داشت دیگه خفه ام می 

 اونم تا نگاش به من افتاد خشکش زد....

 

 چشمای مشکی خیلی نافذی داشت که وقتی اونطوری بهم خیره شده بود حس هیپنوتیزمی بهم دست داد....

 ومد....به قدری که حس و حال اینو که خودمو عقب بکشم نداشتم.... دست اون مردم. فکر کنم برا لمس صورتم جلو ا

 

 ناگهان در باز و زنی خوش اندام در درگاه در نمایان شد که همون مرد خوش پوش رو

 

 مخاطب قرار داد و با صدای بلند پرسید: شهریار تو اینجایی؟

ه شهریارا... فردی .. باترس از جا پریدم... شهریار برای من همیشه تا قبل از فرارم از خونه نماد شهریار هزارو یکشب بود ولی بعد از فرارم هم

سود جو و خودخواه به نظرم می اومد.... سرم به طرف هدیه چرخید. رنگ صورت کامال پریده.... مثل این بود که هردومون رو در حین ارتکاب 

 جرم گرفته بودند... هر دو به تته پته افتاده بودیم.

 

 احیانا لباس من نیست دست تو...زن به طرف من و هدیه برگشت و گفت: شما ها دیگه کی هستین.... این 

 

 ..هدیه لباس رو که با اون جالل و جبروت با جعبه آورده بودیم رو مثل شی بی ارزش به طرف زن گرفت و گفت: چرا فکر کنم... مال شما باشه..
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 زن پوز خند مسخره ایی به لب زد و گفت: زحمت می کشید که فکر می کنید. ..

 

 ه می انداخت...مشخص بود که داشت بهمون تیک

 هدیه با عجله رو به من کرد وگفت: بریم ها....

 

 مرد که مثل مجسمه ایی بهمون خیره شده بود زیر لب تکرار کرد :هانا....

 

 

ت اصال نفهمیدیم که چطوری خداحافظی کردیم... و باحالت دو و عجله ایی از ساختمون خا رج شدیم. و خودمونو به ماشین مژگان رسوندیم... پش

 رُل نشستم دِبرو فرار...

 پشت چراغ قرمز توقف کرده بودم... تا راه افتادم یه حس خیلی بدی بهم دست داد اینکه.... جیپ مشکی شاسی بلند داره تعقیبمون می کنه...

 

. خاطر ه ی اولین روز آشنایی با ..گذشتم می... مجاز غیر سرعت با اونم... دیگه های رو خود مابین از  الیی با و ژٰ  برا اینکه گمراهش کنم با ویرا

 آرش توی ذهنم تداعی شده بود... ولی چه سود که

 )دوست داشتنش

 

 اشتباه نبود !هرگز...
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 فقط

 

 اتفاقی بود که

 

 نباید هرگز می افتاد

 

 همین...(

 

 جوی آب رسوند و باال آورد....تا اونطرف خیابون تولیدی جای همیشگی مژگان پارک کردم. هدیه با سرعت کمربندش رو باز و خودش رو به 

 

 تا پیاده شدم که احوال هدیه رو بپرسم همون ماشین مشکی که تعقیبمون می کرد کنارم نگه داشت و شیشه پنجره ی رو پایین داد عنیک آفتابی

 می بینمت....به چشم داشت که با نیم خندی به لب گفت: دست فرمونت عالیه هانا خانوم....برا رتبه اتم تبریک می گم  بازم 

 

 با دوتا انگشتش به سرش زد یعنی به امید دیدار و پا روی پدال گاز فشرد و رفت....

 

هدیه از پشت سرم نالید: چه آدمی بود انگار نه انگاری این خانوم به خاطرش داشت نفله ام می کرد حاال اومده متلک بارمون می کنه.... 

 عوضی....

 

 حالت خوب شد.... با خنده به طرفش برگشتم و گفتم:
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 به مرحمت شما بد نیستم... وای دختر چه دست فرمونی داری من که شاشیدم ....__

 

 زیر لب گفتم : بی ادب ....

 

 خودش هم با صدا خندید ...

 

 خندیدم با ریموت در ماشین رو بستم... امروز چه ماجرا ها داشتیم.

گفتن: این مرده.... همین فکر کنم اسمش شهریار بود.... یه چیزیش میشه.... خیلی مشکوک  راه که افتادم هدیه هم به دنبالم اومدتو آسانسور با

 می زد، چرا تا اینجا دنبالمون اومد....

 

 نمی دونم، فقط تعقیب کردنش خیلی مشکوک می زد،وگرنه....__

 

 وگر نه چی هانی... ما که دزدی نکردیم بخواد دنبالمون بیاد....__

 

 .منم نمی دونم..__

 

خدا کنه، زنه به مژگان نگه چه سوتی دادیم... وا ی هانا وقتی یادش می افتم تموم اون مدت که من اونطوری دور خودم گیج می زدم اون __

 پسره رومبل نشسته ما رو تماشا می کرده می افتم، دلم می خواد سرمو زمین بذارم بمیرم....
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 با تعجب پرسیدم: واقعا رو مبل بود....

 

 فکر کنم... دوتا مونم  کور رنگی داریم که با مبل همرنگ دیدیم تشخیصش ندادیم....آره __

 

گروه  و بعد نخودی زد زیره خنده.... تا رسیدیم به سالن هدیه غر زد: کاش با هم تو یه گروه بودیم. به مژگان می تونی بگی ما رو با هم تو یه

 بذاره.... فکر کنم به حرف تو بها بده....

 

 له گفتم: باشه بهش میگم....بی حوص

 

 خیلی ازت خوشم اومده....__

 

 منم همینطور...__

 

 باشه خداحافظ...__

 

 به طرف سالن دیگه ی تولیدی رفت...

 تا پشت چرخم نشستم. الهه هم اومده بود که ازم خواست آخر وقت منتظرش بمونم....
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 کارهای مخصوص خودمو تموم کردم.... وبه پیش الهه رفتم.

 الهه مثل همیشه تا منو می دید سراغ آرش رو می گرفت یه جورایی خودشو به خاطر عقد موقت من و آرش مقصر می دونست.....

 

 پاکت زرد رنگی رو به طرفم گرفت و گفت: اینو دیروز یه پیک موتوری برا تو آورد....

 

 از دستش گرفتم فقط روش نوشته شده بود از قلب  تا لب ....

 

 بود. با هیجان و خوشحالی پاکت رو باز کردم... تا دست به داخل بردم وحشت کردمدستخط آرش 

 

 به خوبی حسش کردم موی سر بود...اونم موهایی که هفته ی پیش چقدر نوازش کردنش رو هم دوست داشتم ....و توی دستای من بود ...

 

 با گریه افتادم زمین

 آرش داشت با من چه می کرد؟؟خداااا ....

 

*** 

 

  آرش
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**** 

 

 عمو.... عمو... موهای منم میزنی کچل بشم مثل تو.... بشم؟....__

 

 نه عمو... موهای تو حیفه...__

 

 موهای تو حیف نبود... عمو؟!...__

 

 نه موهای من قرضی بود... بایدبه طلبکارش پسش می دادم...__

 

 منم طلبکار دارم عمو.؟...__

 

 واقعا.... به کی طلب داری؟....__

 

 به مامان.... یه بستنی طلب دارم؟....__

 

 از شیرین زبونیش خنده ام گرفت. خم شدم و بغلش کردم. و یه ب*و*س آبگوشتی هم از لپش گرفتم.... چقدر که این بچه شیرین بود...

 و قیافه شو می دیدم.... با خودم فکر کردم که حاال ممکنه پیک پاکت موهامو به دستش رسونده باشه چقدر دلم می خواد که اونجا بودم
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چل کنم سامیار تو بغلم رفتیم پایین...سامیار کالهمو برداشت. با سر و صدای هیجان زده اش داد زد: مامان عمو کچل کرده.... منم به جای طلبت ک

 مامان ...

 

 

 مامان و نازلی با دیدنم یه هی کشیدن.... مامان عصبی اسممو فریاد کشید: آآآآآآرش...

 

 مامان جونم؟.... چیه؟__

 

 آآآرش این چه وضعشه؟ چرا موهاتو زدی؟....__

 

 با من من گفتم: شما چی می گید بهش، آهان شپش افتاده بود سرم....

 

 عه هاخفه شو آرش... مثال تو داغدار برادرتی... اونوقت موهاتو از ته زدی آخه این چه کاریه... فامیل بهت می خنده... خودکشی افشین برا شای__

ی بس نبود که از امروز شایعه کنند که چی؟ حتما آرش خان افتاده هُلفدونی که موهاشو از ته زدند.... تو چیکار کردی؟. این ریختی چطوری م

 خوای در بیای انظار من نمی دونم.؟...

 

 مادر من هوا گرمه کاله سرمه... مگه به حرف مردمه....__

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
267 

 

 را چه معنی داره آخه من نمی دونم.؟... فردا چطور می خوای با این وضع جلوی دانشجوات در بیایی؟....دیوونه... مثال تحصیل کرده ایی اینکا__

 

 سامیار با شیرین زبونیش پرسید: عمو با کت و شلوار میشه کاله سرت بذاری....

 

 ... وای که چه شود.... واقعا نوبره... به خدا....با گفته ی سامیار خودمم خنده ام گرفت اونم با همچین قیافه ایی... کت وشلوار و کاله لبه دار

 

مریض  بابا همراه وکیلمون راستین داشتند می اومدن تو که مرحمت خبر داد. تا مامان و نازلی خودشون رو بپوشونند.... مامان این روزا به قدری

 احوال و از  اریکه قدرت و اقتدار افتاده بود.

 

 

 آقای راستین رفتم و با هم دست دادیم....همراه سامیاربه استقبال بابا و 

 وجود هانی که حاال... داد سرتکون بهم هم بابا. خندید می بهم ریز یزٰ  فکر کنم با سر کچل و کاله خیلی خنده دار شده بودم. که راستین هم ر

 ....خودم دپرسی... نه کچلی این نه. نبود مهم برام هیچی نداشت

 ا حجاب کامل...با اومدن نازلی و مامان اونم ب

 

ظیم آقا راستین صداشو صاف کرد و به بابا اشاره کرد. و گفت: من به آقای مجد هم گفتم که آقا افشین محروم قبل از مرگشون وصیت نامه ایی تن

 کرده و خواسته بودند قبل چهلمشون این وصیت نامه بین خانواده اشون قرائت بشه....
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ی افشین گرفت... همه رو از قبل برای خودکشی برنامه ریزی کرده بود.... ومن چه خوش خیال بودم که فکر لحظه ایی دلم از این برنامه ریزیها

 می کردم برای یه لحظه دچار جنون آنی شده و دست به همچین حرکتی زده....

 

 با لبخند تلخ از مرحمت که پذیرایی می کرد خواستم که سامیار رو با خودش ببره....

 

 ه ما رو با کارهای عاقالنه اش غافلگیر می کرد. با حرف من به همراه مرحمت به طرف در رفت....سامیار که همیش

 غمی بزرگ تو دلم لونه کرد....

 راستین از کیفش پاکتی رو بیرون آورد و مهر و موم شده بودنش رو بهمون نشون داد... وبعد پاکت رو مقابل چشمای ما باز کرد....

 

 بسمه تعالی

 

 افشین مجد فرزند اشکان مجد.... در این تاریخ در کمال صحت و سالمت این وصیت نامه رو می نگارم....اینجانب 

.. طبق آمار اموال منقول و غیر منقولم به همسرم نازلی مرادی؛ یه حسابی بانکی بهش تعلق می گیره که به تعداد سکه های مهریه اش می باشد.

 مجد می رسد....و الباقی دار وندارم به پسرم سامیار 

واما مهمترین وصیت من به برادرم آرش مجد می باشد که تنها خواسته ی من به حساب می رسد اینکه حضانت پسرم سامیار رو به برادرم آرش 

 مجد میسپارم....

ر طبق این وصیت نامه من وبه هیچ شرطی  حضانت سامیار به نازلی صورت نمی گیره مگر در صورتی که با برادرم آرش ازدواج نماید.... در آخ

 خانواده ام رو به دست برادرم آرش مجد می سپارم.... والسالم.....
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 سکوتی سنگینی سالن رو در بر گرفت... نگاه نازلی به من وحشت زده و پر اشک بود....

 

د....انگاری تازه براش جا افتاده این مدت هم خیلی افسرده شده بود به یکباره دست به روی گوشهایش گذاشت و جیغهای بلند هستریکی کشی

 بود ...

 

ه از دست افشین   خیلی عصبیم... سیمین  با اونهمه سنگ دلیش... وقتی از مفاد وصیت نامه با خبر شد از حال رفت... نازلی از شوک شروع  ب

 ز ماجرا خبر دار شد...خودزنی کرد .... دیگه مجبور شدیم دکتر خبرش کنیم... از شانس نکیسا هم به دیدنش اومده بود. ا

 

 مثل یه جانی بهم خیره شده بود... حسابی دلش  از ماجرای هانی هم پر بود.... و حاال این قضیه... خواهرش.... اصال باور نکردنیه....

 

 ت داشته؟....برای لحظه ایی از دست افشین خیلی دلگیر شدم... به خاطر همچین وصیتی اصال سردر نمی آوردم که چه منظوری از این وصی

 

 تحمل نداشتم بمونم خونه زنگ زدم به باربد که گفت: با شهریار قرار گذاشته... شب خونه اش باشند...

 

 منم خودمو بینشون دعوت کردم... پشت رل نشستم....دست به دستگاه پخش بردم و روشنش کردم. معین داشت می خوند:

 

 

 عاشق که بشی ساده و خوبی»

 , افتاده و خوبی زیبایی معصومه غروبی
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 عاشق که بشی سمته عذابی

 کاب*و*سه رسیدن به سرابی بیداریو خوابی

 اگه فاصله تاوانه جنونه تقصیره دلم شد

 اینکه دله تو ماله خودش بود کم مسئله ای نیست

 عاشق نشدی تا منو با عشق بی وقفه بفهمی

 هم با تو پر از مسئله بودم هم مسئله ای نیست

 و خوبی عاشق که بشی ساده

 «زیبایی معصومه غروبی , افتاده و خوبی عاشق که بشی سمته عذابی کاب*و*سه رسیدن به سرابی بیداریو خوابی

 

 

 باربد زودتر از من به آپارتمان شهریار  رسیده بود. شهریار بازم شیده رو فرستاده بود... خونه ی خاله اش....

 

 پیراهنش رو باز کرده بود. شهریار با لباس راحتی بود... و باربد دگمه های

 

 تا من رسیدم هر دوتاشون از دیدن من که کچلم کپ کردن... ولی تا به خودشون اومدن زدند زیر خنده....

 دست باربد برای زدن از پس سرم پیش اومد که جا خالی دادم.

 روی مبل  نشستم که باربد پرسید: اینطوری می خوای بیای دانشگاه.؟...
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 بر نمی دارم.... این ترم کالس__

 

 دیوونه با موهات چه خوصمتی داشتی؟....__

 

 کارم از دیوونگی گذشته... شهریار تو بند و بساطت نوشیدنی پیدا نمیشه..؟..__

 

 چرا یه اصلشو از اونور برام آوردن چی معرکه؟__

 

ن ترکوند... از هر طرف و از هر دری حرف زدیم...  بلند شد و رفت از بارش یه بطری آورد.... مثل عادتی که آمریکا داشت به سالمت خودمو

 شهریار از زیبای گمشده اش.... من از یار خ*ی*ا*ن*ت کارم... باربد از زیبای رویاهاش گفت....

 کسی چه می دونست که بعدها قراره همه ی این یادبود ها تو یه نفر خالصه بشه....

 

 باربد با اولین زنگ تلفنش گذاشت رفت.

 الس دیگه باال رفتم.... نوشیدنیش غلیظ بود... خیلی زود گرفت... باید بر می گشتم بابا می گفت حال سیمین اصال مساعد نیست...منم یه گی

 

همیشه از اینکه شهریار آپارتمان رو به خونه ویالیی ترجیح می داد از دستش کفری می شدم... اونم آپارتمانی که آسانسورش هفت روز هفته 

 خراب بود.

 

 اید چند طبقه رو پایین می رفتم.... بدنم گرم شده بود داشتم باال می آوردم... حالم بدجور خراب بود... کنترل حالم دست خودم نبود...ب
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 تا باال آوردم...در واحد رو به رویی باز شد.

خوام یا نه.... احتیاج شدیدی به آب داشتم یه دختر ازش بیرون اومد. با دیدن من صورتش رو جمع کرد.... اصال نمی دونستم که چی بگم عذر ب

 تا دور دهنمو پاک کنم....

 

 نمی دونم چی شد که خانومه پیشنهاد داد که برم خونه اش... مجبور بودم که قبول کنم....

 

 از پشت سرم صداشو شنیدم که پرسید: چقدر شبیه استاد مجدید؟....

 

 وای خدا نه.... شناخت.... که استاد مجد هستم....

 

 باعجله قبل از اینکه بیشتر رسوا تر بشم داخل سرویس بهداشتی رفتم.

 سرو صورتمو شستم....

 خدا خدا کردم یه جوری از این جا دو در بشم.... که منو دیگه نبینه.... و نشناسه....

 

 ولی تا بیرون اومدم با چی روبه رو شدم.... اگه کس دیگه ایی بود میگفت با یه حوری بهشتی....

 ی من نمی تونم تو این شرایط همچنین چیزی بگم... نیمه مست و هوشیار.... واقعا که.....ول
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 در مقابلم دختر... نه بلکه بیشتر به زن شباهت داشت.... از باال سرش شروع به آنالیزش کردم....

 

بروی مشکی که با مدادی چیزی ابروهاشو قهوه موهای مصری بلوند که نوک موهاش رنگ اناری الیت داشت با هت بند قرمز پاپیونی.... چشم ا

 ایی کمرنگ کرده بود. لبهای قرمز مخملی... برق ل*ب*ش خیره کننده تر بود... وگونه های برجسته اش که با لبخند می زد بیرون....

قرمزش خودش رو لباس زیرش مشکی کامال با لباس خواب حریرقرمز ش به خوبی مشخص بود. ساق های خوش تراشش.... با صندلهای 

 بیشتر به رخ می کشید... برای لحظه ایی فکر کردم که هانی روبه رومه....

.. منو می از یاد آوری هانی و جفاش.... تا به طرف در رفتم که از اونجا فرارکنم... زنه جلومو گرفت... با پوز خند گفت: دیدی خودتی استاد مجد..

 شناسی؟

 

 سرتکون دادم: نه....

 

 ه، از سورپریزم چی خوشت اومد به خاطرت اینطور لباس پوشیدم؟...عیب ندار__

 

از دلم گذشت چقدرم که زحمت کشیدی.... لعنتی هر لحظه که می گذشت و نزدیک می شد بوی تحریک کننده هانی رو تو شب تولد سامیار رو 

 می داد....

 

 می ترسیدم که هم مستی و هم این بوی خاطر انگیز کار دستم بده...

 

 جب گیری افتاده بودم این دیگه کی بود.ع
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چند تارموش اومده بود جلوی صورتش که با دست کنار زد. وگفت: می دونی استاد من خیلی ازتون خوشم می اومد،حیف شد که  منو به جا 

 نمیارید...

 

 با تته وپته گفتم: نه... اونقدرا هم درمورد دانشجوام حضور ذهن ندارم....

 

 .. منم در مورد درس  شما... همچین حضور ذهن دارم...آخی... چه جالب.__

 

یی چشم بستم و با خودم فکر کردم که چطوری می تونم خودمو از این مخمصه نجات بدم... به دنبال راه فرار برا خودم می گشتم... عجب زمونه ا

 خودم نداشته باشم کار دست خودم بدم ...شده عوض اینکه اون از من بترسه...من ازش می ترسم ...می ترسم هیچ اراده ایی از 

 

 گلوم بدجور می سوخت. برا همین به این بهونه گفتم: می تونید یه لیوان آب بهم بدین...

 

 با لبخند گفت: چرا که نه؟ همین الساعه براتون آب که سهله شربت میارم...

 

 تا به طرف آشپزخونه رفت.

 دِ.... برو الفرار...

 

 ل نشسته بودم باورم نمی شد که دقایق قبل همه ی اون اتفاقها حقیقت داشت...لحظه ی بعد که پشت رُ
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شناسایی عجب گیری کرده بودم... دوباره همه ی دانشجو هامو از نظر گذروندم.... مگه میشه با مانتو و مقغنه.... تیپ اینچنینی که دیده بودم رو 

 کرد.؟؟؟

 لولو به هلو تبدیل شده.... اصال قابل قیاس نبودند و نیستند. مثل این بود

 

 

 به قول هانی چه همه چیز مثل آلیس در سرزمین عجایب غیر واقعی به نظر می رسید.

 چقدر دوباره دلم هوایش رو کرده.....هانی هم با مقعنه و روسری یه جور دیگه می شد ...یه جور غیر قابل دسترس ...

 

 

 جزئی از وجودت "مهربونی  "»وقتی 

 

 یـــنمی تون "یچ وقت ه "باشه ....

 

 هدیگ "هزار بار "حتی اگه نى....ترکش ک

 

 کنی« "داغ  "رو نمکت هم به خاطرشدست بی 

 

**** 
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 ےهان

*** 

 

 پشت میز با الهه داشتیم ناهار می خوردیم... ناهار قیمه بود.

 الهه پرسید: با آرش به کجا رسیدی؟

 

 معلوم نیست که چه فکرایی در موردم می کنه... به تماسام جواب نمی ده.؟..با ناامیدی گفتم: از رفتار آرش سر در نمیارم... 

 

 خوب برو خونشون....__

 

 فکر می کنی نرفتم کل خونواده برا تمدد  اعصاب رفتن هاوایی...__

 

 کی بهت گفت..؟.__

 

 خدمتکار جدیدشون....__

 

 واقعا..؟.__
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 امان چی گفته . که اونروز حالم بد بود مامان منو برد دکتر...درد من که یکی دوتا نیست... نمی دونم سیمین به م__

 

 ...?الهه با چشمای گرد شده پرسید: مگه نمی گفتی که خودش اون موقعه از دکتره خواسته بود بهت آمپول بزنه

 

توپ برام پیدا شده... می خواد به جای چرا ولی برا یه موضوع دیگه برده بود. اونم به  سفارش سیمین جون... بهونه اشم اینه که یه خواستگار __

 قناری رنگم کنه... تا ردم کنه ...

 

 دروغ می گی از مامانت همچین کاری بعیده؟...__

 

ی ره نمی دونم الهه... گیجم اون از آرش... که از صبح با هم بودنمون اونهمه تغییر کرده... و حال پیداش نمی کنم... واینم مامان که راست م__

بهم از خواستگارتوپم تعریف می کنه... می خواد که  قبولش کنم... نمی فهمم... واقعا نمی فهمم.... آرش با فرستادن موهاش مهریه چپ می ره 

به  مو پرداخت کرده و نوشته دیگه به هم هیچ طلبی نداریم... باورت میشه الهه... من زندگی دخترانه مو به موهای آرش فروختم؟.... مامان هم

ترمیم جسم من می خواد منو غالب خواستگارم بکنم. ولی الهه جسمم ترمیم بشه روحم چی؟ اونو چطوری ترمیم کنم.؟.. قلب خالی از  خیالش با

 آرشم رو چطوری جبران کنم.؟...

 

الن اونوقت اینهمه غم الهه از جاش بلند شد و اومد بغلم کرد و گفت: بمیرم برات چه دل پر خونی داری... کاش ترتیب  اون قرار رو نمی دادم ا

 نداشتی عزیزم... همه اش تقصیر منه کاش اینطوری نمی خواستم که شما رو به هم برسونم....

 

 در همین لحظه هدیه با عجله وارد آشپزخونه ی تولیدی شد و باهیجان رو به من گفت: هانی گاومون زایید...
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 پرسیدم: چی شده؟

 

باهم بردیم پیرهنش رو بدیم... اومده االن اتاق مژگان نشسته از اکبری )منشی مژگان( خواستن بهت خانوم حیدری رو یادته همون زنه که __

 خبر بده که بری اتاق مژگان... مطمئنم زنیکه اومده برا فوضولی....

 

خواستم که بشورمش... که الهه چپ چپ به هدیه خیره شد... هدیه کمی خودش رو جمع کرد. از جام بلند شدم و ظرف کثیف ناهارمو برداشتم... 

 هدیه زودی از دستم گرفت و گفت: من می شورم تو زودی برو پیش مژگان... ببین چیکارت داره..؟.

 

 ولی...__

 

 ولی نداره؟.... برو. دل تو دلم نیست....__

 

 بشقاب رو روی سینک ظرف شویی گذاشت.

 ضربه به در زدم. که با بفرمایید. مژگان وارد اتاقش شدم.منم با عذرخواهی از الهه و هدیه به طرف اتاق مژگان رفتم. چند 

 

 خانوم حیدری هم روبه روش نشسته بود. صورت نازی داشت... روسریش خیلی قشنگ گرد صورتش رو قاب کرده بود.

 ه نظر می اومد.رژمخملی قهوه ایی هم زده بود که لبهاشو قلوه ایی کرده بود. به نظر سی ساله می اومد ولی خیلی شیک و با کالس ب

 رد.با دیدنم لبخندی به لب زد. و کنار خودش برام جا باز کرد. وبا نشستنم تا خواستم به خاطر اونروز عذر بخوام. خودش زودی شروع به حرف ک
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ضون قرارداد با صدا من از اونروز که ترو دیدم همه اش به این فکر می کنم که این استایلت فقط به درد هنرپیشگی می خوره... ما برا ماه رم__

ون میده سیما رو داریم. که قراره یه مجموعه ی تلویزیونی بسازیم... به یه قیافه جدید احتیاج داریم... که من دیشب یاده تو افتادم... قیافت ج

 ازی کنی نظر خودت چیه؟واسه آرتیست شدن... اگه مایل باشی یه تست بازیگری ازت می گیریم اگه کارگردان تاییدت بکنه... تو این مجموعه ب

 

 اصال باورم نمی شد، که قراره در این مورد با هام حرف بزنه....منو بازیگری.... مثل رویای مدلینگم می مونه....

 

 بی اختیار گفتم: ولی من می خوام دانشگاه برم... با کار اینجا... فکر نمی کنم وقت آزاد داشته باشم؟ ....

 

 است... می تونی به کارای دانشگات برسی.... اینجام هم لزوم نداره دیگه کار کنی؟! ...بیشتره تصویر برداریا شبه__

 

 مژگان با گلگی گفت: سوده  قرار نبود شاگردای منو گُر بزنی.؟؟ ..

 

 این یکی واقعا مژی برا پشت چرخ تو حیفه؟؟ ....__

 

 داره می دونم موفق میشه.....مژگان نگاهی به من کرد و گفت: واقعا حیفه، ولی با این پشتکاری که 

 

*** 

 

 ڪہ ےتنها فرد
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 الیق عشق است؛

 

 ےمعن ڪہ است ےسڪ

 

 را ات ہنزد ےحرفها

 

 بهتر از خودت بفهمد...!

 

 

.. طبق دو روز پشت سرهم تعطیلی بود. خاله ی یلدا اینا  برا ناهار دعوتشون  کرده بود. بر ا ناهار نبودند. مامانم رفته بود سفره ی همیسایه.

.. منم معمول از هومن هم خبری نبود. از وقتی از بیمارستان اومده بودم جمال  روزا از خونه متواری شده و به خونه نمی اومد به جز برا خواب..

 اصال نمی دیدمش...

که داشتم کارگردانه  برا ناهار تنهایی خودم ه*و*س کردم که آبدوغ خیاری به بدن بزنم... منشی خانوم حیدری زنگ زد و گفت تو مصاحبه ایی

 موافقت کرده برا همین می تونم از شنبه برم سر صحنه...

 

نه  الهه می گفت وقتی خدا بخواد... همه چیزا با هم جور میشه... الکی الکی قرار بود بازیگر نقش اول یه سریال سی قسمتی ماه رمضون بشم...

 کالسی رفته بودم نه تجربه ا یی داشتم.
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اد بود به جزء نبود و سکوت آرش.... نمی دونستم چرا پس زده و یا کنار گذاشته شده بودم... حداقل باید قبل از کنار گذاشته همه چیز بر وفق مر

 شدنم باید توجیح می کرد. که چرا؟

 از حموم که اومدم بیرون

 بعد از مدتها آهنگی رو پلیرکردم.... تاپ دامنی که یادگار سوییت آرش بود رو به تن کردم

*ق*صیده بودم... خونه ی آرش هم یه بار آهنگ مشتی ناب... کمی با آهنگ قری به سر و گردنم دادم دوسال بود که به قول یلدا جوادی نریه 

*ق*صیده بودیم... یادش به خیر از غیرتی بازیش چقدر دست خوش احساس شده بودم تا رفتم آهنگ رو از اول دان کنم با خوردن تانگو با هم ر

 ی به گردنم با وحشت به عقب برگشتم....نفس گرم

 

 با پوز خندی بهم زل زد...

 جمال بود...موهام هنوز خیس وفر بودند همونطوری بسته بودم که آرش عاشقش بود.

 دست برد به طُره ایی ازموهام که کنار گوشم آویزون شده بود... زیر لب نجوا کرد: چه خوشگل شدی؟

 

 و بی حجاب، ازش خجالت می کشیدم.از ایستادن کنارش با این لباس 

 تا خواستم از کنارش فرار کنم از دستم گرفت خواستم جیغ بکشم که خیلی زود عکس العمل از خودش نشون داد دست رو دهنم گذاشت.

 زیر گوشم نجوا کرد: از خیلی وقته که می خوامت می دونستی؟

 

دم... از تنها بودن با جمال اونم با همچین وضعیت لباس ازش می ترسیدم... می دونستم که چشمای وحشت زده ام می گه که نه.... وحشت کر

 اتفاقی بیفته که من نمی خوام...  همیشه خدا به سر شاهدی که جمال  رو برادرم می دونم... پس این حرفاش برا چیه؟

 صدای آهنگ می اومد حمید طالب زاده می خوند
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 یمو نقرهاز آسمون می باره دُرو طال و گوهر زر و س

 . وقتی میخنده دختر

 

 «چرا از آسمون برا من که گریه می کردم بال و بدبختی می بارید»

 

 جمال تو گوشم ها کرد... نالیدم دستش رو دهنم بود...ولی بی توجه به من با صدای خشداری گفت: چرا من تا حاال ازت استفاده نکردم...

 

من سیاه و تیره بود... تو سفیدی چشماش رگهای قرمز داد می زد ... فاصله نداشت باهام... دلم می خواست که بمیرم... چشماش مثل روزگار 

 دستش همچنان رو دهنم بود... مشخص بود که می خواست ازم سوءاستفاده کنه... دوباره جمله اش رو تکرار کرد...

 

 رشُکر.... برا من یارب شُکر...؟؟واقعا چرا تا به حال من ازت استفاده نکردم... و چرا نکنم... برا همه شُک__

 

 چشمامو بستم... این حرفا دیگه آخر خط حرمت... خواهرانه بود... خواهرش نبودم.... و هیچ وقتم نمی شدم...

 

 یکی یه دونه دختر چراغه خونه دختر گالبتونه دختر ماه آسمونه دختر

 

 «ل جسارت می کرد که بهم بی حرمتی کنهچرا من ماه آسمون نبودم اگه بودم حاال تو این خونه نباید جما»
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سرمو به طرف خودش متمایل کرد یه دستش رو دهنم یه دستش رو هم عصبی البه الی موهای نم و خیسم بردو گفت: کل پسرای محله برات 

رم... باالخره یه سرویسی هالکن می دونستی... نباید که به غریبه ها همش سرویس بدی... باالخره هر چی باشه حق آب وگِلی به آرش خانت دا

 به من بدی یا نه؟!

 

لعنت دیگه کامل دلم می خواست که بمیرم... جمال کسی رو که به عنوان برادر می دیدم باید این حرفا رو به من می زد و من باید می شنیدم.... 

 به این روزگار....

 

 قند و نباته دختر همیشه باهاته دختر اسم قشنگو نازش ورد لباته دختر

 

 «امروز دلم می خواد که تل*خ*ترین و زشتترین  دختر رو زمین کاش من باشم»

 

 حاال که نمردی می خوام امروز کاری کنم فکر که سهله خود اون آرش خان لعنتیت رو از این سر کوچلوت و از زندگیت بیرون کنی؟؟__

 

 تو شبایه تاریک ماه وستاره دختر کوچیکوبزرگش فرق نداره دختر

 

 «بود انگاری براش فرقی نمی کرد که من کیم؟.... هیچی ازش بعید نبود....درست »

 

 به صورتم زل زد و پرسید : از کجا شروع کنیم؟ همه جا از ب*و*سه شروع می کنند.؟... نه؟
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 همراه گیره از موهام گرفت.وسرمو عقب برد... صورتشو به صورتم نزدیک کرد...

 

و*س خارجکی ها بکنه... هر چی باشه تحصیلکرده امریکاست مستر... باید پیشرفته لب بگیره ازت.... تا به نظر آرش خانت باید از این ب*__

 حال درست و حسابی بهت بده ...منم بلدم ...

 

 خشکم زد... ماتم برد... دنبال راه فرار بودم باید از دستش فرار می کردم.

 

 ریزهدختر کوه نمک دخترعزیزه چشماشو میبنده می خنده ریزه 

 

 «چقدر فرق بین منو دختر بود حال که چشم می بستم شُرشُر اشک از گونه هام به جای خنده های ریزه ریزه می ریخت»

 

 مگه من چیم از اون مستر فرنگی کمتره،؟ منم بلدم رویایی بب*و*سمت. ...__

 

گ می داد من خودمو می کشم... با فشار دستهام سعی سرش رو نزدیک آورد تقالیم برای رد کردن لباهایش بی نتیجه بود ب*و*سه اش بوی مر

کردم سرشو عقب بزنم... لعنتی چه قدرتی داشت... لبهام بی حس و میسوخت... به گریه افتادم... احساس ه*ر*ز*ه بودن بهم دست داد. بی 

کشیدم... سعی کردم از دستش فرار کنم. سر توجه به گریه ام از دستم گرفت و به دنبال خودش کشید... داشت به طبقه باال و اتاق خوابش می 

ر به پله ها کمرم روی پله ها افتاده از پاهام گرفت کمرم روی لبه های پله ها کشیده شد... در کارهایش دیگر نرمشی دیده نمی شد... واقعا کم

 داغون کردن من بسته بود...
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 شاخه نبات دختر آب حیات دختر، وقتی که غم داره

 ت دختردلت میمونه باها

 

 «به تمومی دنیا غم داشتم... این عادالنه نیست همه ی غما مال من باشه، عادی نیست زندگی پر از تنش من.... »

 

 ..تا از درد کمرم به خودم بیام منو انداخت رو کولش وبه اتاقش برد انداختم رو لحاف و تشک جمع نشده اش. برگشت و در اتاقش رو قفل کرد..

 

 دوس داشتی االن به جای من__

 اون مستر شوهر صیغه ایی  سوسولت بود.؟؟..

 چشمام و از درد کمری که داشتم بستم...

 

 به طرفم اومد از موهای سرم گرفت داد زد:

 لعنتی چشماتو باز کن... دعا کن که هنوز دختر باشی... اونوقت زنم می شی می فهمی...ولی اگه نباشی بهت قول نمی دم که چیم بشی، معشوقه

 ، مِترسم، یا آب نبات چوبیم که شیرینت تموم شد ندازمت بیرون...ام

 چند بار سرمو تکون داد جیغ کشیدم...

 سرمو ول کرد شروع کرد به باز کردن دگمه های پیرهنش... مغزم مدام دستور فرار می داد... ولی چطوری با در قفل شده...

 تا نیم خیز شدم.. به طرفم یورش آورد.
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 نم....هانی یعنی عشق عسل ....پس  هنوز سورمون مونده؟عسل ...کجا هانی جو__

 

 از بازوهاش گرفتم التماس کردم... بی توجه به التماسهای من از دو مچم گرفت و نگه داشت... سرش رو فرو کرد تو گردنم...

 

... اگه جمال متوجه ترمیمم نشه... زنش بشم... خدایا چرا من نمی میرم همین االن التماست می کنم منو بکش...هدفت از این بدبختی چیه؟ خدا

 وای نه؟... ولی اگه متوجه بشه... دیگه ه*ر*ز*ه میشم. من نمی خوام....

 

 جمال... ترو خدا ولم کن بذار برم... من به دردت نمی خورم...__

 

 کی دیگه بشی...به چشمام زل زد و گفت: یه بار برا امتحان بد نیستی... قرعه می زنیم... نمی ذارم قسمت ی

 

اون وحشت زده گریه کردم واقعا کمر به قتل من زده بود... داشتم می مردم و زنده می شدم... دیگه همه برام پوچ و به آخر رسیده بود... دست 

کردی بلکه همه ی هست خالفکارا که بودم اینهمه نترسیده بودم که حال می ترسیدم... لعنت به تو آرش به زندگیم که اومدی نه تنها بیچاره ام 

 ونیستمو نابود کردی... من تقاص چی رو پس می دادم زیبایی که دیگه برام هیچ ارزشی نداشت... آرش این بود حمایتت که تنهام بذاری...

 

 سر برگردوندم. چشمم به باالتنه اش که برهنه شده بود افتاد. تا نیم خیز شدم. به طرفم یورش آورد

 کار با هات دارم...کجا گلم؟ هنوز خیلی __

 دستش جلو اومد تا لباسم...
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 نه جمال... نه...__

 

*ج*ا*و*ز کنه... آرش اونشب مثل یه ملکه باهام رفتار کرد. ولی امروز تا حد دختر خراب تاپم  رو از تنم در آورد. می خواست به حریم وجودم ت

روی بدنم رو نمی خواستم... خدایا یه راهی پیش روم بذار.... چرا از  به لجن کشیده شده بودم... من جمال رو نمی خواستم... حرکت دستش

نم مامان و یا یکی دیگه، یکی که سر بزنگار می رسه خبری نیست تا کمکم کنه از این بدبختتر نشم... اگه بهم دست بزنه فرو می پاشم... چه ک

 د. خدا جونم... خودت بهم رحم کن...که هر چی بیشتر برای نجات از دستش تقال می کردم جمال عصبی تر می ش

 

 بی اختیار از دستهای جمال گرفتم و گفتم: جمال به من رحم نمی کنی... به خودت رحم کن... من ایدز دارم...

 

 از کارش ایستاد... متوقف شد. خیره شد بهم... ش*ه*و*ت از سرش پرید... ولی تا خواست به کارش ادامه بده جیغ زدم....

 

 همی آرش ایدز داشت.... منو هم آلوده کرد...چرا نمی ف__

 

*ج*ا*و*زش گریه بهم مجال صحبت نمی داد... نمی دونم این دروغ سفید چطوری به ذهنم رسید... ولی آخرین امیدم بود که جمال دست از ت

 برداره...

 

.. باید عمری حسرت بخوری.... آرش با نامردی منو بازو هاش رو گرفتم وفشار دادم وگفتم: به خودت و جوونیت رحمت بیاد... برای لذت آنی..

 مبتال کرد. ولی من.... نمی تونم...وجدانم قبول نمی کنه تو هم دچارش بشی....
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. بگیر بپوش..باور نکردنی نبود... جمال عقب کشید.... و بلند شد... و تاپم رو که جلوی در افتاده بود به طرفم دراز کرد... و با صدای گرفته گفت:  

 هر اتفاقی هم که افتاد فراموشش کن...

 

 در رو باز و بیرون رفت.... در باز و صدای پخش باال می اومد

 

 روپیشونیه فرشته ها نوشته هرکی دختر داره جاش وسطه بهشته

 

*** 

 

 ےهان

 

*** 

 چهارماه بعد...

 

 

 کم کم یاد میگیری

 با آدمها

 همانگونه باشی ، که هستند ..!
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 همانقدر ..

 خـــوب ...

 گـــــــرم ...

 مهـــــربان ...

 

 و گاهی همانقدر ...

 بـــد ...

 ســــرد ...

 تلـــــــــخ . .

 

 د...جلوی آینه لنز چشمام رو به چشم زدم... رنگشون قهوه ایی تیره بود. به جذابیت و زیبایی چشمای خودم نمی رسید. در کل اصال بهم نمی اوم

 که داشتم نفس بلندی کشیدم... تو این مدت... جمال برا کار رفته بندر... هیچ کس به جز من نمی دونه چرا رفته؟دوباره به یاد گذشته ایی 

می خواد  بعد از اون اتفاق بین من وجمال... یه هفته کامل رفتم خونه ی الهه اینا موندم... که بعد از یه هفته جمال خودش اومد دنبالم  وگفت که

وگفت برا راحتی من می ره گفت وقتی برگرده دیگه برام برادر میشه... گفت که ماجرای ایدز رو هم باور نکرده و فهمیده که  برا کار بره بندر...

نی سهم دروغ گفتم اونم یه دروغ سفید... برا اینکه پاک بمونم... خیلی چیزا گفت واینم گفت اگه برگرده ببینه که هنوز مجردم... اونوقته که یع

اگه برگرده ببینه ازدواج کردم یعنی تا آخر عمرش خواهرش می مونم....اینا رو گفت رفت...نتونستم بهش بگم که تا آخر عمرم  اونم... ولی

 میشه...چطوری از چشمم افتاده...   ولی مطمئنم راز اون روز دختر.)به خاطر آهنگ دختر حمید طالب زاده( .. برا همیشه تو قلب ما دو نفر مدفون 
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من تو تصویر برداری سریالی که اینروزا داره پخش میشه... خیلی هم جلب توجه کرده بود...سریال رو نتونسته بودن به ماه رمضون  چهار ماه

برسونند ولی در عوض اینروزا ی بهمن ماه داشت پخش می شد گذشت...و به زحمت هم می تونستم کالسهای دانشگاه برسم... باالخره با هر 

ا موفقیت به پایان رسوندم... تا اینجا سه بار ازم مصاحبه شده بود... و من برا نام هنری ام از اسم واقعی ام که هیچوقت تنشی ترم اول رو ب

 نتونسته بودم به ارث ببرم استفاده کرده بودم

 هانا حاتمی )دختر هادی حاتمی(

ارم و هر شب با گفتن شب به خیر بابا جون به خواب می رم... وباالخره تونسته بودم از مامان تنها عکس پدرم رو تصاحب و کنار رختخوابم بذ

 ولی قبلش به یاد عشق بی وفا م و نگاه به عکسی که به تاراج گرفتم. یه دل سیر که نگاهش می کنم به خواب می رم...

 

استادش بود... حال که من همون نمی دونم تو این مدت کجاست ؟و چکار می کنه؟... تو همون دانشگاهی درس می خونم که آرش یه ترم قبلش 

 دانشگاه بودم اون نبود... دلم براش خیلی تنگ شده ... نبودش هم  توی قل*ب*م خیلی سنگینی می کرد...

 عینک فرم مشکی دانشجویم که شماره ایی هم نداره فقط برا شناسایی نشدنم با هانا حاتمی به چشم می زنم... با چادر ملی که به سر می کنم

گه قابل شناسایی نمیشم... به چشم زدم چند روزی از شروع ترم جدید می گذشت.. کالسا خیلی بیشتر تو تق و لق بود... این چند روزم اصال دی

 من پیچونده بودمش..با چادر بیشتر احساس امنیت می کردم ...دیگه از رو اجبار سر نمی کردم بلکه دوس داشتم سر کنم ....

 وزای اول مهر افتادم. وبعد با یاد آوری نبود آرش دلم گرفت...وارد دانشگاه که شدم یاد ر

جه ترم قبل به خاطر مشغله هایی که داشتم. اصال دوستی پیدا نکرده بودم... برا همین تا کالس شروع بشه برا خودم می چرخیدم. که نگاهم متو

 که به تازگی ازم  مصاحبه کرده بودن بود...گروهی شد که جمع شده و مجله ایی رو می خوندن... روی جلد مجله عکس من... 

 از هر طرف یکی یه چیزی می پروند برام جالب بود که بدونم مردم در موردم چه فکری می کنند.؟؟؟..

 

 وای دختر باورتون میشه چشماش لنز نیست... مثل عروسک نازه... خوشبحالش...__
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دقیقه تکرار سریال رو تماشا می کنه... ماشاهلل هر روزم سه بار تکرارش رو میده... وای که نمی دونی مامانم چقد عاشقش شده... هی دم به __

 نباید جیکمون در بیاد...

 

دخترا که سه تا بودند زدن زیره خنده یکی از دخترا بهشون نزدیک شد. و بدون هیچ سوال جوابی مجله رو از دست دختری که می خوند گرفت و 

 ش کرد...با حرص مجله رو از وسط دو نیم

چنان با حرص و خشم عصبی مجله رو پاره کرد مثل این بود واقعا داره حرصش رو به طرف مقابلش می ریزه.... همه هاج و واج به دختره خیره 

 شده بودیم... که چرا همچین کاری رو می کنه... واقعا برامنم سوال شده بود؟...

 

 سوگند جان آروم باش عزیزم....__

 

 آه نالید: ازش بدم میاد....تو خونه از دستش آرامش ندارم... حاال اینجا....دختر با اشک و  

 

 دختری که سعی می کرد آرومش کنه دوباره پرسید: خونه دیگه چرا؟

 

از دست امیر محمد عاشق خانوم شده... اتاقش به جای هنرپیشه های هالیوودی... پر کرده از عکسای این خانوم روز به روزم بیشترش رو __

 میاره نمی دونم از کجا پیداش می کنه.؟؟.. واقعا که...

 

 آروم سوگند جون...__
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سوگند همون دختری که مجله رو پاره کرده و گریه می کرد دنبال دستمال می گشت که پیش دستی کردم.... و دستمال رو به طرفش گرفتم... با 

 تعجب به من خیره شد

 لبی تشکر کرد... وبه آرومی دستمال رو از دستم گرفت و زیر

 وبا سر پایین به طرف ساختمون دانشگاه رفتند که دختری که صاحب مجله بود از پشت سرش دوید...

 

 حاتمی وایستا..._

 

 حاتمی ...مغزم شروع به پردازش کرد سوگند حاتمی...

 

 خیلی دلم می خواست که بدونم منظورش از پاره کردن و گفتن اینکه بدش میاد کیه وچیه؟

ز پشت سرشون رون شدم که صدای دختری که مجله اش پاره شده بود رو شنیدم که به سوگند و دوستش گفت: سوگند شنیدی استاد منم ا

 مجد از آمریکا برگشته... فقط کالسای ترم باالیا رو برداشته...

 

 قل*ب*م با شنیدن اسم استاد مجد شروع به تپیدن کرد...

 دانشگاه... وای منو این خوشبختی محاله... آرش برگشته...خدای من .یعنی آرش برگشته.؟؟. خودشم به همین 

 

 سر کالس

ن از درسای استاد که  چیزی نفهمیدم...یکسره آرشو جای این استاد نق نقو تصور میکردم تو خیال خودم بودم که دیدم یه دست جلوم داره  بشک

 میزنه!
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 متری پریدم جوری که صندلیم کمی بلند شد و خورد زمین و صدای وحشتناکی داد...با دیدن استاد ابراهیمی جلوم با اون اخم ترسناکش یه 

 

اه استاد اخمشو بیشتر کردوبدون حرفی  رو پاشنه ی پا چرخید رفت...دخترا و پسراهم که  سوژه ی ناب پیدا کرده بودن  میدیدم که  هی منو نگ

 یومد!حاال نمیشد یکمی آرومتر بپری!..ولش؟!...میکنن و میخندن همیشه از اینجور واکنش دادنای خودم بدم م

 

 کنه!باز تو افکار خودم داشتم غرق میشدم که اینبار  دیدم پهلوم داره سوراخ میشه عقبو نگاه کردم سوگندو دیدم که با نیش باز داره نگام می

 

 تا دید متوجهش شدم سوگندگفت:دفعه ی بعدی اخم نمیکنه ها هوار میکشه سرت!

 

 یه چشمکی زد و چشمشو دوخت به  استاداینو گفتو 

نمیدونم چرا ولی یه  جورایی ازش خوشم اومده با اینکه فهمیدم  از شخصیت من یعنی هانا حاتمی بدش میاد...باز توی سرم)حاتمی...سوگند 

 حاتمی... حاتمی... واقعا عجیب بود... شباهت نام... خانوادگی...خیلی عجیب بود  (

 تا دیگه نرم تو فکر و حواسمو جمع حرفای خسته کننده ی استاد کردمسریع سرمو تکون دادم 

 بعد یه ساعت با خسته نباشید گفتنای پشت سرهم دانشجوها استاد رضایت داد که  کالسو تموم کنه

 

.تو فکر افرادی که  اینقدر توی سالن بودم مثل  همیشه جزومو تو بغلم گرفته بودمو تو فکر بودم...تو فکر  سریالی که  داریم روش کار میکنیم..

مشتاقانه دارن دنبالش میکنند تو فکر آرش که برگشته و همین جا می خواد تدریس کنه... اگه باهم روبه رو بشیم چه عکس العملی ممکنه از 

 خودش نشون بده ؟؟...
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صمیمی نبودم تو دانشگاه سوگندوبا دوستش  یهو دیدم یکی زد پشتم دوباره پریدم هوا؛ برگشتم گیج پشتمو نگاه کردم آخه با کسی اینقدر 

 دیدم...

 سوگندکه از پرش من خنده اش گرفته بود گفت :دختر نترکه مخت؛ چقدر میری تو هپلوت؟!!!!

 

 سوگند شخصیت جالبی داشت... انگار نه انگار که دوساعت پیش زار می زد....  خیلی هم خاکی به نظر می رسید  و با همه زود صمیمی میشد در

 ین حال بین بچه ها خیلی محبوب بود.....ع

 

 بهش لبخند زدم گفتم: چیز خاصی نیست...

 سوگند نگاهی به من انداخت گفت: فامیلیت شنیدم موقع حضور غیاب ملکی هست اره؟

 

 هانی:اوهوم...

 

 سوگند دستشو اورد جلو :خوشبختم سوگند حاتمی...

 با روی خوش بهش دست دادمو

 خوشوقتم...باالخره نفهمیدم کدوم درسته...گفتم:خوشبختم.... یا 

 

... دختر کناریش دست جلو آورد...وگفت: فکر کنم خوشوقتم درست باشه بیشتر کتابایی که خوندم اینطور می نویسند... منم فرشته ام هانیه جون.

 درسته آره هانیه ملکی...
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 نیم خندی زدم و گفتم: درسته....

 

 ند گفت: چه جالب بازم با هم هم کالسیم....هرسه به طرف کالس رفتیم که سوگ

 

به دست به ما نزدیک و از سوگند A4وارد کالس شده بودیم تا خواستم جواب بدم...دختری که سوگند مجله اش رو پاره کرده بود با ورقه ی 

 پرسید: شماها امضاءنمی کنید. ؟؟؟

 

 برا چی؟ چی هست حاال؟__

 

 د براریاضیات مهندسی کالس ما رو برداره.... از ترم باالیا کالس برداشته کالس ما جزوشون نیست....دارم امضاءجمع می کنم تا استاد مج__

 

احساس کردم رنگم به وضوح پریده... به سوگند خیره شدم اونم بدتر از من رنگ به چهره نداشت. فرشته با اخم گفت: برو بابا زحمت نکش 

 رداشته بود... ترم باالیا خودشونو به آب و آتیش زدند قبول نکرد بره سرکالسشون....پارسال و یادتون نیست از ترم پایین کالس ب

 

 !..??خوب یه تیره؛ که  تو تاریکی می اندازم شاید بگیره.... حاال امضاء می کنید__

 

 فرشته با دست برگه رو رد کرد... وگفت: برا ما فرقی نمی کنه... هر استادی می خواد بیاد سر کالس...
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تر مجله ایی)خدا رو شکر یه مجله داشت و گر نه نمی دونم اسمشو چی می ذاشتم( موذیانه خندید و گفت: برا تو شاید ولی فکر کنم برای دخ

 سوگند فرق داشته باشه هرچی باشه پارسال....

 

 فرشته با اخم داد زد: سحر بس کن می دونی که سوگند چقدر حساسه....

 

دم دیگه دختر مجله ایی نیست( شانه باال انداخت و گفت: به من چه؟ شما امضاءهم نکنید... خیلیا امضاء سحر)آخیش باالخره اسمشو فهمی

 کردند؟....

 

 وبه طرف دیگه کالس رفت. ماجرا داشت جالب میشد... به سوگند خیره شدم.... یعنی ممکنه سو گند عاشق آرش باشه؟؟؟.... وای نه؟....

 

 اما،انگاردمۅمن زنده ب

 بودم ، از بسمرده 

 تا را روزها ہک

 شب شمرده

 ڪبودم،ی

 عمر دور

 و تنها،

 تنها

 ہب
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 جرم

 ،ہاین ک

 او سرسپرده

 ،من خواستےم

 دل سپـــــرده بـــــودم

 

. کل شب فقط به سوگند فکر می کردم... به آرش... بازم برام  جای سوال بود که چرا بدون اینکه توضیح شفاف و جامعه ایی بهم بده ترکم کرد

نمی غرور هم برا من به قدری مهم بود که نخوام زیاد آویزونش بشم.... من خیلی دوستش داشتمش..خیلی... ولی آدم قانع و تقریبا منطقی بودم. 

خواستم که آویزون کسی بشم... کسی که منو نمی خواست عمراً نمی خواستم. با خودم عهد کردم اگه با آرش تو دانشگاه روبه رو شدم بی 

ت از کنارش بگذرم حتی برا این بی اعتمادی که به من داره فکر می کنه که به خاطر ثروتش اونو می خوام... ازش چیزی نپرسم... حتی از تفاو

 دلتنگیش رو به موت هم باشم... ازش چیزی نپرسم و نخوام...باید بفهمه اونطوری که فکر می کنه دیگه سهل الوصول براش  نیستم

 

انشگاه شدم چشم چرخوندم. تا سوگند و فرشته رو ببینم... برا خودمم جالب بود  اینکه ترم  گذشته رو بدون دوست و رفیق تا وارد محوطه ی د

 چطور گذرونده بودم؟...

یکی از پس سرم زد که در جا از جام پریدم. انگاری این دختر سابقه ی درخشانی تو غافلگیر کردن من داشت. به طرفش که برگشتم با 

 ی منو تو آغوشش کشید و گفت: دلم برات تنگ شده بود.؟..خونگرم

 

 با تعجب پرسیدم: واقعاً... پس دل به دل راه داره... منم منتظر بودم دوباره ببینمت...

 

 لبخندی زد پرسیدم: فرشته نیست؟
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 با لبخند گفت: چرا؟

ومد و با هیجان در حالی که با من دست می داد گفت: شنیدی بعد دست بلند کرد و فرشته رو صدا زد... فرشته با قدمهای بلند به طرف مون ا

 استاد مجد کالس ما رو قبول نکرده االنم دو سه تا از بچه ها حضوری می خوان برن...

 

وقتی  سوگند با اخم گفت: بابا این سحر هم ولش نمی کنه... شورشو در آورده انگاری فقط تو دانشگاه به این بزرگی فقط استاد مجد هست... منم

 تا رسیدم بدو بدو اومد.. که بیا بریم استاد مجد رو ببینیم حاال خوبه روزگار منو می دونه.؟..

 

سحر از دور برا فرشته دست تکون داد. فرشته با یه عذر به طرفش رفت... سو گند در حالیکه با عروسک سر طالیی کیفش بازی می کرد آه 

سو گند خانوم در بیارم... برا همین برا رفع کنجکاویم پرسیدم: مگه شما از ورودیای سال گذشته کشید خیلی کنجکاو بودم سر از ماجرای این 

 نیستین؟

 

 چرا من و فرشته از ورودیای سال گذشته ایم پارسال ترم دوم من مریض شدم نتونستم ادامه بدم فرشته هم به خاطر آتیش من سوخت...__

 

 ...?رو شکرکه االن خوبی مریض... واقعاً... چه نوع مریضی... خدا_

 

 افسردگی گرفته بودم...__

 

 اینبار با تعجب بیشتری گفتم: ولی اصال بهت نمی یاد... تو به این سر زندگی... افسردگی اصال بهت نمی یاد...
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 پدر عشق بسوزه... که هر کسی رو از پا در می یاره...__

 

 ?پس عاشق شدی ?با شوخی گفتم: ناقال رو نمی کنی

 

 شق بودم...عا__

 

 منظورت این نیست که دیگه نیستی...__

 

 نمی دونم اینشو... امتحان نکردم ولی اینهمه مدت تحت درمان بودم...__

 با گرُ گرفتگی پرسیدم: حاال عاشق کی شده بودی؟

 

 غریبه نیست همین استاد مجد خودمون..__

 

ه بودم که به آرش عالقه داره.... سوگند دوباره نفس کشید و گفت: البته تو وا رفتم... از چیزی که می ترسیدم سرم اومد از اولش هم حس کرد

ن... فکر نباید هم بشناسی ورودی امسالی... تا حاال استاد مجد رو ندیدی... می دونی هانیه تو دلم خدا خدا می کنم استاد قبول نکنه بیاد کالسمو

 *ن*ا*ه بشم...*ن*ا*هه... نمی خوام مرتکب گکردن به یه مرد زن دار گ

 

 سرم با گفتن سوگند اینکه آرش زن داره چنان به طرفش چرخید که نگو....
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 زیر لب نجوا کردم: زن داره...

 

 سوگند گفت:اونوقت، یعنی پارسال گفت که نامزدند... خودش گفت آره... یعنی اتفاقی کتابش تو کالس جا مونده بود من براش آوردم... که از

نامزدش افتاد زمین باورت میشه این دختره که داره سریال بغض رو بازی می کنه هانا حاتمی بود... برا همین از هانا حاتمی الی کتاب عکسای 

 بدم میاد... از روزی که اون عکسا رو دیدم افسردگی گرفتم...

 

رفه بودم... کاش می تونستم بهش بگم هانا بی اختیار با شنیدن اون حرفا بغلش کردم...درکش می کردم... چون منهم مثل اون یه عاشق یه ط

 هم انتخاب آرش نبود.... چرا که اگه بود اینطور ناجوانمردانه  پس زده نمی شد...

 

برای دلداری دادن به سوگند حرفی  نداشتم که بزنم .همراه هم وارد کالس ریاضیات شدیم. گروهی از بچه ها دور هم جمع شده بودند و بحث 

 می کردند...

 د که خیلی زود به خودش اومده بود. با لبخند از بچه ها پرسید: حاال کدوم استاد رو گذاشتین جلوتون دارین حلوا حلواش می کنید...سوگن

 یکی از دخترا از سوگند پرسید: از کجا فهمیدی در مورد استاداس؟...

 

 من شماها رو بزرگ کردم... می دونم...__

 

 ده ریحانه میگه قبل از اینکه استاد بره  امریکا اونو کچل دیده...آره... درست گفتی غیبت استاد مج__

 

 سو گند تعجب زده بلند گفت: نهههههه...
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 دخترای دیگه یه صدا با هم گفتند: آره جونم...

 

 انگاری که همه می دونستند کچلی آرش به خاطر من بوده....

 

 و فرشته بچه ها به سر اون دو تا ریختن... که استاد مجد قبول کرده یا نه.؟؟؟...با خجالت سرمو پایین انداختم ...خوشبختانه با اومدن سحر 

 

 سحر با قیافه آویزون گفت:  قرار شد... استاد محمدی راضیش کنه...

 

ن می خورن یکی از پسرا به دوستش گفت: بابک من که گفتم از دست اینا کاری بر نمیاد باید خودمون می رفتیم.... اینا فقط به درد ظرف شست

.... 

 

 تا فرشته خواست تیکه ایی بهش بندازه... ,وخیطش کنه چند ضربه به در خورد و استاد وارد کالس شد...

 

 نمی دونم چرا حس می کردم آمادگی روبه رو شدن با آرش رو هنوز ندارم با وجودی که خیلی دلتنگش بودم

 

 استاد مازیاری بود... با دیدنش نفس آسوده ایی کشیدم ...سرم رو بلند کردم آرش نبود استاد دیفرانسل ترم قبل 

 

*** 
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  آرش

**** 

 

 قلب یک زن

 

 همچون یک معبد مقدس است

 

 برای ورود به قل*ب*ش

 

 بساز عشق ےوضو

 

 ریا ےآنگاه با صداقت و ب

 

 وارد آن شو

 

 ساکن ہیگان شک ےب
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 شد ےقل*ب*ش خواه

 

 تا همیشه

 

یگن گذشته هیوالی سرتقیه که وقتی بهش رو می دی... هی می ره و بر می گردده... و حال گذشته بازم مقابل نگاهم همچنان به این متن بود. م

 چشمهایم رژه می رفت.

دوباره به متن زل زدم. چی باعث شد  زنی که من انتخاب کرده بودم... قل*ب*ش رو فقط برای من معبد گاه نسازه... شاید واقعا وضوی عشق 

 داقت... من یا او...نداشتم... و یاص

 

 دلتنگش بودم و تمام این مدت در عذاب وجدان غوطه می خورم... اینکه چرا من، مثل یه مرد عامی و بی سواد رفتار کرده بودم

 

بودم *ن*ا*هکار *ن*ا*هکار  می دیدم ... من گحال که زمان گذشته بود و از حاشیه مثل یه فرد بی طرف به موضوع می اندیشیدم خودم رو گ

چون هیچوقت از هانی هیچ توضیحی برای اون فیلم نخواستم ؛من قاضی شدم که خودم پازالی قتل رو کنار هم چیده ونقشه قتل رو حدس زده و 

 حکم ناعادالنه اعدام رو صادر... وحکم رو اجرا کرده . وحال در عذاب وجدانی که هرشب گریبان گیرم شده بود به سر می بردم...

 

ارم از رفتاری که با هانی داشتم... باید می نشستم باهاش صحبت می کردم نه اینکه بدون هیچ تحقیقی در مورد صحت داشتن احساس شرم د

 این موضوع محکوم وترکش می کردم حاال که فکر می کنم در حقش ناحقی کردم...

قه ی خودم کوتاهی کردم... هم در حق خودم و هم در هیچ کجای دنیا اینطور قضاوت کردن رو نمی پسندند که من پسندیدم و در حق عشق و عال

 مورد هانی...
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اون روزا با خودکشی افشین خیلی تحت فشار بودم... از طرفی قضیه هانی و حرفای مامان باعث تصمیم گیری غلطی شد که حال پشیمونی به 

 گ سهراب بود...دنبال داشت. و راه برگشتی براش وجود نداشت این پشیمونی نوش دارویی بعد از مر

.. همینطور که به نوشته زل زده بودم متوجه ی حضور دوتااز دانشجوام که یکیش چند روزی بود پیله کرده بود بهم... که برم سر کالسشون شدم 

 سال گذشته با این ترم اولی یا واقعا ماجراها داشتم برا همین می خواستم امسال باترم باالییا تدریس کنم...

 

 رمو گفتم که )  نه  (با قیافه های دخترونه آویزون راهشون رو کشیدن و رفتند...وقتی نظر آخ

 خنده ام گرفت. سرتکون دادم و سراغ آقای محمدی رفتم. تا لیست کالسمو بگیرم...

 ...?تا رسیدم محمدی با خنده گفت: چرا اذیتشون می کنی قبول می کردی

 

 یست کالسم رو بده...نه باید یاد بگیرن که نه بشنوند... حاال ل__

 

 حیف... بهشون قول داده بودم که راضیت می کنم...__

 

 متاسفم...__

 

 لیست رو گرفتم برا ش دست تکون دادم. و به کالس رفتم.

همیشه عادتم بود. که رسیدم حضور و غیاب کنم... بعد از حضور غیاب کسی رو به کالس راه نمی دادم تا شروع کردم به حضور و غیاب چند 

ضربه به در و چندتا از دانشجوهای دختر و پسر وارد شدن مشخص بود که اکیپی برا خودشون رفتند صفا سیتی...تازه یاد درس افتادند  تذکر 

 دادم که آخرین باره  دیگه کسی رو بعد از خودم راه نمی دم...
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 رضا اصغری

 محمد بوشری

 مریم ذاکری

 لیال زمانی

 

یی از بچه ها بر نخواست... اینهمه دانشجو بودند چطور ممکن بود اسم هیچ کدوم تو لیست نباشه ...دوباره از از اونهمه اسمایی که خوندم صدا

 آخر اسما رو خوندم دیگه مطمئن شدم که لیست رو اشتباه آوردم...

 نگاهی به بچه ها کردم وگفتم :

 پس نتیجه می گیریم لیست اشتباهه؟ ...__

 رو ببرم عوض کنم... یکی از بچه ها گفت: استاد لیست

 

 لیست رو بدستش دادم تا جلوی در رفته بود که صداش کردم

 

 ...?خانومه__

 

 برای لحظه ایی اسم آشنایی به چشمم خورده بود... دختره به طرفم برگشت و جواب داد: بله استاد...

 

 یه لحظه لیست رو بیارین...__

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

گرفتم ونگاهی به صفحه اولش انداختم... وبرش گردوندم... درست دیده بودم... هانیه ملکی... جلو اومد و لیست رو به طرفم گرفت... از دستش 

 باورم نمی شد اسم پدرش هم درست بود غالم ....

 

 من خودم می برم شما بفرمایید....__

 

شه.... مگه آب رفته رو به جوی میشه همراه لیست  کیفم رو هم برداشتم به طرف در رفتم.... تو سالن به این فکر کردم که بر فرض درست با

 برگردوند... دیدار مون جز دلتنگی هیچ سودی  در بر نداشت...

 

 راه رفته رو چند قدم دیگه برگشتم... دلم حاال که فهمیده اونی که می خواسته حاال تو چند قدمیشه بی تابی می کرد ـ

 در قـــــــــــــــفس باش ای دلــــــــــــم!!

 دنــــــــــــیا برایت خــــــــــــوب نیستــــــــــ!

 

 نـــــــــــــــــــازکی !! مـــــــــــــانند گــــــــل!

 آنــــــــــــــجا بــــــــــــرایت خــوب نیستـــــــــــ!

 

 عــــــــــــــــشق را با چـــــــــــشم خود دیــــدی

 ـــــــعم درد !چـــــــــــــشیدی طــــــ

 

 جـــــــــــــــــــلد شو ! حـــــــــــــــــاال بـیـا!
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 فــــــــــــــــردا برایتـــــــــــ خوب نیستــــــــــــ!!

 

 شــــــــــــــــــــهر را دیــــــــــــــدی ,

 ز رؤیــــــــــــــاهای خــــــــــــود بـیـــــــرون بــیا!

 

 تــــــــــــ را بـــــــــــــــــــبین!واقعی

 

 رؤیـــــــــــا برایتــــــــــ خــــــوب نیستــــــــــــــــ!*

 

 چشماش بسته بود. با لبخند پرسیدم: داری چیکار می کنی؟

 

 دارم دعا می کنم... که بدون اینکه تو بفهمی شاگرد کالست بشم...__

 

 شی چه اتفاقی می افته ها؟خوب اونوقتی که شاگرد کالسم ب__

 

 اونوقته که  تو کالست غافلگیرت می کنم.... تا قیافه سه در چهارتو ببینم...__

 

 حاال دیگه قیافه ی من سه در چهاره...خانوم ل*ب*م ...__
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 پس چی فکر کردی چون استاد دانشگاهی... سه در چهار نمیشی... آقای قلب...__

 

 طرفش حمله کردم. از جاش پرید. وبه روی تخت رفت.....برام  زبونشو  دراز کرد که به 

 شیطون برا من دامن پیلیسه مینی ژوبی سفید باالی زانو با سوتین دانتل پوشیده بود .خودشو خوشگل کرده بود ... موهاشم طبق معمول خیس و

بگیرم بچلونمش... درست حالت بچه ایی رو داشتم فر بود که باالی سرش جمع. واز هر طرف طره ای ا ز اطرافش ریخته بود... دلم می خواست 

 که داشت دندون در می آورد... آب از لب و لوچه اش بیرون می ریخت...

 من از اینطرف اونم مثل جری )موشه(. تو کارتون تام و جری اونطرف به دنبال هم می دویدیم...

 

 زنگ تا آخرش فقط ازت می خوام مسله حل کنی... بیگاری ازت می کشم ...با خنده گفتم: اگه کالس من بیفتی می دونی چیکارت می کنم از اول 

 

 وای نه... حالم از هرچی مسله هست بهم می خوره.... پس خدایا کاری بکن نیفتم کالس این آقای قلب بی رحم....__

 

 می دونستی خدا آرزوی اول هر آدمو زودتر برآورده می کنه....__

 

 ترجیح میدم کنکور ندم....نه من منصرف شدم... اصال __

 

 بهش نزدیک شده بودم. تا خواست فلنگو ببنده. دست دراز کردم و از شونه اش گرفتم... و به طرف خودم کشیدمش....
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تو بغلم یه دور چرخوندمش... بعد با هم افتادیم رو تخت... سرمو تو موهاش فرو کردم که با طنازی مخصوص به خودش که خیلی نازش می کرد 

 لوسش... گفت: آرشی چطور دلت میاد... منو پیش دانشجوای دیگه ات خوار کنی.... من به این نازی....نه 

 

نم... تا همراه گفته اش لب و لوچشو هم آویزون  کرد.... بازم اون حالت بچه که دندون در میاره بهم دست داد. ایندفعه نذاشتم که آرزو به دل بمو

 وباره  می خواست در بره... ولی مگه میشه آقای قل*ب*ش چیزی بخواد و نشه...فهمید چرا زل زدم به ل*ب*ا*ش د

 تا به مرادم رسیدم سر به عقب بردم و گفتم: ولی مطمئن باش اولین روز که دانشجوی من شدی کل مسله ها رو باید تو حل کنی....

 

 نگاه گربه گونه شو به من دوخت و با فریاد گفت: آآآآآررششش...

 

 شیدم و گفتم: جون آرش...اینهمه عشوه نیا میخورمتا ...از لپش ک

 

 با گرفتگی از مرور خاطراتی که با هانی برای درس خوندن کنکورش با هم داشتیم... بیرون اومدم...

 

 دوباره برگشتم... دلم تو اون کالس مونده بود بدجور...

. 

هماهنگ و بیچاره استاد مازیاری  رو هم از سر کالسش بیرون کشیدیم. یه  برا همین بازم دلم طاقت نیاورد. با سرگروه کالسها آقای محمدی

 ربعی از کالس گذشته بود که به توافق جا به جایی ختم به خیر شد.

 

 چند ضربه به در زدم و وارد کالس شدم.



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

ند شد و گفت: استاد ما ریاضیات رو با استاد از قیافه ی پر از تعجب همه ی دانشجویان خنده ام گرفته بود... باالخره یکی از بچه ها از جاش بل

 ...?مازیاری داشتیم فکر کنم اشتباهی اومدین 

 

رو با با نیم خندی به لب گفتم: تا اونجا که می دونم خانوم هوشاد یه استشاد نامه برا من آورده بودند که همه شما خواسته بودین من این درس 

 نیست . ؟؟خب حاال من اینجام....شما وردارم.و امضاء کرده بودین ..اینطور 

 

 صدای هورای دانشجوها به هوا بلند شد دستامو برا ساکت کردنشون بلند کردم.

 

به این  ساکت که شدند. خانوم هوشاد بلند شد و تشکر کرد... اینا که ماجرا رو نمی دونستند... واقعا خوش خیال بودند که فکر می کردند... من...

 ز لحظه ی ورود به کالس وجودش وعطرش  رو حس کرده بودم می دونستم که این کالسه...راحتی قبول کردم... ا

 

 به خاطر اینکه زیاد تابلو نشم قسمت دخترا نگاه نمی کردم...

تخته  بعد از سالم و آرزوی موفقیت شروع به تدریس اونم از درس دیفرانسل ترم قبل که پیش نیاز ریاضیات مهندسی بود و چند تا مسله رو روی

 نوشتم... و از بچه ها خواستم یکی بیاد حلش کنه..

 

 طبق معمول همیشه سر همه ی پسرا تو یقه شون... و سر دخترا هم  تو مقعنه... مثل کبک سرشون رو دزدیده بودند تا صداشون نکنم ...اینبار

 وسط کالس و البه ال صندلیها رفتم...
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چند تا دانشجوها ایستادم بوی عطرش به وضوح حس و دیوونه ام می کرد ... چشم گردوندم... بازم پرسیدم... کسی دواطلب نشد. باالی سر 

 هوشاد و حاتمی و زینالی رو از ترم سال گذشته می شناختم... ولی دختر عینکی وچادر به سر از دانشجو های جدید بود...

 

 خانوم حاتمی شما می تونید... مسله رو حل کنید...__

 

که روی زانوهاش  بود. روی میز گذاشت که بره پای تخته... اولین بارم بود که تا اینجا اومده بودم... همیشه از پشت میزم حاتمی کیفش رو 

تکون نمی خوردم  رنگ حاتمی هم  به شدت پریده و سفید بود. به وضوح استرس رو از چشماش می خوندم.... تا نگاهم به سمت دخترا برگشت 

 نگیزه ایی از خودمنمی دونم با چه حس و ا

 

 بی اختیار گفتم :خانوم ملکی شما می تونید مسله رو جواب بدین .؟؟؟....

 

همزمان با تعجب و شگفتی سرش رو بلند کرد... نگاهمان با هم تالقی کرد... من از پشت دوتا... ویترین هم می تونستم چشمای بینظیرش رو 

 می کوبید... بد جور دلتنگش بود...شناسایی کنم... دلم دیوونه وار به دیواره هایش 

 

رو  هوشاد با خنده گفت: استاد دیگه ایمان دارم که شما علم و غیب دارید.... من و حاتمی و زینالی از دانشجوای قدیمی هستیم جا داره که ما

 یادتون باشه ولی ملکی....

 

 ...راه داشت و از هزار فرسخی هم شناسایش می کرد ... کسی چه می دونست این دل بود با دلدارش هر چند خ*ی*ا*ن*تکار هم باشه
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 وصدای همهمه ی بچه ها باعث شد... موضوع بحث داغ  وبا بلند شدن هانی و رفتنش پای تخته باعث شد که با تحکم بخوام ساکت باشند....

 

م داشت از چشمای بینظیرش که با لنز عوضش کرده مثل تشنه ایی که به سراب رسیده از سر تا پایش را آنالیز کردم... عینک فرم مشکی به چش

 بود خبری نبود....

 چادرش روکه از سر کنده بود روی میز گذاشته بود....چرا چادری شده بود ...واین خیلی  باعث حیرتم شد....

 

ندم و نوشت پنج تا مسله ی ماژیک رو برداشت روی وایتبرد جواب مسله رو نوشت تا خواست برگردده زودی صورت مسله ی دیگه رو براش خو

 دیگه همینطور تکرار وتکرار شد....

 

 خودم هم نمی دونستم که با این مسله ها چی رو می خواستم بهش ثابت کنم.... شاید هم با بی رحمی می خواستم که اونروز کذایی برای دعایی

 که می خواست دانشجوی من بشود رو بهش یاد آوری کنم....

 

 ط دو چشم پر از اشک تصویر زمینه ی نگاهم شده بود...ساعت پایانی درس فق

 

من دلم از اون چشمای بارونی گرفت.... تا به خودم بیام کالس خالی فقط طبق معمول چندتا از دانشجوها که سوالهای بی خودی می پرسیدند...و 

 بی حال جواب می دادم....

 

 افتاد که جمله ایی روش نقش بسته بودتا خواستم از کالس خارج بشم ...نگاهم به وایت برد 
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 ))کاش همانطور که خاطره ها در ذهنت به یادت مانده ...قولهای مردانه ات رو هم به خاطر می آوردی((

و حل رکنایه اش خیلی واضح بود اینکه اونم اون خاطره رو  به یادش آورده ...وحال به حرفی که. اون موقع زده بودم عمل کردم که تموم مسله ها 

 کرده اونم از اول زنگ تا آخرش ....ولی به قولهایی که بهش داده بودم که همه کسش باشم وحمایتش کنم. هیچ وقت عمل نکردم ...

 

 

 باید عجله می کردم تا هانی رو ببینمش.... باید باهاش حرف می زدم ...

 

در دانشگاه خارج شدند.... باید یه طوری بهش می رسیدم تا بگم  منتظرم باالخره از میان دانشجوها پیداش کردم... با حاتمی و هوشاد بود... از 

 بمونه که برم ماشینمو بیارم وبریم یه جایی باهم حرف بزنیم....

 

 منو نمی دیدن کامال پشت سرشون بودم که حاتمی از بازوی هانی زد. صداشو شنیدم که گفت: اون آقا با تو کار داره؟

 مان نگاه من و هانی به اونطرف خیابون کشید.اشاره به سمتی کرد که همز

 شهریار با یه شاخه گل رز صورتی که ساقه ی بلندی داشت به طرف هانی می اومد.....

 

 از لبهای به هم دوخته ام اسم شهریار بیرون خزید..... دیر رسیدم..... پیداش کرده ...

 

 مقابل چشمهایم سوار بر ماشین شهریار شد و رفت....
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 بشود یا نه باورت»

 روزی می رسد که دلت

 برای هیچ کس به اندازه ی من تنگ نخواهد شد.

 برای نگاه کردنم، خندیدنم

 و حتی اذیت کردنم

 برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی

 روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود.

 «می دانم روزی که نباشم هیچ کس تکرار من نخواهد شد.

 

**** 

 

 ےهان

 

*** 

 

 چند ضربه به در و استاد محمدی وارد کالس شد. با استاد مازیاری چند کلمه ایی حرف زدند و رفتند.

 

 با رفتن استاد بچه ها شروع به کل کل کردن با پسرا کردند.
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تو برو به امضاء هات برس... سحر هم تو کل کل کردن اصال عقب نمی موند. پسره که اسمش بابک بود مدام به سحر متلک می انداخت که 

 اونهمه منم منم کردی... من بل می کنم من ال می کنم... کو کجا رفت... استاد مجد تشریف آوردند...

 همون لحظه در باز وآرش وارد شد...

 باورم نمیشد... خودش بود.

 

 ه ام می کرد...اصال نمی فهمیدم که اطرافم چی می گذره... پشت سرم ایستاده بود. بوی عطرش هم دیوون

با رفتن پای وایتبرد... و یاد آوری خاطره دلم می خواست که بزنم زیره گریه... حس حماقت می کردم... حس پوچی به عشقم همراه ذلت بهم 

 دست داده بود.

 

 وقتی پایان کالس رو اعالم کرد قبل از اینکه ماژیک رو سرجایش بذارم روی وایتبرد نوشتم

 ره ها در ذهنت به یا دت مانده.... قولهای مردانه ات رو هم به خاطر می آوردی(())کاش همانطور که خاط

 

 وبا عجله ماژیک رو هم سر جاش گذاشتم و به طرف بچه ها رفتم.

 

 له...تا از کالس بیرون اومدیم سوگند بغلم کرد و با خوشحالی گفت: وای هانی منو به خاطر داره... اسممو می دونه... منو این خوشبختی محا

 

لبخند تلخی به لب زدم... اصال نمی تونستم حرفی بزنم داشتم از حسادت می مردم... چی می گفتم اینکه آرش مرد منه...نه آرش هیچی من 

گذاشت م نبود... بهم قول داده بود جای پدرم باشه اونروزا که من فکر می کردم مامانم دوسم نداره قرار بود جای همه کس منو پر کنه... ولی تنها

 اونم بعد از رابطه ایی که با هم داشتیم... مگه غیر از این بود که من چه عرفاًوچه شرعاً زنش بودم...
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 سوگند به بازوم زد و گفت: اون آقا فکر کنم با تو کار داره... بهت هی اشاره می کنه؟

 

 این طرف می اومد... فرشته زیر لب نجوا کرد: بابا جنتلمن.... نگاهم رو به اون طرف خیابون دوختم... شهریار با یه شاخه گل صورتی.. داشت به

 

 

 صبح اومدنی مامان گفته بود که شیده  زنگ زده که با هم بریم خرید... اصال یادم نبود... حاال شهریار اومده بود دنبالم....

 

بود که تو اتاق خانوم حیدری دیده و من و هدیه رو  شهریار شایسته تهیه کننده فیلمی بود که من توش بازی می کردم. در ضمن همون شهریاری

 تا تولیدی با ماشین تعقیب کرده بود.

 

وهمون خواستگار سمج معروف مامان بود. همونی که مامان خیلی دلش می خواست منو به جای قناری رنگ کنه به این شهریار خان قال*ب*م 

کشید شهریار نقش محافظ منو بازی می کرد. و این رفت و آمدها باعث شده بود که  کنه... در طی روزهایی که فیلمبرداری تا دیر وقت طول می

. باهاش خیلی خودمونی بشم.. و با خواهرش شیده هم خیلی جون جونی بودم امروزم قرار بود ببرمش لباس زیر بخره... به بلوغ تازه رسیده بود

 نم.وکسی رو هم نداشت که کمکش کنه... می خواستم براش خواهری ک

 

برای آخر هفته هم سوده همون خانوم حیدری می خواست جشن بالماسکه بگیره... بعضی وقتا زن گنده یه کا رایی می کرد آدم خنده اش می 

 گرفت.
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 با صدای شهریار به خودم اومدم...

 شاخه گل رو به طرفم گرفته بود. با خجالت از بچه ها شاخه گل رو گرفتم..

 

 ادت نرفته؟...قرارت با شیده که ی__

 

 نه... ولی من خودم هم می تونستم بیام...__

 

 نه دیگه... تا من هستم... بفرمایید...__

 

 رو کردم به طرف بچه ها وباهاشون تعارف کردم تا همراهمون بیان... هر دو دعوتمو رد کردن...

 

فتاد از پشت شیشه ماشین نگاهم به نگاه حیرت زده ی آشنایی شهریار جنتلمنانه در ماشینش رو برام باز کرد. و جلو نشستم... وقتی که راه ا

 خورد... نگاهی که من زمانی براش جون می دادم....

 

 نباید ےول ےخواه ےم وجود تمام با را ےسڪ ڪہ هست وقتها ےافتد،بعض ےم ہفاصل خواستن و بودن میان ےگاه ےول ہن ہهمیش»

 «. ..!ےباش نارشڪ

 

زون شد. و قربون صدقه ام رفت. در طول راه شهریار خیلی سعی کرد که باهام ارتباط برقرار کنه تا حرف رو به عشق شیده با دیدنم از گردنم آوی

 و عاشقیش بکشونه ...ولی من به خاطر حضور آرش و خاطره هاش کال چِل می زدم...
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. که اینطوری در موردم فکر کنه....به نظرش ه*ر*ز*ه دل نگرون این بودم که آرش در مورد من و شهریار فکر بد  کنه... اصال دوس نداشتم...

 بیام... می دونستم ید طویالیی تو قضاوت عجوالنه داشت....

 

 اونروز می دیدم که شهریار وشیده چطوری مثل پروانه دورم می چرخیدند.... ولی من تو حال و هوای آرش و خاطره هاش بودم...

 

دعوت شهریار به یه کافه ی شیک و لوکسی رفته و سفارش کیک و قهوه داده بودیم. که با خجالت از شهریار بعد از خریدهایی که کرده بودیم. با 

 خواستم برا من میلیک شیک سفارش بده... از طمع قهوه زیاد خوشم نمی اومد... هر چند همیشه برای همراهی با آرش قهوه می خوردم.

 

 اونم آرش به خوردم داد تا شب رو برای درس خوندن بیدار بمونیم...افتادم .بی اختیار یاد اولین باری که قهوه خوردم... 

 

 اونشب هم بی خوابی بعد از خوردن قهوه و هم شیطونی به سراغم اومده بود...

 تمام جزوه ها روی تخت باز کرده و دمر روشون افتاده بودم... آرش هم به پهلو کنارم دراز کشیده بود.

 ده بود با هر فرمولی که تو ذهنم بود امتحانش کرده بودم مگه جواب به دست می اومد... آخرشم هیچی به هیچی...یه مسله ی سختی بهم دا

 

از دستم عصبانی شده و با حرص و صدای بلند مسله رو بهم توضیح می داد. همیشه از عصبانیتش خیلی حساب می بردم ولی اونشب بر خالف 

با وقاحت تموم زل زده بودم بهش و گویی برای اولین بارم می بینمش آنالیزش می کردم. از چشمای همیشه نه تنها حساب نبردم... بلکه 

عسلیش که وقتی می خندید بدجور می درخشید. و حاال هم با رکابی توری سرمه ایی کاله داری  که به تن داشت. چشماشم به همون رنگ در 

 اومده بود...
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 یا نه؟.بازم ازم سوال کرده بود که فهمیدم 

 

 ولی من تو عالم خودم خیره خیره نگاهش می کردم که یه دفعه دیدم یه چیزی از دهنم  کشیده شد... آرش مدادم رو از دهنم بیرون کشیده بود

 

 چیه؟ هی مثل بچه مدرسه اییها اینو می کنی تو دهنت..__

 

 اِ آرش... چیکار می کنی، زدی ل*ب*مو داغون کردی... __

 

 ....اوخی... طفلی__

 

 آآآرش...__

 

 چون از دستم گرفته بود یه لحظه که دستم رو کشید. افتادم بغلش... نفس گرمش خورد به صورتم ومور مورم کرد...

 

 شیطون اینطوری عشوه نریز برام؟ آخر  منو می کشی با ناز و  ادات....__

 

 من کی عشوه ریختم برات... آرشی...__
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نزدیک می شدیم تازه گچ پاشو باز کرده بود... خمار نگاهش بودم... و بی تاب ب*و*سه هاش که خودش یادم روزای اولی بود که داشتیم به هم 

داده بود...حاال که نفساش به گردنم  می خورد بد جور می خواستمش... دیگه ب*و*سه هاشو با ب*و*سه های آتشینی که از وجودم بیرون می 

ر تمامی رگهایم جریان پیدا می کرد... نوازش دستایش گرما بخش قلب بی کسم. بود... دلم به تراوید... پاسخ می دادم ...و رخوت لذت د

آغوشش خوش بود... ب*و*سه هاش رو گردنم جا انداخت. دستهامو دور گردنش حلقه کردم و با یکی از دستهام موهای بلند  سیاهش رو با 

 لذت به هم  ریختم.....

 

 باعث شد از عالم خاطره ها به سرزمین واقعیتها هجرت کنم... گرمای دستی را روی دستم حس کردم

 

را با شهریار روبه رویم با صورتی گرفته نشسته و دستش بود که دراز شده و روی دستم قرار گرفته بود.... قطره اشکی که از گونه ام سرازیر شد 

 نوک انگشتم پاک کردم. که از نگاه شهریار دور نموند...

 

دردی فشاری به دستم وارد کرد. که با اضطراب دستم را از دستش بیرون کشیدم. نگاهم رو به جای خالی شیده دوختم و دوباره برای هم

 پرسیدم: شیده کجاست؟

 

رفت هم دستاشو بشوره هم برا خودش میلیک شیک سفارش بده...چطور؟. از تنهابودن  با من خوشت نمیاد؟... هانا من االن نزدیک به پنج __

 از آشنایی ما می گذره ولی... ماهه که

 

من به  آقای شایسته من بارها گفتم آمادگی ازدواج رو ندارم... مامان این وقت رو هم برای آشنایی بیشتر به ما دادن... نه به عنوان جواب مثبت__

 شما...
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 میشیم... اینطوری جایی برا آشنایی نمی مونه.... حداقل امیدوار بودم دیگه آقای شایسته نباشم...روز به روز فکر می کنم که داری ازم دور__

 

 نمی دونستم دیگه بهش چی بگم... نفس بلندی کشیدم...

 

امروز چیزی شده اتفاقی برات افتاده. چرا حس می کنم باهام غریب شدی قرار بود... اینروزا بیشتر بهم فکر کنی؟. حس می کنم به همه چیز __

 فکر می کنی به جز من...

 

 مروز ببخشید حالم هیچ خوش نیست ببخشید....منو ا__

 

 اشک بود که بعد از این حرفا از چشمام  بیرون می زد.

 

 از دستم گرفت و خودش بلند شد و سرم رو به سینه اش فشرد

 

 هیس.... آروم اشک هانا کوچلو م رو نبینم....__

 

 چقدر جمله هاش بعضی وقتا مثل آرش می شد...
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 تم رو از دستش بیرون بکشم....به آهستگی سعی کردم دس

 

 دوباره نجوا کرد :باید بریم خونه فکر کنم خسته ایی برا همین زود رنج شدی....

 

با اومدن شیده آهنگ برگشت رو زدیم... شهریار راست می گفت: امروز بدجور نازک نارنجی و زود رنج شده بودم... دیدن دوباره آرش بازم 

 هامون پرسه می زدم....هواییم کرده مدام تو خاطره 

 

 صدای شیده که منو خطاب داده بود از پشت سرم شنیدم

 

 مگه تو نامزد داری؟__

 

 زبونم خواست بچرخه بگم آره که گفتم: نه چطور مگه؟

 

 اینجا نوشته؟__

 

رو به خبرنگاره نگفتم از مجله رو نشون داد با تعجب مجله رو از دستش گرفتم راست می گفت، با تعجب گفتم: ولی من اصال همچین حرفی 

 خودش نوشته......

 

 شهریار که همچنان چشم به شیشه جلو دوخته و رانندگی می کرد گفت: از خودش ننوشته...
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ذهنم دورو بر آرش می چرخید.... که همیشه خودمو نامزدش می دونستم... ولی هیچوقت نه نامزدش بودم نه زنش  نبودم.... من زن قراردادیش 

 یلی راخت قراردادمو فسخ کرده بود ....بودم که خ

 

 عصبی از خاطره آرش گفتم: پس اگه از خودش ننوشته... نامزد من کو کجاست؟ کی بهش همچین چیزی گفته.....

 

 خیلی آروم و ریلکس گفت: من بهش گفتم اینطور بنویسه... می خوام ذهنیت مردم در موردت اینطور باشه که اسمت روی یکیه.... نه اینکه

 مجردی.....

 

 شیده با هیجان گفت: ایول داداشی...

 

دلم می خواست سرش داد بکشم که اگه قراره اسم من کنار اسمی بیاد اونم اسم آرشه... نه کس دیگه...ولی شهامتش رو نداشتم که بگم من یه 

 لعنت به تو آرش که منو از چشم همه انداختی....پس زده ام.... اگه همه ی عالم و آدم منو بخوان اونی رو که من میخوام منو نمی خواد.... 

 

 ....هانا هیچ می دونی سوده برا تو لباس سیندالر رو سفارش داده برا منم لباس کاله قرمزی.... برا خودش ملکه برفی برا داداشم لباس زرو رو__

 

 سیندالر من... چه جورم جوره....__

 

 واقعا که.....شهریار زیر لب نجوا کرد: سوده ام دلش خوشه 
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 لبخند تلخی زدم واقعا  همه ی پولدارا دلشون خوشه...که حتماً مثل آرش یه روز عاشقه یه روز فارغ....بودند...

 

*** 

 

  آرش

 

**** 

 

 شهریار با دیدنم زد زیره خنده و گفت: آخه تو رو چه به زرو ..

 

 اومد و گفت: آره، آره بهاره، آرش بی تو سردمه....باربد با لباس خنده دار اسپایدر من از سرویس بهداشتی  بیرون 

 

 هم شهریار هم باربد هر دو زدند زیره خنده....

 

 با تاسف سر تکون دادم و گفتم: حیف شد سامیار رو با خودم نیاوردم... شما اعجوبه ها رو ببینه....

 

 نید؟ بیاین بیرون.؟..چند ضربه به در خورد و صدای سوده بلند شد که... شما ها دارین چیکار می ک
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 شهریار با خنده گفت: االن میاییم،  سوده عشق منم آماده شده؟

 

 باربد پقی زد زیره خنده، و با خنده گفت: کی میره اینهمه راهو.... عشق من... نمردیم می خوایم عشق حاج آقا ببینیم...

 

 شهریار از پس سر باربد زد و گفت: چیه حسودیت میشه؟ ....

 

 تو باید حسودی کنم پسر اینهمه دنبال نیمه ی گمشده ات می گشتی حاال که پیداش کردی مثل قبل داری له له می زنی....به چی __

 

 خفه خفه این ناز کردنا همشون چاشنی عشقه... نه که تو قاموس تو یکی عشق فرو نمیره نمی فهمی من دارم چی میگم ها؟....__

 

دلم می خواست که بزنم هر دوشون رو  ?دونستم که روی سخنشون هانیه منه... حس بدی بهم دست  دادسرم پایین بود حال بدی داشتم می 

 شپلقشون کنم...

 

ین چه واقعا نمی فهمیدم... من که خودم بریده و خودم دوخته و تن هر دومون کردم اونم بااونهمه عشق و عالقه ایی که به هانی داشتم....حاال ا

 اشتم.؟. ..حس غیرتی بود که بهش د

 

 دلم می خواست دست روی گوشهام بذارم تا تعریفهای شهریار رو نشنوم...
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باالخره با هم ازاتاق بیرون اومدیم. سالن درست مثل خونه ی مایک )یکی از دوستای امریکایمون( دکور شده بود. و همه با لباسای عجیب و 

دند. دل تو دلم نبود تا عشق شهریار رو ببینم... شهریار برای سورپرایز کردن عشقش نقابهایی که به چشم زده بودند. و اصال قابل شناسایی نبو

 می خواست امشب حلقه بدستش کنه...

 

 غم بزرگی از یاد آوری اینکه هانی دیگه عشق من نبود رو دلم نشست.

 

شهریار نباشه.... چند بار سر تکون دادم تا فکر وخیالها  دوباره به فکر رفتم اینکه بازی جدید و گروهی هانی اینبار با شهریار نباشه.... و طمعشون

 *ن*ا*ه اعالم میکرد...*ن*ا*ه هانی رو قبول کرده بود ولی دلم اونو بی گرو از سرم بیرون بیندازم... با اینکه عقلم گ

 

گه تنش کرده ...همیشه دقیقه نود نظرش رو سوده لباس ماری آنتوان ملکه فرانسه رو به تن داشت با خنده گفت لباس ملکه برفی رو داده یکی دی

 تغییر می داد ...

 

شهریار می گفت سوده مهرداد و زن جدیدش رو هم دعوت کرده... واقعا جالب بود. بعد از طالق زنی با این شهامت بخواد  شوهر سابقش رو به 

دن هانی در کنار شهریار از خودم خودداری نشون بدم یا همراه زن جدیدش دعوت کنه.... چه دلی... من از خودم اصال مطمئن نبودم که با دی

 نه؟...

 

برای با چند نفر از دوستای شهریار سالم و احوال پرسی کردم و تازه فهمیدم که هانا حاتمی بازیگر نقش اول سریال بغض هانی منه.... وشهریار 

انتخاب کنه که اینطوری شده بود که استعداد بینظیر هانی برای  اینکه هانی رو شیفته ی خودش کنه... سوده رو مجبور کرده بود که هانی رو

 بازیگری شکوفا شده بود اونم ناخواسته، کارگردانی که یکی از دوستای شهریار بود. آینده درخشان بازیگری برای هانی پیشبینی می کرد.
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 کدوم یکی ازاین باربیاست.....؟باربد که از سخنرانیهای اون کارگردان کالفه شده بود. از شهریار پرسید: عشقت 

 

 شهریار در حالی که نوشیدنش رو جرعه جرعه می نوشید گفت: نمی دونم شیده میگفت قراره لباس سیندالر به تن کنه...

 

 باربد سوتی کشید و گفت: بابا بهش می گفتی. لباس باربی می پوشید مثل این جیگرا...

 

چرا لباس زرو رو دادم به این تن لش... سفارش لباس شهزاد قصه گو رو بهش دادم... تا ست شهریار با پوز خند به لب گفت: فکر می کنی 

 خودم که لباس شهریاری به تن دارم باشه....

 

تا  احساس خفگی بهم دست داد... داشتم باال می آوردم طاقت شنیدن این حرفها رو نداشتم.... هانی قرار بود لباس شهزاد قصه گو رو به تن کنه

 شهریار بشه....ست 

 

شهریار با دیدن دختری که لباس به قول شهریار شهزاد رو پوشیده بود لبخندی به لب زد و گفت: فوق العاده شده حیف که نقاب داره وگرنه 

 زیبایش با اون چشماش خیلی به چشم می اومد....

 

 *ن*ا*ه....*ن*ا*هکار چه بی گدلم می خواست به طرفش می رفتم واز دستش می گرفتم و با خودم می بردمش چه گ

 

چند قدم به طرفش رفتم... چشمایش از زیر نقاب قابل تشخیص نبود.... وقتی خواست از کنارم بگذره بی اختیار چشمهایم رو بستم و با تموم 

 وجودم عطرش رو استشام کردم....
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 نیست....ولی با استشام این عطر سرخورده چشم گشودم چرا که دلم می گفت این هانی من 

 

که  به عقب برگشتم با نگاهم، خیره به آن شهزاد شدم.... لباسش از رنگهای فیروزه ایی و سبز و آبی بود و یقه ی لباس خیلی باز بود به طوری

 ...سینه سفیدش کال بیرون بود.... با اینکه. موهایش فر و از هر طرف ریخته شده بود. ولی حال مطمئن بودم که این شخصیت هانی نبود

 

 هرکس تو حال هوای خودش بود و من شهریار رو زیر ذره بینم انداخته بودم.... تا به هانی برسم....

 

 می دیدم که چطور شهریار کالفه هی به سوده گیر می داد که هانی کجا مونده.؟...

 

رسیدم... صدای ارکستر به قدری بلند بود نمی شد نازلی زنگ زده بود. سامیار داشت گریه می کرد. کالفه از گریه سامیار جریان رو از نازلی پ

 چیزی را شنید به همین خاطر به روی تراس رفتم...

ی نازلی توضیح داد که گل پسر بازم دسته گل به آب داده... اونم اینکه تمام ماشیناشو برده تو ماشین ظرف شویی چیده که چی ماشین ظرف شوی

انداخته حاال همه ی ماشیناش از کار افتاده بودند ... گریه اش به خاطر ماشیناش بود که سوخته و کارواش ماشیناش هست و بعد ماشین رو کار 

خراب شده اند... تو این چهار ماه اخیر به خاطر مرگ افشین هر چی خواسته بود همه چیز براش مهیا بود به همین خاطر خیلی لوس و بدجوری 

 هم وابسته ی من شده بود...

 

 توی تلفن به سامیار قول دادم که فردا بریم کپی همه ماشیناشو بخریم... با لبخند به لب
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در تراس باز و شنل قرمزی تو چهار چوب در نمایان شد یه نقاب قرمز با کک مک های قرمز روی صورتش شبیه دختر بچه های خارجی تخس 

 خنده دار بود و سبد حصیری پر از گلبرگهای گل.... داشت...

 

 تته پته گفت: ببخشید آقای شایسته نمی دونستم شما اینجایید؟ تا منو دید با

 

 اولش با خودم گفتم، هرکیه می دونسته شهریار قرار بوده لباس زرو تن کنه؟چون با نقاب زرو قابل شناسایی نبودم...

 

یخت قیافه ی بچه گونه ی خنده ولی تُن صداش و بوی عطری که ازش تراوش می کرد باعث شد که به یقین برسم که خودشه اونم با این ر

 دار....

 

 تا خواست که از تراس بیرون بره از دستش گرفتم و به چشمایی که توی نقاب قاب شده بود خیره شدم...

 خودش بود نگاهش وبا  اون چشمایی که جاسوس قل*ب*ش بودند ..

 

 عوضییم....وحشت کرده بود به وضوح مشخص بود که منو نشناخته و فکر می کنه اون شهریار 

 

 پرسیدم:

 قرار بود لباس سیندالر تنت کنی؟
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ومد... به سادگی بدون اینکه منو شناخته باشه گفت: اون لباس یقه اش خیلی باز بود باید موهامو هم باز می کردم که اصال به اعتقادات من نمی ا

تم به خاطر یه لحظه خوشی چادر سر کردنمو زیر سوال ببرم با هر چی باشه من یه دختر چادریم... که باید حرمت چادرمو نگه دارم... نمی خواس

شخصیت شنل قرمزی می تونستم هم حجابمو تمام و کمال داشته باشم.وهم تو این جشن شرکت کنم .. برا همین با شیده لباس عوض کردیم 

... 

 

 

ونست صاحب یه شخصیت خ*ی*ا*ن*تکاری از توجیح اش برای انتخاب شنل قرمزی دست خوش احساس شدم... مگه چنین اعتقادی می ت

داشته باشه با شنیدن این حرفا تمام حدس و گمانهایی که برای اون فیلم و خ*ی*ا*ن*تکار بودن هانی داشتم دچار تزلزل شده بود و 

 *ن*ا*هی هانی و برگشتش به قل*ب*م رو صادر می کرد...قل*ب*م مدام شعار بی گ

 

 

 وی لبهایش کشیدم و قرمزی کمرنگی روی نوک انگشتم نشست...با انگشت اشاره ام بی اراده بر ر

 

 نگاهش به روی ساعت مچی ام سرامیکی ام ثابت بود که زیر لب نجوا کرد: آرش....

 

 آره خود آرشم ....__

 

 ...تا سرم جلو بردم با جسارت دستم رو پس زد و با تمام قدرت یه کشیده ایی روی گونه ام نواخت .عجب استقبال باشکوهی 
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 در حالی که از حرص می جوشید گفت: دیگه این بمیری از اون بمیریا نیست آقای استاد مجد... من دیگه نه برده شما و نه زن صیغه ایی. شما

 نیستم... که براتون سهل الوصول باشم... هر جا که گیرم بیارید شخصیت زن بودنم رو به لجن بکشید اونم باغرب زدگیتون...

 

ر تراس به داخل رفت... عجب ضرب شصتی داشت ناکس...ناز شصتت دختر ... عجب توپ پری هم ازم داشت ...بازم براش شما وبا حرص از د

 بودم....

 

 تا حدودی بیرون موندم تا خودم رو پیدا کنم... از اراده محکمش خوشم اومد....

 

 با آژانس به خونه اش تنها  برگرده..؟. وقتی داخل رفتم دیدم شهریار سر سوده غر می زد که چرا اجازه داده هانی

 

 با خودم فکر کردم این دختر چقدر بزرگ شده تو این مدت...چه اراده ایی پیدا کرده که دیگه دل به دلم نمی داد ...

 

**** 

 

 ےهان

 

*** 

 

 جـــــــبـران ہبـ اشڪ
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 دیـــشـب ےخـــــواب ےبـــ 

 ... بــــخـوابـم ہمیشھ ہامــــــشـب واســ

 

 کل شب بالشم خیس از اشک هام شده بود. اصال نمی فهمم چرا آرش داره اینطوری بازیم میده، مگه غیر از اینه که صیغه مونو فسخ کرده، حاال

 از این خواستن و نخواستنهاش سر در نمیارم... طرز رفتارش خیلی عجیب بود برام...

 

گوشش... واز عذاب وجدان داشتم می مردم. ولی نه حقش بود هرچند  دلم بدجور منی که به عشقم هیچوقت نه نمی گفتم حاال زده بودم زیر 

هوای آغوشش رو داشت... ولی وقتی یادش می افتادم که چطوری پسم زده ازش دلگیر می شدم. یه حسی شبیه حس  مادرانه بهش پیدا کرده 

اش، بچه اش بود. حال آرش هرچقدر که پسم می زد بازم اولین *ن*ا*هکار هم  باشه بازم بچه بودم. که برای یه  مادر هرچقدر بچه اش گ

 عشقم بود دوستش داشتم...

چشمام از بی خوابی دیشب بدجور  می سوخت برا همین به سرویس بهداشتی دانشگاه رفتم. وعینکمو از چشمام برداشتم که آبی به صورتم 

 یر باشهبزنم، خوشبختانه آرایشی به صورتم نداشتم. تا پاک کردنش وقت گ

 

 همینطور که چشمامو با آب میمالیدم یکی از پشت به کمرم زد، این دختر یه روز منو با این غافلگیریاش نفله می کرد...

 

 سربلند کردم که با شوخی و خنده به لب گفت: هی یابو چطوری؟

 

 یابو االغه تونه... نسناس...__
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 اون که صد البته... بر منکرش لعنت...__

 

 خره آمیزی تو جیباش دنبال دستمالی گشتوبه طرز مس

 

دستمال صد سال زرد رنگش رو که صد البته دستمال دماغش رو که مال عهد بوق بود در آورد و به صورتم نزدیک کردصورتمو زودی 

 برگردوندم... وبا خنده گفتم: آجی زحمت نکش؟ خودم دستمال دارم...

 

 تمیزه، فقط دوبار فین کردم توش...چیه؟ چندشت شد. واهلل به خدا پارسال شستم __

 

 رو ترش کردم و گفتم: اَه... حالمو بهم زدی، بکش اونور...

 

 فرشته با خنده گفت: هانی دروغ میگه...

سوگند حرفش رو قطع کرد و نگاهی  موشکافانه به من انداخت  و به یه باره گفت: دختر تو چقدر شبیه اون دختره ی عوضی هانا حاتمی هستی؟ 

... 

 

دوس نداشتم رابطه ی دوستی من و سوگند به خاطر آرش خراب بشه برا همین که ذهنش رو منحرف کنم پرسیدم: تمرینای ریاضی رو حل 

 کردین بچه ها؟...
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زده بودم به هدف چرا که سوگند به بحر عشق و عاشقی فرو رفت و با آهی که کشید با حسرت گفت: مگه میشه آدم تکالیف عشقشو حل نکنه 

 د از یه روز باالخره قربونش برم می بینمش...بع

 

 بدجوری گلبولهای حسادتم به جوش اومدبه طوری که دلم می خواست آرش از  این کالس رد نشه  چه برسه به اینکه بخواد تدریس هم بکنه...

 

زنگ کالس آرش هم داشت با چشماش آرش رو در طول کالس نگاه سوگند به من بود... و خیره خیره نگام می کرد. خوشبختانه و یا هم بدبختانه 

د می خورد... که اینبار هم اینطور رو اعصاب من بود. دلم می خواست با کیفم بکوبم تو سرش تا خوشمزگیش از سرش بپره... به قدری شنگول بو

 که سرکالس جوک می گفت و اون آرش ذلیل مرده هم به جوکاش از ته دل می خندید...

 م هیچ توجهی نکرد... منم بیشتر سرم رو کتاب بود تا به جلو...اینبار اصال آرش به

 

 موبایلم پر بود از تماسای ناموفق شهریار، واس ام اس های عاشقانه اش...

 

ی م شیده برام گفته بود که خیلی برنامه برا دیشب ردیف کرده بود که با رفتن من از مراسم همه اش بهم خورده... اینطوری با زبون و نازبونی

خواست بهم بفهمونه که برادرش بهم عالقه داره شدید... ولی من چه می تونستم بکنم وقتی آقای قل*ب*م آرش شده بود و اینطوری داشت با 

 بی رحمی به قل*ب*م حکومت می کرد..دلم از بی رحمی معشوقش مدام  آه و فغان می کرد...

 

 و فرشته و سوگند روی چمنها ولو شده و منتظر سحر بودیم رفته بود ساندویچ بخره...کالس آقای ابراهیمی تشکیل نمی شد. برا همین خاطر من 

 

 سوگند با نیم خندی به لب از من پرسید: چی شد بعد از ناهار بریم خونه ی ما؟
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 *ن*ا*ه داره، آخه چرا می خوای اذیتش کنی؟با بی تفاوتی گفتم: سوگندی داداشت گ

 

 کنم ببین اون دویستایی که ازش می گیرمو تقسیم بر دو می کنم...بریم هانی جون... خواهش می __

 

 فرشته با اخم گفت: پس منو سحر چی؟

 

 با خنده گفتم: قراره من نقش بازی کنم شما چرا دارین سهیم میشین...

 

ذارن... تا هانی رو به جای هانا حق سکوت عزیزم.. حق السکوت.. و گرنه به آقا امیر محمد میگیم که سوگند و هانی جون دارن سرش کاله می__

 حاتمی...

 

 سحر که با ساندویچ ها رسیده و آخر حرف فرشته رو شنیده بود... با اخم گفت: حاال تنهاتنها نقشه ی قتل بدون سحر می کشید نامروتا...

 

 سوگند از جاش پاشد و گفت: اووو.... نقشه ی قتل....

 

 ه کمر رو به من و سوگند ایستاد و گفت: یاهلل زود تند سریع بهم توضیح بدین ماجرا چیه؟سحر ساندویچا رو به دست فرشته داد و دست ب
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تا فرشته خواست توضیح بده سوگند براش دست بلند کرد وگفت: خودم براش تعریف می کنم ببین سحر جون ؛من که می دونی یه داداش سه 

رق داره ولی بازم می ره دانشکده هنر میونه ی خوبی با بازیگری و تئاتر داره می سال از خودم بزرگتر دارم به اسم امیر محمد.. خوب لیسانس ب

 خواد هنرپیشه بشه بدجورم خمار هنرپیشه ها ست و عکسای

 

 زن و مرد ای بازیگرا رو کلسیون اتاقش کرده تازگیها هم تو بحر این هانا حاتمیه که اسم فامیلیش شبیه اسم فامیلیه ماست.

 

 ت: اَه داری قصه ی حسین کرد شبستر رو تعریف می کنی از آخرش بگو....سحر بی حوصله گف

 

ز سوگند با خنده گفت: بابا مگه می ذاری داشتم می گفتم دیروز یه خرابکاری کردم که امیرمحمد تشنه ی خونم شد.... داشت می کشت یه دفعه ا

آقا هم حاال اس ام اس داده اگه دوستمو یعنی هانا حاتمی رو با هاش دهنم پرید که هانا حاتمی هم کالسیمه و در ضمن دوست جون جونیمه... 

می  آشنا کنم دویست هزار تومن بهم میده.... این چند وقته هم که گفتم هانی چقدر شبیه هانا ست با یه لنز کارمون راه میفته دویستم به جیب

 زنیم... ولی هانی قبول نمیکنه همین.... حاال نظرتون چیه؟

 

 نده گفت: زنگ بزن امیر محمد  بگو اگه پونصد بده هانا رو باهاش آشنا می کنی... وگرنه... نه...سحر با خ

 

 مات به هرسه شون نگاه کردم که سوگند با خنده گفت: هانی جون با نگات دیگه فحش نده عزیزم...

 

 سحر هم پشتبند سوگند با خنده گفت: هم فاله هم تماشا...
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 *ن*ا*ه داره...ما می خواین امیر محمد رو اسکُل کنید گفرشته با اخم گفت: ولی ش

 

 ...?سوگند چشمکی به من و سحر زد وگفت: وای فرشته نکنه گلوت پیش داداش من گیره که اینطوری هوا دارشی

 

می خواید آقا امیر  همینطوری گفتم. که ?فرشته از خجالت صورتش قرمز شد و سرش رو پایین انداخت و با مِن مِن گفت: چه گلو گیر کردنی 

 محمد رو سر کار بذارید...

 

 سحر و سوگند هردو با آقا گفتن فرشته زدن زیره خنده...

 

 سحر لحنش رو مثل بیک ایمان وردی )آرتیست فیلم های قدیمی( کرد و گفت: نمردیمُ دیدیم امیر محمد هم آقا شُد...

 

 م گفتم، حیای تو گربه کجا رفته...سوگند از پس سر سحر زد و گفت: حاال من یه چیزی از داداش

 

 بشکنه این دست که نمک نداره؟... حاال گربه هم شدیم...__

 

 فرشته برا مداخله گفت: حاال قرار رو کجا می ذارید؟

 

 سحر به من نگاه کرد و گفت: اول هانی تایید به هم کاری کنه بعد...
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 این بهتر تو عمرم یه بار بازیگر بشم... عالمیه واسه خودش...با نیم خندی گفتم: من تابع جمعم... پایه ام شدید چی از 

 

 سوگند از پس سرم زد و گفت: بترکی... سر کار گذاشتن امیر از همه عالما... عالمتره...

 

 سحر یکی از ساندویچا رو از فرشته گرفت و بازش کرد و به دندون کشید و گفت: پیش به سوی پونصد هزاری...

 

****** 

 

کافه بیرون  رفته تا با برادرش معامله رو جوش بزنه تا گند کار هانا تقلبی در نیومده پولو به جیب بزنیم... سحر و فرشته هم به چپ و سوگند از 

راست می رفتند هی تذکر می دادند که چی بگم چی نگم... دریغ از اینکه هیچ  کدوم نمی دونستند من هانای واقعیم... خوب بلدم نقش خودمو 

 نم...بازی ک

 

 برا آماده شدن رفته بودیم خونه ی سحر اینا حاال من مانتو شلوار به قول سحر تنها دارایی های مارک دارش رو به تن داشتم.

ند یه آرایش ملیح هم به قول خوشون ملیح رو صورتم پیاده کردن... مثال لنزا رو هم به چشم زدم. اونم با چه ماجرایی که هرسه شون می خواست

 به چشمم بذارند... که با صد زحمت راضیشون کردم که خودم به چشم بزنم....لنز رو 

 

م با قیافه ی اصلیم که منو دیدن هر سه تاشون کپ کردن تو ذهنشون فرو نمی رفت که من اینقدر شبیه هانا حاتمی باشم تا به کافه برسیم مدا

حاتمی خواهرای دوقلو باشیم مثل فیلم خواهران غریب که یکی با باباش زندگی  خیال پردازی می کردند. که امکان داره مثل این فیلما من و هانا

 می کرد یکیش با مادرشون... هی می گفتن که تا به حال متوجه شباهتم با هانا حاتمی شده بودم یا نه...
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مونه چی گفته و  حرف راست مدام به  برا اینکه زیاد دروغ نگم فقط سکوت کرده بودم... حافظه ی آدم دروغ گو هم که کم بود و یادش نمی

 زبونش میاد...

 حاال من با عینک دودی صدر میز نشسته بودم سوگندم رفته بود همون جلو در داداشش رو تیغ بزنه... تا منو نشونش بده...

 ناسه به گوش هانا برسه...فرشته برا بار سوم گفت: بچه ها بیایین از خیرش بگذریم من دلم داره شور می زنه می ترسم یکی هانیه رو بش

 

 سحر با لحن  داشی گفت: خفه... ببینم اینم از را بدر کنی، من می دونم تو...

 

 فرشته خودشو جمع وجور کرد و از زیر دندونای بهم فشرده اش گفت: اومدن...

 

 رفمون اومد...نگاهم رو به رو به رو دوختم... سوگند همراه دوتا پسر جوون تو مایه های بیست و سه ساله به ط

 سحر نجوا کرد: عمرا به پاشون پا شی...یادت باشه تو هانا یی نه هانیه....

 

 مثل خودش نجوا کردم: برو بابا مگه هانا هم کیه... خوبه یه فیلم فکسنی بیشتر بازی نکرده که خودشو بگیره...

 

 مد یه حسی داره...فرشته جلدی از جاش پا شد، یه حس زنانه ایی بهم می گفت فرشته به امیر مح

 

 ...شدم بلند جام از نیهٰ  با طما
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 من سوگند به پسرا اشاره کرد و گفت: هانا جون ایشون داداشم امیر محمده یکی از طرفدارای پر و پا قرصت... واینم پسر خالمون پژمان... حاال

 نمی دونم که می شناست یا نه...

 

 شما رو نشناسه اونم با اون بازی بینظیرتون...پسر سر خم کرد و دستش روجلو آورد و گفت: کیه که 

 

 سر خم کردم بدون اینکه باهاش دست بدم... گفتم: شما خیلی لطف دارید... ممنون...

 

 سوگند از دست دراز شده پژمان زد و گفت: هانا جون با هیشکی دست نمیده...

 

ه طرفه بهش حالت داده بود و ریش کوچیک به اندازه یه  سکه پسره که اسمش امیر محمد بودو چشم ابرو مشکی وموهای بلندی داشت که ی

 روی چونه داشت با نیم خندی گفت: چه جالب آره تو وبسایتون خونده بودم تمام عکساتون هم با حجاب کامله...

 سوگند برا اینکه گند بازی در نیاد با استرس گفت: چرا وایستادین... بفرمایید دیگه بشینید....

 

 نشستند. همه سر جاشون

گارسونی سر میز اومد... تا سفارش بگیره. تبلت رو به دست امیر محمد داد منوی سفارشات بود. امیر هم تبلت رو  به طرف من گرفت و گفت: 

 امروز هانا جون سفارش میده؟

 

 چشای منو بگو... آ.... این هوا گرد شده بود... بابا این چه زود پسر خاله شد.... هانا جون...

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
341 

 

 بخند گفتم: نه بابا یه وقت شما خسته نشین... من برا خودم سفارش میدم..با ل

 

 تبلت رو به طرف گارسون گرفتم و گفتم: برا من کوکتل میوه شکالتی با نوشابه....

 

 گارسونه  تبلت رو به طرف امیر گرفت امیرم تبلت رو رد کرد وگفت: مال منم همینا به حساب هانا جون...

 

شدن این پسره به منم سرایت کرد خیلی راحت بهش با خنده گفتم: بله بله.... جالب شد دو تا آقای محترم اینجا نشسته  انگاری پسر خاله

 اونوقت من حساب کنم.... چه سخاوتی آقایون واقعا که...

 

 این چه کاریه آخه من حساب  کنم... من که به خاطر دیدن گل روی شما سُلفیده شدم... __

 

 ناز ی گفت: اِ امیر... پونصد تومن ناقابل که این حرفا رو نداره....سوگند با لحن 

 

 برا شما که اصال مهم نیست پول چطوری بدست میاد ما مردا جونمون در میاد....__

 

 سوگند با خنده گفت: هر کی ندونه فکر می کنه چند سر عاله رو می گردونی....

 

 ینکتون رو بردارید...من اینطوری راحت نیستم که تو با عینک نشستی ..امیر سر تکون داد و گفت: هانا جون نمی خوای ع
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 سوگند به جای من  استرس گرفته بود شدید چون هل شدو با عجله گفت: هانا یه شخصیت معروفه از این می ترسه که شناخته بشه...

 

 امیر با اصرار گفت: خواهش می کنم.... این تن بمیره...

 

سره حس خودمونی پیدا کرده بودم به نظر پسر شوخ طبعی می رسید. ازش خوشم اومده بود شدید. مدام دلم می خواست نمی دونم چرا با این پ

 که سربه سرش بذارم....

 

ماغ خیلی ریلکس عنیک رو از چشمام برداشتمو باالی سرم روی موهام گذاشتم. .. سوگند بارها تاکید کرده بود که امیر محمد خیلی راحت لنز و د

 عملیا رو از هم تشخیص میده... هر چقدرم حرفه ایی باشه....تاکید کرده بود عینک از چشمم بر ندارم ...

 

 امیر بی رو در واسی گفت: تا حاال می دونستی چشمات خیلی فوق العاده اس... از اونی که تو تلویزیون دیدم فوق العاده اس بینظیره....

 

 ه غلوش نکن...پوزخندی بهش زدم و با حرص گفتم: دیگ

 صدایی از پشت سرمون نظر همه رو جلب کرد... شهریار و آرش....

 فوق العاده و بینظیر ...__

 شهریار بود که این جمله رو به زبون آورد ....

 

 خدای؛ا این دیگه آخر سوپرایزا ست ...که برا من فرستادی... مذهبتُ شکر ...
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د.همگی به احترامشون بلند شدیم...  شهریار لبخندی به صورتم زد و رو به طرف آرش گفت: تا بچه ها آرش رو دیدند رنگ از صورتشون پری

 معرفی می کنم خانوم ملکی... همونی که همین االن ذکر وخیرشون بود....

 

 ر سریال بغض....امیر محمد که فکر می کرد اسم فامیلمو اشتباه شنیده... به شهریار گفت: اشتباه فرمودید... خانوم حاتمی هستند بازیگ

 

 شهریار با نیم خندی گفت: بله حاتمی اسم هنریشونه...

 

 با گفته ی شهریار سرم با شتاب به طرف بچه ها چرخید تا عکس العملشون رو با شنیدن این حرف ببینم...

رد تنها گذاشته بودند... ذلیل مرده ولی سرمن به جای خالشون برگشت دیدم جا تر و بچه ها منظورم هرسه تاشون نیستن ناکسا منو با چهارتا م

 ها معلوم نبود کی جیم فنگ زده بودند که کسی متوجهشون نشده بود ...

 امیر محمد با خنده گفت: چه جالب نمی دونستم... واجب شد یه مصاحبه کامل ازت بکنم...

 

 منم مثل گیجا فقط نیش خند به لب زدم...

 

 از رفتارش مشخص بود که یه دقیقه ی دیگه هم حاضر نیست اونجا بایسته.مدام پوزخند می زد برام نگاه آرش پر از سوال و سرزنش بود... اصال

ه .. با غری که زد شهریار رو هم به دنبال خودش کشید. وبا هم رفتند شهریار بی مالحظه به بودند آرش و دو مرد کنارم با وقاحت آخرین لحظ

 گفت: شب بهت زنگ می زنم...

اضح نمایانگر صمیمیتش با من رو می رسوند... که مثال شبا با شهریار مثل عاشق و معشوقا تماس تلفنی دارم... می دونستم همه واین جمله اش و

 ی این سوتیا تو ذهن شکاک آرش یه لکه پررنگ نقش بسته که با جانماز آب کشیدن اونم با آب زمزم هم پاک نمیشه...
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پسر غریبه... نه از کوکتل میوه شکالتی که دوستش داشتم چیزی فهمیدم نه از حرفایی که با امیر محمد و اونا رفتن من پاک باخته موندم و دوتا 

لمو پسر خاله اش پژمان زدم... فقط می دونم امیر آخر سر بی اجازه موبایلمو از زیر دستم بیرون کشید و بعد از شماره گرفتن و تک زدن موبای

 برگردوند...

 

 دختر و پسر سرم ریختند تا هم امضاءبگیرند و هم عکس بگیرند.... اینا دیگه چه دل خجسته ایی داشتند.... وموقع خروج یه عالمه

 امیر و پژمان اون لحظه مثل دو باریگارد منو از هجوم طرفدارام محافظت کردند....

 

 

 را ےـــسڪ ےمــــن ایــــن بـــ»

 «بود سمڪ ہهم ےروز ہک دارم یادگـار ےـــسڪاز 

 

*** 

 

  آرش

**** 

 

 ہـڪ ےروز ـمــانھهانی از »

 پــایـــــت  را از
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 ام ےزنـــدگ

 ،ےشــیـــدڪپــــس 

 «نـگـــرفــت پـــا دیـگـــر ام ےزنـــدگ

 

 

 تموم شب خواب یه لحظه هم به چشمام نیومده. سوییت رو به چنان وضعی در آورده بودم که خودم هم باورم نمیشد، دیدن هانی با دو تا پسر

*ن*ا*هش سر یه میز، واقعا داشت نابودم می کرد... هر چند برا لحظه ایی دوستاشو هم کنارش دیده بودم و این دیدن باعث نمی شد که از گ

 *ن*ا*ه بود؟ ...بگذرم... گ

 

گی ادامه بدم،... باید برای تمام شب هزار و یه نقشه به مخیله ام اومد و رفت... اینطوری با حسای حسادت و شکاکیت دیگه نمی تونستم به زند

 یه بار هم شده این دندون درد رو مداوا می کردم یا رومیه رومی، یا زنگیه زنگی....

 

 لعنت به این دل که مدام چشمای جاسوسش رو به دنبال هانی می فرستاد...

 

رفتم. از مانیتور نگاهش کردم خودش بود. با چادر به پاهام رو روی میز دراز نکرده زنگ در رو زدند. با بی حوصلگی بلند شدم وبه طرف آیفون 

 سر... بدون هیچ حرفی در رو براش باز کردم.

 ومنتظر ورودش شدم...
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به بی خیال روی مبلی لم میدم و بازم پاهامو روی میز دراز می کنم سیگاری که تازه روشنش کردم و لبه گلدونه و داره برا خودش می سوزه رو 

 عین بی خیالی پکی بهش می زنم...دست می گیرم و در 

 

صدای باز شدن در ورودی رو می شنوم اهمیتی بهش نمی دم... صدای قدمهاشو می شنوم که آرام و آهسته قدم بر میداره میاد جلوی چشمام 

باشه... آرام سالم می کنه. در عینک نزده کمی از همیشه آرایشش پررنگتره از ذهنم می گذره یعنی امکان داره این آرایش رو به خاطر من کرده 

 حالیکه خاکستر  سیگار رو با شل*خ*تگی کامل رو میز خالی می کنم. بهش اشاره می کنم که روی مبل بشینه...

شو آرام روی مبل میشینه و کیف سیاه رو دوشیشو رو زانو هاش می ذاره... و با دست چادر و مقعنه اشو مرتب می کنه و دستهاشو رو کیف و پاها

 دام تکون میده استرس داره... تمام کاراش تو دید منه...م

 

 منتظره که من حرفی بزنم...

 باالخره سکوت رو با گفتن می شکنم...

 

 تا کی می خوای اینطوری بقچه پیچ جلوم بشینی؟...__

 

که صیغه مونو هم فسخ کردی با فسخ نفس بلندی می کشه و با صدای بغض کرده میگه: یادمه وقتی مهریه مو برام فرستاده بودی نوشته بودی 

 صیغه ما دیگه ربطی بهم نداریم  حاال من برای این اینجام... که گفتی باید با هم صحبت کنیم....

 

اش زنگ سوالی بهم خیره شد. دلم با دیدن دوباره اون چشما می لرزد.. ولی باید جلوشورو می گرفتم... اون زمون که موهامو از ته زدم برا مهریه 

 دم به وکیلم آقای راستین. خواستم که کارای مربوط فسخ صیغه رو انجام بده... اونم گفت که در حال حاضر تو شیرازه... وقتی که برگشت درز
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ه اولین فرصت صیغه رو فسخ می کنه... چهارماهی از اون ماجرا می گذشت... هیچ وقتم نه یادم اومد که از راستین بپرسم صیغه رو فسخ کرده ن

 تی پیش اومده بود که بپرسم.؟..فرص

 

 افکارم رو به یه طرفی از مغزم پرت کردم و دوباره به هانی خیره شدم....

 

 من نمی تونم ازت پذیرایی کنم. اگه بخوای می تونی ازآشپزخونه برا خودت نوشیدنی بیاری....__

 

 من برا شنیدن حرفات اومدم نه خوردن چیزی....__

 

 ...یعنی برم سر اصل مطلب__

 

 فکر کنم برین سر اصل مطلب ،اینجا  بودن من اصال  درست نیست....__

 

 با صدا خندیدم. دو تا نامحرم و شیطون ناخلف....

 

 خُب می شنوم....__

 

 لحنش خیلی  جدی بود. نمی خواست پیش من غرورش رو بشکنه... مشخص بود...
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 و امضاش کردم و روی شیشه به طرفش هل دادم.از کیفم که روی میز بود  دسته چکم رو بیرون کشیدم. باز 

 

 دست دراز کرد و دسته چک رو برداشت نگاهی به من انداخت و با بغض پرسید: این دیگه چیه؟

 

 ..می خوام هر چقدر پولی که قراره از بازی با شهریار گیرت بیاد دو برابر و یا سه برابرشو بنویسی همون بازی رو ما باهم بازی می کنیم..__

 

 من... من... منظورت چیه؟. کدوم بازی؟.... منظورت به بازیگریه... آره... آرش....__

 

 لحنش نه تنها بغض دار بلکه خودمونی تر هم شده بود...

 

 آرش بگو که منظورت از این حرفا چیه؟__

 

کنم... این خونه رو می بینی... این خونه رو به  ببین هانی، یا هانا...من می خوام در حق دوستم رفقات رو از مار خوش خط وخالی مثل تو تموم__

عشق تو خریدم. یه خونه ویالیی که هانی من حتما عاشقش میشه... زیبا و بزرگ... با یه باغچه ی بزرگ که بچه هامون قرار بود توش بزرگ 

اال هانی خانوم هم پول داره هم شهرت... خیلی راحت بشن... ولی همه ی اون رویا ها تموم شدند... االن وقته انتقامه... وقت عملکرد متقابله... ح

 میشه به زمینش زد؟...
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ن از جاش بلند شد و با صدای گرفته گفت: آرش  تو مستی؟ این حرفا یعنی چی؟ انتقام برا چی؟ مگه من چیکار کردم که باید تقاص پس بدم... م

عمرت منو می خوای تو هم مثل من نمی تونی از من دل بکنی... ولی این رفتارت فکر می کردم. دوباره منو می خوای فکر می کردم ایندفعه تا آخر 

 این حرفات بوی کنیه می دن... تو روز به روز داری برام معما تر میشی مثل یه کالف سردر گم که

 

 هر چه بازت می کنم از نقطه شروعش  پس زده شدنمو پیدا نمی کنم....

 

ردمش... به اتاق خوابی که  درست به همون شکلی که تو خونه ی دوستش شاهد اولین تجربه ی عاشقانه ی از دستش گرفتم و به طبقه ی باال ب

 کامل ما بود...

 

 دستش رو که ول کردم. اتاق چیدمانش درست مثل اون اتاق بود با وسایل کامال شبیه ش...

 

تم که از اونشب خوشگلترشو برات آماده کردم به سلیقه ی خودم... با خنده عصبی گفتم: اتاق که کامال شبیه اون شب باهم بودمونه لباس خواب

می تونی  فقط نمی دونم دوربین رو کجا کار بذارم که فیلمش به کیفیت اونشب در بیاد... هر چی باشه تو یه بار یا نه شاید بارها اینکارو کردی...

 این کار رو بکنی؟....

 

اه کرد.و با چشمای گرد شده در حالیکه لکنت گرفته بود گفت: اینا برا چیه آرش؟ آرش با این هانی با وحشت به دوربین هندیکن تو دستم نگ

 دوربین می خوای چیکار کنی آرش؟

 

 همون کاری می خوام بکنم که تو کردی؟ از رابطمون فیلم گرفتی...__
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 من... من از رابطمون فیلم گرفتم... فیلم گرفتم... نه چنین چیزی ممکن نیست...__

 

قرار نبود تا آخر رابطمون چیزی بفهمی... قرار نبود... می خواستم همونطوری که من سوپریز شدم تو هم با دیدن فیلم سورپریز بشی می __

 فهمی... لعنتی... می خواستم مثل  عمل متقابل انجام بدم...

 

 چرا؟... آرش من سر در نمیارم... تو چی می گی یعنی من... وای نه... آرش...__

 

هش نزدیک شدم از تخت پایین اومد.. و کامال روبه روی هم ایستاده بودیم دست بردم چادرش رو از سرش برداشتم. برای برداشتن مقعنه اش ب

*ج*ا*و*ز ختم بشه...می خوام تو سایت بذارم...اینطوری بهتر تر مشهور مقاومت کرد. عصبی شدم.. وفریاد زدم: کاری نکن رابطمون به ت

 یگری؟...میشی تا باز

 

 

*ج*ا*و*ز نیستی... اینا همش کاب*و*سه... من که آویزونت نیستم که اینطوری می خوای خودت رو از چشمم بندازی... نه آرش... تو آدم ت__

ل می دم *ن*ا*ه رو آلوده عشقمون کنه... اگه ازم سیری... اگه دیگه دوسم نداری... اگه دیگه برات جذبه ندارم... قوآرش من کسی نیست که گ

 که از زندگیت برم بیرون دیگه دانشگاهم نمیام تا دیگه منو نبینی... آرشی که من می شناسم ماهها کنارش بودم به من دست نزد... حاال با

 *ن*ا*ه....گ

 

 من دوستت ندارم. من برات می میرم...لعنتی ...__
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 از بازوهاش گرفتم. واز اتاق بیرونش بردم.

 ن کردم صحنه ی وارد شدن من وهانی به اتاق خواب دوستش...با ریموت تی وی رو روش

 فریاد زدم...

عشق و رابطه ی زن و شوهری  یعنی صداقت، شناخت، آزادی، آگاهی، اعتماد دو طرفه و انعطاف به هم، همه ی اینا یعنی عشق بی انتها... پس __

.. عشق مگه غیر اینه که زندگی کنی فقط فقط زندگی بدون خ*ی*ا*ن*ت، این چیه هانی؟ تو بگو چرا باید از رابطمون چنین فیلمی میون باشه.

 عاشق باشی... نارو ببینی این دیگه خیلی زیادیه هانی من و تو ما شده بودیم... ولی این فیلم تموم رویاهای اونشبمون رو بهم زد...

 

نداشتم آرش... من نمی دونستم... آرش این وحشتناکه خیلی با گریه چهار زانو به روی پارکتها افتاد... و با هق هق گفت: من اصال خبر 

 وحشتناکه... من هیچ وقت چنین کاری نمی تونم بکنم...

 

 چند قدم به طرفم برداشت از بازوم گرفت و با التماس گفت: آرش به خدا من از هیچی خبر نداشتم این فیلم چطوری بدستت رسید...

 

 از آپارتمان خارج شد.همون دختری که اون شب جلوتر از من __

 

ق خواب الهه زیر لب اسم الناز نامی رو تلفظ کرد.... ولی بعد با ناباوری گفت: امکان نداره کار اون باشه... ولی نه قبل از اینکه تو بیای رفت اتا

واهر بهش اعتماد داشتم... آرش من یعنی امکان داره که کار اون باشه.... آرش من نمی دونستم الهه همیشه برام قابل اعتماد بود من مثل یه خ

 دوستت دارم تا ابدیت چرا باید... بخوام اینطوری....

 

 الناز یا الهه فرقی نمی کنه... دیگه این فیلم هم برام خیالی نیست فقط می خوام بدونم تو هم عضو گروه اونایی...__
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 گیج سرتکون داد وپرسید: کدوم گروه؟....

 

 خودشون رو به جای دختر جا می زنند تا سر مردای متاهل شیره بمالند... می خوام بدونم تو هم ترمیم کردی؟...همون گروهی که زنا __

 

رنگ صورتش به شدت پریده بود. یه قدم من جلو رفتم. یه قدم اون عقب رفت. وحشت کرده بود... دستام روی گردنش نشست با التماس گفت: 

 آرش... مامانم خواست...

 

 .... با ترمیم لعنتی .....می خواستی زن شهریار  بشی... آره  اینطوری__

 

 ولش کردم روی زمین افتاد عصبی بودم دلم می خواست  می زدم می کشمتش تا من از این عشق راحت بشم هم اون....

 اپه افتادم....برای خالی کردن حرص و خشمم به جون دکور سالن افتادم... به قدری زدم و شکستم تا خالی شدم و روی کان

 

 ردچند تا نفس بلند عمیقی کشیدم تا به جایی که هانی افتاده بود برگشتم دیدم که نیست.... در سالن باز و پرده اش با وزش باد تکون می خو

 

**** 

 

 ےهان
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*** 

 

ز جسمم خارج شده بود .هیچ چندین بار پشت سرهم پیرزن دستش رو مقابل چشمام تکون داد .اصال تو خودم نبودم مثل این بود که روحم ا

 کنترلی روی کارهام و عکس العملهایی که از خودم نشون می دادم نداشتم .

 با خودم فکر کردم که من کیم؟

 واقعا من کی بودم، االن اینجا چیکار می کردم... داشتم می مردم قل*ب*م خیلی تو هم فشرده شده بود... داشتم سکته می کردم.

 

 چی اینقدری ناراحتم... واقعا از چی؟ چرا باید حالم اینطوری داغون باشه....خودمم نمی فهمیدم از 

 

 دوباره صدای پر از لرزش پیرزن: می... میگم که که تلیفونت داره زنگ می خوره.... می خوره....

 

 تیلیفونم، تیلیفون. دیگه چیه؟__

 

 پیرزن وقتی گیجیم رو دید به جیب مانتوم اشاره کرد.

 

بردم و  گوشی رو بیرون کشیدم... نگاهی بهش انداختم.... هر کاری کردم اسم روی صفحه رو نتونستم بخونم... انگاری همه ی دست به جیبم 

 حروف الفبا از ذهنم فرار کرده بودند.

ت: چقدر باز هم پیرزن شکل سبز رنگ رو از روی صفحه به سمت فلش  راست قرمز رنگ کشید و به سمت گوشم برد. و با صدای لرزون گف

 شاس می زنی....
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 من آ... شاس یعنی چی؟. اونوقت...

 

 صدایی از اونطرف الو الو می کرد. یه صدای بم و برُ مردونه...

 الو شما کی هستی؟__

 

 الو هانا منم امیر محمد...__

 

با گریه و وحشت  گفتم: امیر، من حالم خیلی مغزم مدام ارور می داد... امیر محمدی نمی شناختم... من اصال نمی دونستم که کیم... با این وجود 

 بده...

 

 هانا چی شده عزیزم تو االن کجایی؟. بگو تا بیام دنبالت؟__

 

 من نمی دونم، اصال نمی دونم کجام هیچی یادم نیست اصال نمی دونم کیم؟__

 

 نزدیکت یکی نیست که آدرس اونجا رو بدونه؟__

 ده بود شاس می زنم فلنگ رو بسته بود...سر برگردوندم پیرزن تیکی هم نبود حتما دی
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 آقا میشه آدرس اینجا رو به امیر بگید تا بیاد دنبال من...__

 

مرد با تاسف بهم سرتکون داد نمی دونم تو چه وضیعیتی بودم که بهم اینطوری خیره شد... و دلش بهم سوخت آدرس رو که تو گوشی گفت 

فتم. صدای امیر نامی. رو از اونطرف شنیدم که گفت: اونجایی که هستی بمون، اونجا به من گوشی رو به طرفم گرفت با عجله گوشی رو گر

 نزدیکه همین حاال خودمو می رسونم... یه گوشه بشین حاال میام...

 

داشتم  چی گفت یه گوشه بشینم... گوشه چه شکلیه چه جوریه حاال من گوشه از کجا بیارم؟... بغضم گرفت. حس بی کسی و گمشده ایی رو

 دستش از دست مادرش جدا شده بود و حاال آواره شده....

 

 آقا... آقا... من دنبال یه گوشه ام... آقا... می تونید بهم یه گوشه بدین....__

 

 مرد عصبی دستم رو پس زد.

 

 برو خانوم خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه، شانس ما رو باش گیره چه دیوونه ایی افتادیم...__

 

 شبیه نگین تو اون سریالست... نکنه داره فیلم بازی می کنه..؟. چقدر__

 

 یه زن آرایش کرده با ناخنای رنگی رنگی بود.. که این حرفا رو زد... نگاهش به من با ترحم بود...
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 وای که چقدم نازه؟...__

 

 زدم زیره گریه: من یه گوشه می خوام چیز زیادی که نمی خوام ها....

 

 ..خدا شفاش بده.__

 

 بابا فیلم تازه گدایی کردنه....__

 

 برین اونور خواهش می کنم. برا چی دورش جمع شدین هانا عزیزم...

 

 هانا،  هانا،... یه جا شنیدم این اسمو....__

 با این وجود گفتم: من گوشه می خوام تا امیر میاد دنبالم بشینم...

 

 از دستم گرفت. و به طرف خودش کشید.

 هانا چی شده؟__

 

 ....?تو امیری،__
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 آره گلم من امیرم...__

 

 من حالم بده امیر، دارم میمیرم...__

 

 سرم رو نوازش کرد و تو گوشم خوند: خدا نکنه؟

 

 چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم....

 

*** 

نو نمی دیدم که برم جلو ونذارم که آرش از حرص خشم و عصبانیت به جون دکور سالن افتاده بود... هی می زد و می شکست تو خودم توان ای

 اینهمه حرص و جوش بخوره... و با بودن در کنارش بهش آرامش بدم... براش از معنی های عشقمون بگم

 بگم که...

 

 عشق یعنی؟»

 گم شدن درباغ دل

 

 عشق یعنی؟

 می ستایم من تورا
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 عشق یعنی؟

 درپی تودربدر

 

 عشق یعنی؟

 یک بیابان دردسر

 

 عشق یعنی؟

 غازسفرباتوآ

 

 عشق یعنی؟

 قلبی آماج خطر

 

 عشق یعنی؟

 توبران ازخودمرا

 

 عشق یعنی؟

 باز میخوانم تورا
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 عشق یعنی؟

 تومالمت کن مرا

 

 عشق یعنی؟

 بگذری ازآبرو

 

 عشق یعنی؟

 کلبه های آرزو

 

 عشق یعنی؟

 باتو گشتن هم کالم

 

 عشق یعنی؟

 انتظاریک سالم

 

 عشق یعنی؟

 دست هایی روبه دوست
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 عشق یعنی؟

 مرگ درراهت نکوست

 

 عشق یعنی؟

 شاخه ای گل درسبد

 

 عشق یعنی؟

 دل سپردن تاابد

 

 عشق یعنی؟

 سروهای سر بلند

 

 عشق یعنی؟

 خارهاهم گل کنند..

 

 عشق یعنی؟

 «توبسوزانی مرا
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 ومن سوختم از دردی که دلدارم از آن زجر می کشید...

 گم شدم...برای همین در دنیایی که از آن فرار می کردم به یکباره 

 

چشم که باز کردم پرستار سفید پوشی رو باالی سرم دیدم... با دیدن چشمای بازم با لبخندی به لب گفت: به هوش اومدی؟... چه خوب برم به 

 پسر عموت خبر بدم... نمی دونی بیمارستانو رو سرش گذاشته بود... میگم این االن پسرعموته یا عاشق دلخستت هانا خانومی....

 

 شو تو مغزم یکی دوتا کردم... پسر عمو... هه... این دیگه از کجا در اومد.؟...حرفا

 

 سعی کردم یادم بیاد که کجا بودم... چرا حاال از بیمارستان سر در آوردم

 

ونروز الناز دوبار رفت اتاق من و آرش با هم بودیم، آرش از یه فیلم حرف می زد... الهه... نه امکان نداشت همچین کاری بکنه... کار کاره النازه... ا

مم... خواب آره... دفعه اول رفته اتاق خواب رو به اون شکل دیده و دوباره برگشته و دوربین کار گذاشته... حاال حرفای دوپهلوی آرش رو می فه

 خ*ی*ا*ن*ت کردم....حاال این با دست پس زدنا و با پا کشیدنای آرش رو می فهم. دیگه بهم اعتماد نداره... فکر می کنه من بهش 

 

 همینطور که داشتم فکر می کردم در باز به همراه امیر محمدهمون پرستار چند دقیقه قبل و دکتری هم وارد اتاق شدند. ..

 امیر با دیدنم لبخندی به لب زد و به آرامی پرسید: حالت چطوره؟ خوبی؟

 

 سم دکتر ازم پرسید: اسمتون رو یادتون میاد؟پرستار جلو اومد و فشارم رو گرفت... قبل از اینکه من چیزی بپر

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 سرتکون دادم و گفتم: اسمم هانیه ملکیه اسم هنریم هم هانا حاتمیه...

 

 خوبه... خیلی خوبه

 امیر از دکتر پرسید: حالش خوبه؟.

 

خواستین زندگیتون رو فراموش  دکتر نیم خندی زد و گفت: فکر کنم حافظه اش دیگه برگشته ... خانوم حاتمی می تونم ازتون بپرسم چرا  می

 کنید...فکر کنم شوکی بهتون وارد شده بود ...

 

 من سعی نکرده بودم که زندگیمو فراموش کنم بلکه از دیوونگی آرش منم دیوونه شده بودم... تنها جوابش می تونست این باشه....

 لبخندبی تفاوتی به لب زدم...

 

حالتهای روحی و جسمیم رو نرمال تشخیص داد... امیر روی لبه ی تخت نشست و گفت: می دونی  بعد از رفتن پرستار و دکتر که دیگه تمامی

 چقدر ترسوندی منو؟ دیگه فکر کردم به کلی واقعا عقلتو از دست دادی؟

 

 پوزخندی به لب زدم و به یکباره پرسیدم: تو از کجا فهمیدی که من و تو پسر عمو و دختر عمویم؟....

 

 کرد و با هیجان پرسید: دروغ می گی؟ یعنی واقعا تو و من پسر عمو و دختر عموییم...مات به من نگاه 

 

 آره چرا تعجب کردی؟ مگه نمی دونستی مگه به پرستاره نگفتی که ما با هم نسبت دختر و پسر عمو رو داریم....__
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ازیگر بغضی....و هانا حاتمی هستی منم از فرصت استفاده خوب آره من وقتی خواستم تو رو بستری کنم چون پرستاره تو رو شناخته بود که ب__

 کردم از تشابه فامیلمون گفتم که دختر عموم هستی....

 

 واقعا ولی می تونستی بگی خواهرتم... ولی چرا گفتی دختر عموت....__

 

 ل من خواهرشو دوس نداره....به دو دلیل یکی اینکه شاید تو مصاحبه ها نگفتی داداشی مثل من داری و دوماً. هیچ داداشی مث__

 

 مثل بچه ها مالفه رو به دور انگشتش می پیچید از کارش خنده ام گرفت.

 و با خنده دستمال کاغذی رو به طرفش پرت کردم و با خنده پرسیدم: مثال تو یکی خجالت کشیدی....

 

 سرش رو با شیطنت بلند کرد و نالید: اَه... چرا هیشکی منو جدی نمیگیره؟....

 

 برا اینکه دهنت هنوز بوی شیر میده.... فقط دوسال از من بزرگتری...__

 

 خوب این خوبه که بهتر درکت می کنم... خوب معیار تو برای فاصله سنیت با همسر آینده چقدره....__

 

 بی تفکر گفتم: ده سال....
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 درست مثل  فاصله ی سنی من و آرش....

 

امیر که متوجهش شده بود برای منحرف کردن ذهنیتم از غم دلم پرسید: منظورت از اینکه من تو پسر   با یاد آوری اسم آرش چشمام اشک آورد

 عمو و دختر عموییم چیه؟

 

 خوب من کشف کردم که من دختر عمو هادی شمام....__

 

 امیر دست به چونه ادای متفکرانه ایی گرفت و بعد پرسید:

 

و از دل مشغولیهاش با حوریا یه دختر عموی حوری برا من درست کرده و فرستاده این دنیا ....من با یعنی باور کنم عمو هادیم حتما رفته بهشت 

 خودم هی می گفتم اینهمه زیبایی نمی تونه به آدمیزادا تعلق داشته باشه... پس تو یه بچه حوری ما خبر نداشتیم.؟...

 

 تخت پرید پایین دوباره جعبه ی دستمال کاغذی رو به طرفش پرت کردم که از روی

 

 شوخی شوخی با پدر مرحوم منم شوخی....__

 

زن خوب میشه بفرمایید اگه این پدر مرحوم شما عموی بنده می باشه، تا اونجا که من می دونم عموی من ناکام از دنیا رفته یعنی عزب بوده و __

 نداشته... چطور شما بچه ی ایشون و دختر عموی منی....
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 مامان بابام با هم عقد موقت داشتن.... قبل از مرگ بابا،__

 

پس اینطوری... تو اینطوری دختر عموی من شدی.... چه عالی اینم می دونی که عقد دختر عمو و پسر عمو تو آسمون بسته شده... دختر عمو __

 جون.....من اصال از حقم نمی گذرم گفته باشم.....

 

 بسه امیر؟__

 

 موی منی؟راستی تو از کجا فهمیدی دختر ع__

 

 از تشابه اسمی، بعدم از اسم عمو حامد تو مشخصات شناسنامه ی سوگند....__

 

 ای جوون....__

 

 بی ادب، این چه طرز حرف زدن با دختر عموته....__

 

 ای وای بگو که حلوا رو از حاال خوردم.....__
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هومن مدام عکسشو بهم نشون می داد... که خوشش می اومد. دقایقی بعد تو ماشین اسپرتیج امیر محمد نشسته بودم از همون ماشینایی که 

خونگرمی و شوخ طبعی امیر باعث شده بود که خیلی راحت باهاش برخورد کنم... یه جورایی بهم حس کس و داری می داد اینکه دیگه بی کس 

 کار نیستم... امیر پرسید: کجا برم؟

 

ه الناز این کار رو کرده و یا پای الهه هم در میونه کاره هر کسی که بوده خیلی خوب و راحت اول از همه باید ته و توی فیلم رو در میاوردم اینک

 تونسته بود ذهنیت آرش رو به من خراب کنه.... براووو داشت....

 

 آدرس خونه ی الهه رو به امیر دادم.

خته و بازار شامی بود برا خودش از ترس اینکه دزدی و یا وقتی رسیدیم در آپارتمان باز و سالن که در دید رس بود به شکل وحشتناکی به هم ری

بهای باد کرده و اتفاق ناگواری برا الهه اینا افتاده باشه با امیر وارد سالن و الناز رو روی کاناپه به حالت دراز کش و الهه هم داشت با کیسه ی یخ ل

 کبود الناز رو کمپرس می کرد...

 

 می خوای؟ الناز با دیدنم نالید تو دیگه چی

 

 نگاه مستقیم الهه رو که رو خودم حس کردم پرسیدم: چی شده الهه؟....

 

 خانوم این بالها رو سرمون آورده....« اینجا به معنی دوست پسر»به جای الهه الناز با حرص گفت: چی می خواستی بشه زید 

 

 آبرومو بردی بازم ول نمی کنی من چقدر باید از دست تو یکی بکشم....الهه حرف الناز رو قطع کرد و با فریاد بهش گفت: خفه شو... همه جا 
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 به طرفم برگشت و گفت: هانا من واقعا معذرت می خوام من اصال نمی دونستم الناز بین تو و آرش رو زده....

 

 زیر لب نجوا کردم: آرش اینجا بود؟

 رفتن.... الناز با تمسخر گفت: پیش پای شما بعد از پذیرایی که از من کرد

 

 ل*ب*ش بد جور داغون شده بود... هر چند از آرش فرهنگی بعید بود که مثل فرد عامی رفتار کنه ولی حقش بود نوش جونش....

 

 نوش دارویی بود که بعد از مرگ سهراب رسیده بود... این عملکرد باید چهار ماه پیش انجام می شد نه حاال؟؟؟...

 

*** 

 

  آر ش

**** 

 

بفهمی که از قضاوتی که کردی رکعب خوردی ...وهمه ی معادله ها ت با هم نخونده ...هانی من از گل پاکتره بوده ...ولی نه هنوز هم یه چقدر بده 

 لکه ی بزرگ رو زندگیمون به جا مونده ...که معلوم نیست با کدوم آبی این لکه پاک بشه ...
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زار فکر و خیال به پستوی افکارم خزید که نکنه هانی بخواد خودشو بکشه ...باید پیداش تا آروم شدم از هانی خبری نبود .دیوونه شدم عصبی ه

 می کردم دلداریش می دادم که دیگه به جزخودش دیگه چیزی برام مهم نیست .من هنوز دوستش داشتم .

 

خونه ی آپارتمانی دوستش بود .میدون رو دور  پشت رل تازه یادم افتاد که بهش زنگ بزنم .ولی موبایلم پیشم نبود .تنها نشونی که ازش داشتم

زدم و جلوی آپارتمان نگه داشتم .خیلی گرمم بود هوای  زمستونی بهمن ماه هم به این گرمی مگه میشه ...جلوی در وقتی نفس بیرون دادم و 

 هوا ... بخار باز دمم به باال رفت تازه متوجه شدم که این گرما از وجود گُر گرفته ام نشات گرفته نه از

 

ود .با لحن زنگ آپارتمان رو زدم .زنی با موهای بلوندگندمگون در را به روم بازکرد .این اون دختره که برای اخاذی اومده بود نبود .پس الهه این ب

 خونست؟ الناز∶پر از خشم و عصبانیت پرسیدم

 

 شمایید ؟ خان آرش∶متعجب به من خیره شد و با لبخندی که صورتشو پر کرده بود پرسید 

 

 ؟ اینجاست هانی∶بدون اینکه جوابش رو بدم ازش پرسیدم 

 

 ؟ بیاد اینجا بخواد که بود ؟نگفته نیست اینجا نه∶نگاه متعجبی به من انداخت و گفت

 

 خواهرت الناز چی خونه اس ؟__

 

 شماالناز رو از کجا میشناسید ؟__
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 می تونم ببینمش ؟__

 

 بفرمایید داخل اینجا بده؟__

 

ارفش داخل رفتم .الناز خانوم روی کاناپه نشسته بود و پاهاشم روی میزدراز و یه کاسه بزرگ چیپس تو دستش بود و تند تند داشت می با تع

 لومبوند ...

نمی دونم چرا با دیدنش یه دفعه سیمهای عصبیم اتصالی پیدا کرد بدون اینکه مالحظه ی زن ومردی و یا محرم و نامحرمی رو بکنم بطرفش 

 چه تو...؟ کنی خوار من  پیش رو هانی خواستی حقی چه با∶تم و از یقه اش گرفتم واز جاش بلندش کردم ..و تکونش دادم و با فریاد گفتم رف

 ... داشتی؟ هانی با کشتگی پدر چه... سراغت میام...فهمم می آخرش نکردی ؟فکر بگیری فیلم ما رابطه از که داشتی حقی

 

صورتش سیاه وکبود شده بود .خواهرش التماسم می کرد که ولش کنم .ومن با سیلی محکم ولش کردم که افتاد داشت تو دستام خفه می شد

 روی کاناپه ...

 

ه و اون لحظه فقط یه چیز رو فهمیدم که موقع عصبانیت و خشم  افراد باسواد و بی سواد با هم یکیه و عصبانیت هیچ وقت هیچ کالسی رو رد نکرد

 از روز عزل باقی مونده..تحصیلکرده وتحصیلنکرده هم نمی شناخت ... همونطور بی فرهنگ

 

 راســـت مــیـگن:

 ️❗ہنـڪمـیـ ـورڪعــشـق چـشـــم آدمو 
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 دارم مـبیــنم خــــیـانـتو

 ہنــ مــــیـگم بـــازم ےولــ

 ∵...ہنـڪنــمـی اروڪایـــنـ  مــــن ہعــشـــقـ

 

 زود بدون هیچ سوال و جوابی عشقم رو محکوم و زیره سوال بردمش حاال رو سیاهیش برام مونده بودپس من  یه عاشق واقعی نبودم .که خیلی 

 

کل راه فقط فقط به هانی فکر می کردم .وقتی اینبار چشم باز کردم جلوی در آپارتمان شهریار بودم .اولش تعجب کردم چرا اینجام ولی با 

هم یه بار باید تکلیفم رو با شهریار یه سره می کردم .من آدمی نبودم که زیر آبی برم .باید  حساب دو دوتایی به خودم گفتم مرگ یه بار شیون

 ...شهریار می فهمید که هانی چی منه ؟باید هر طور شده از دایره عشق خودم و هانی بیرونش می کردم .اونم با عدالت ...نه با نا رفیق بازی 

 

 ؟اسمش دونم نمی من خریدی چی برا رو ماسماسک ؟اون اینورا از عجب چه∶رد و با خنده گفت شهریار با لباس خونگی در رو به روم باز ک

 ... نیست همراهت وقت هیچ ولی همراهه

 

 بیا بشین ؟میخوام باهات حرف بزنم ...__

 

 اوو...حرف بزنیم ...__

 

 ؟ بزنیم حرف∶روبه رو نشست و گفت 
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می خوام به خاطر دوستی چندین ساله همه ی حقایق رو بهت بگم تا اینجا تقریبا می دونی  نمی دونم تا چه حد از حرفامو می فهمی .ولی __

 مامان مجبورم کرد با هانیه نامی نامزد کنم ...صیغه ی محرمیت بینمون خونده شد ...

 

 همه رو تعریف کردم تا بدونه و فردا بهم نارو نزنه که براش رفیق نبودم...

 

 الش گرفته شد ...احساس کردم بعد از تعریف ح

 

 ... کردم می خوشبختش من کردی می آشنا من با رو هانا روز اولین از اگه تو∶به طرفم برگشت و گفت

 

من نمی دونستم این هانی هانای توه بعدها فهمیدم ...من همون زمونی که باهات حرف زده بودم می خواستم باهات آشنا کنمش ولی هانی __

 یدم این هانی همون هاناست دلم براش سریده بود ...قبول نکرد زمونی هم که فهم

 

 حاال از من چی می خوای ؟ها ...__

 

 می خوام پاتو از بین رابطه ی ما بکشی بیرون و در موردهانی یا هانا هرچی خیال پردازی نکنی ...__

 

 خیالپردازی ... نوزده ماهه که من نه تنها با خیالش زندگی می کنم ؟__
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 که اونجا تا منه زنه عرفی نظر از نباشه قانونا حاال اگه منه زن هانی فهمی نمی چرا∶شدم واز یقه اش گرفتم و سرش داد زدم به طرفش خم __

 زنا؟ نه بودند دخترا حسابت طرف همیشه دونم می

 

 در مورد هانا همه چیز فرق می کنه ؟__

 

 چه فرقی؟__

 

م نیست چون هانا اولین زنیه که من عاشقش شدم ....دوستش دارم به قدری در نظرم اُجر و هانا اگه حاال دختر نباشه و زن باشه ...برام مه__

 غُربت  داره که چیزی از ارزشش کم نمی کنه ...می خوام همانطور که ملکه ی ذهن و روحم شده ملکه ی خونه ام هم بشه ...

 

صغری نکردم که آخرش جوابم این باشه؟ ...باهات عربی حرف نمی زنم  کبری برات اینهمه∶دوباره از یقه اش گرفتم  تکونش دادم و فریاد زدم 

 ...هانی زنه منه ؟...میفهمی ...نمی خوام دور و برش ببینمت؟ ....

 

 آقا آرش داشتم داشتم حساب  نیست دارم دارم مهمه چهار ماه به گفته ی خودت از فسخ صیغه ات با هانا یاهانی گذشته ....االن هانا یه زن__

 ال آزاده ...وحق انتخاب داره مجبور نیست با آدمی که سرنوشت اشتباهی سر راهش قرار داده سر کنه ...کام

 

آره هانی حق انتخاب داره و انتخابش منم ...هانی ومن عاشق همیم ...همدیگه رو دوست داریم...تو عشق ما جایی برا عشق یه طرفه ی تو __

 وجود نداره ..؟؟..
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 واهیم دید آرش خان ...چطور حق عشقم  رو ازت بیرون می کشم ...بچرخ تا بچرخیم ...خ∶پوزخندی زد و گفت

 

 حرف آخرت در برابررفقاتمون اینه ؟__

 

 من رفقاتی که منجر به مرگ عشقم باشه رو نمی خوام ...__

 

 پس منم نمی خوام ...منو باش فکر می کردم با شنیدن حرفام ....__

 

ی با پا پس کشیدن و دست شستن از عشق محبوبه ام حق  برادری و رفاقت رو تموم می کنم حق برادری چ که∶حرفم رو قطع کرد و گفت

 ورفاقت هم جای خودش عشقم هم جای خودش من درمورد عشقم با کسی شوخی ندارم ....چون هم عاشقشم و هم خیلی دوستش دارم ....

 

 ...یه مشت محکم خوابوندم به روی ل*ب*ش و زیر لب فحشش دادم 

 

شهریار حرفاش رو گفته بود و با علم به اینکه هانی زنه منه بازم پرو پرو به چشمام خیره شده و می گفت که زن منو دوست داره و عاشقشه 

 انگاری قطعی زن اومده و اقعا که...

 

 خودتو ؟اینهمه چی که آخرش لعنتی دل∶گفتم با حرص رفتم تو ماشین ...امروز روز بد بیاریم بود .از آیینه به چشمای عسلیم خیره شدم و با اخم 

 عشقتو....عشقت قاتل میشه  بشه برمال اگه که داری بزرگ راز ؟یه داری مگه رو هانی با ازدواج شرایط تو آخه بشه چی که زنی می آتیش و آب

 ... کنه می نابود
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 ین شده بوددست به دستگاه پخش بردم و روشنش کردم چند وقتی بود که همدمم این آهنگ اَشو

 

 

 )قبوله تقصیر من بود هرجا می خای برو

 اینقده ازم دور شو

 

 که نرسه صدام به گوشت

 

 دیگه خبر ندارم االن عشقم کجاست

 

 دیگه حتی نمی دونم اون قراره چی بپوشه

 بعدتو زندگیم شده پراز استرس

 این روزا عشقم کجایی ای وای به دادم برس

 

 اهات هم پا شدنمن باهات راه نیومدم بگو کیا ب

 

 قبلنم گفته بودم از وقتی تورفتی تنها شدم

http://www.roman4u.ir/


 

 
375 

 

 نه خبر نداری از حالم فکرم درگیر اینه کجایی؟

 هرجایی که دلت میخاد برو منم واسه خودم خب دارم خدایی

 

 حس می کردم خوشبخت ترینم

 عشقو تو چشای تو دیدم اما حاال واسه اینکه تورو از دور ببینم ناامیدم

 ادمارو تجربه کنتجربه کن 

 

 اصن بعد من یه بند با مردو زن حرف بزن بخند بلند

 به من دل نبند ببند جفت چشاتو روی من

 بعد من کی تعصب داره روتو عوض نمیکنه بادنیا یه تار موت

 

 و

 می جنگه باهمه ادما واسه حفظ ابروتو

 دیگه نییت منو یادش رفته با امروز میشه یه چند هفته که رفته

 رابطه ی دیگه در گوش اون همش دوست دارم میگه توی یه

 باز منم و تنها و هیچ و پوچم شب با گریه ها میخابم و صب تو کوچم پیاده به یاد لحظه های باتو بودن

 کاش منم اهل گرفتن آتو بودم تجربه کن همه ادمای دیگه رو محاله کسی رو تو حساس باشه

 تنگ میشه دلت واسه همین طعنه هام
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 رو بیش تر از من نمیخاسکسی تو

 باشه

 من میرم

 تو بمون

 هرچی بود بینمون

 فراموش کن(

.... 

 

**** 

 

 ےهان

 

*** 

 

هاشون تا وارد محوطه ی دانشگاه شدم .چشمم به سوگندو سحر که کنار چمنها ایستاده بودند افتاد .ولی خیلی زود چشمامو   از رو  اونا گرفتم با

 یلی بدی تنها گذاشته بودند ...دیگه حاضر نبود م با همچین رفیقای نیمه راهی همراه بشم ...قهر بودم .اونروز منو تو شرایط خ

 

 روی جدول کنار چمنها نشسته بودم و فکر می کردم .
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 حس می کردم که دارند طرفم میان ولی خودمو زدم به کوچه ی ...چپ .انگار نه انگار که نگاهشون روم سنگینی می کنه ؟

 

 ببین کی اینجاست ؟دخترتو کجایی این دو روز شدیددلمون برات تنگ شده ؟وای سوگندی __

 

 بله کامال از این دوروز که سراغمو گرفتین معلومه ...__

 

 ؟ گلم زنی می طعنه داری∶سوگند ل*ب*ش رو به دندون کشید و گفت

 

 ارین ...خیلی در حقم نامردی کردین؟ ...بذ تنهام شرایط اون تو منو که نداشتم انتظار اصال زنم نمی طعنه∶با گرفتگی گفتم 

 

 که من کردیم گم پامونو و دست مجد استاد دیدن با که کن قبول ناراحتی ما دست از تو که بشم قربونت من∶سوگند از گردنم آویخت و گفت 

 ما رو ببخش؟ ... متاسفم واقعا کردیم نامردی حقت در خیلی که دونم می اومدن من دنبال متم و پت این بشورم دستامو رفتم

 

 سحر هم به تبعیت از هندیها که برا تنبیه از گوشاشون می گرفتن می نشستن  و پا می شدنداز گوشاش گرفت و پاشد و نشست ...

 

فم سوگندم به حالت طنز آلودی به طرف سحر دوید و با هم این عمل رو تکرار کردند که ازکارشون خنده ام گرفت .و با خنده ی من هر دو به طر

بود و  دویدن ... و از سر کو لم باال رفتند ...از اولین دقایق آشتی کنانمون شروع کردن به پرس و جو از استاد مجد و اینکه عکس العملش چطوری

 چیکار کرد ؟و چی گفت؟ اونجا چه می کرد ؟و یا با شهریار چه نسبتی داره؟...
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 آرش پرواز می کرد.در تمام لحظاتی که تو کالس بودم .مدام فکرم به سوی 

 

بعد از ظهری کالس تشکیل نشد .نزدیکای غروب تو اتاق دراز کشیده بودم که امیر محمد اس داد آماده بشم همراهش جایی برم به مامان هنوز 

 از عمو حامد و خانواده اش چیزی نگفته بودم ...

 که شیک بیام سر قرار ...تا به اونو اسپرتچ سواری  جذابش بیام ...براش پیام دادم که قراره کجا بریم .نوشت هم لباس خونگی بردار و هم این

 

 چه واسه خودشم نوشابه باز کرده بود .هه...

 

از از درآوری که برا لباسام تازه خریده بودم. تونیک دو رنگ استخونی و صورتی رنگی رو انتخاب کردم که از رو یقه یه پاپیون کوچیک داشت و

رنگ صورتی کار شده بود که با آستین های سه ربع خیلی بهم می اومد..که از جنس پشمی بود که برا خونه خیلی خوب پایین هم دوردیف هم از 

 بود ..

 

که پالتوی سبکم رو هم به تن کردم و با ته چهره ی آرایشی که از ظهر به صورت داشتم به سر خیابون که با امیر محمد قرار داشتم رفتم همین 

 اتومبیلش زیر پام توقف کرد و با صدای لوسی که اصال بهش نمی اومد گفت:جلل خالق جلل خالق ای و اهلل ....رسیدم امیر با 

 

 با خنده گفتم :خفه امیر ؟

 خانوم برسونمت  ؟ بفرمایید تو رو خدا ؟__
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 نشستم و با لبخند پرسیدم :قراره کجا بریم آقای حاتمی ؟

 

 یه جای خوب !__

 

 ردم و روشنش کردم .دست به دستگاه پخشش ب

 

 یکی از آهنگهای جنیفر می خوند چند تا تراک رو رد کردم و نوید راستین آهنگ بهارمش ...

 

همراهش کمی لب خونی کردیم .امیر نمی دونم واقعا از تاثیر هم خونیمون بود و یا چی؟ خیلی باهاش حس راحتی داشتم تو چراغ قرمز صدای 

 می گم هانا هیچ راهی نداره اون پسره ازگیل رو فراموش کنی ؟آهنگ رو قطع کرد و با خنده گفت:

 

 با تعجب به طرفش برگشتم و پرسیدم :پسره ازگیل دیگه کیه ؟

 

همین آرش خان استادتون ...از دیروز که ماجراهای عاشقانه تون برام تعریف کردی  وقتی فکر می کنم می بینم تو از سرش خیلی زیادی ؟چی __

 رصت بدی باور کن اگه بگی آره کوه و رو دوشم می ذارم ....میشه به منم یه ف

 سر یه کوچه توقف کرد ...

 

 با خنده گفتم :لوس !.....اِ...اینجادیگه کجاست ؟!
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ا ی ترمز دستی رو کشید ...و با لحن خیلی جدی گفت:اینجا یه خونه ی خالی و جایه که باید با میل و یا رغبت خودت قبول کنی که با من باشی و

 اینکه ...اتفاقی که نباید ....

 

 تا به طرفم برگشت از  حالتی که بهم دست داده بود ترسید و خودشو گم کرد

 

 داشتم از ترس می لرزیدم ...

 

آره درست .از شونه هام گرفت و با صدای بلند فریاد زد :هانا دروغ گفتم باور کن به ابوالفضل باهات کاری ندارم ...اینجا که می ببینی خونمونه ..

 ولی خالی نیست ....مامان و بابام سوگند تو خونه اند باور کن عزیزم من غلط کنم که با تو باشم ....

 

 نفسم رفته بود هیچ عکس العملی نمی تونستم از خودم نشون بدم ....حتی نمی تونستم نفس بکشم ...

 

رون بیا نفس نمی کشه مامان چیکار کنم .؟؟..من فقط یه شوخی کوچلو کردم تلفن امیر زنگ زد تا بله گفت:بعد با صدانالید مامان ترو خدا بی

 باهاش همین؟؟ ..

 

 دوباره سعی کردم که نفس بکشم ...

 قطره های بارون که به صورتم خورد یه نفس صدا داری کشیدم ...

کرد و زیر گوشم گفت :چیزی نیست عزیزم ....امیر  در مقابل چشمام زن زیبایی رو دیدم که به یه باره منو به آغوشش کشید ...و کمر رو نوازش

 با هات شوخی کرده ما اینجاییم کنارت ...
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 سعی کردم با نفسهای بلند چند ثانیه بی نفسیم رو جبران کنم ...

 

 زن  از دستم گرفت و بلندم کرد و گفت :بیا عزیزم بریم خونه اینجا یخ می زنی ؟

 با لکنت گفتم :شما کی هستید ؟

 

زن عموتم عزیزم مامان سوگند و امیرمحمد ...امروز امیر وقتی گفت که تو رو پیدا کرده ازش خواستم که برا شام بیارتت اینجا این پسره من __

 شر  هم خواسته باهات شوخی کنه باور کن هانا جون ...

 

 امیر نالید :مامان من کجام شره اسم روم میذاری؟؟ ...

 

ر برگشت و گفت: خوشم می یاد چند ثانیه پیش داشتی پر پر می زدی حاال واسه من بلبل زبونی می کنی خوشم زنه یا همون زن عمو به طرف امی

 باشه !

 

ن همراه زن عمو در حالیکه دستم رو گرفته بود طوری که به  تمومی  وجودم آرامش می داد به داخل ساختمون ویالیی رفتیم .امیر هم پشت سرمو

رام باال می انداخت .که یعنی برا ترسوندش تالفی می کنه ...زن عمو نوازشی به دستم داد و گفت :من عمه ی تو هم می اومد و مدام چشم ابرو ب

 حساب میشم ...من و هادی پدرت خواهر برادر رضاعی )شیر یه مادر رو خوردن (.هستیم و دوران کودکی مون رو با هم گذروندیم .....

 

 می شناختین ؟با خوشحالی پرسیدم :پس شما بابامو 
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 من و بابات نه تنها برادر و خواهر بودیم بلکه همبازی دوران کودکی هم بودیم بابات با چشمای آبیش محبوب همه بود خیلی خاطر خواه داشت__

 حیف شد که اونطوری جوون مرگ شد همیشه به یادش می افتم هیچ می دونی خیلی به بابات شبیهی ...

 

 آره ... تو باید هانای هادی باشی__

 

 زن عمو کنار رفت و من در برابرم مرد میانسالی باموهای جو گندمی دیدم که گذر عمرش رو در چین چروکهای صورتش نشون می داد ...

 

دستهاشو با عشق به طرفم باز کرد و با بغض گلو گرفته اش گفت :امشب می خوام به جای هادی پاره ی تنش رو به بغل بکشم از امشب می 

 مه ی وجود پدرت باشم  تا چتری بشم روی سرت ....خوام نی

 

 چشمام از احساسات عمو حامدم پر از اشک شدند و با لبهای لروزن به طرفش رفتم نه بلکه به طرفش پرواز کردم

 

شته باشمتو و عمو جون کجا بودی تا برام پدری کنی ؟...چقدر بوی پدر رو یادم می یاری به یادم می یاره چه سالها که می تونستم دا__

 نداشتمت ..

 

 نوازشم کرد ...ب*و*سه ایی از شکوفه روی سرم گذاشت و من یه بار دیگه آرامشی رو در وجود فانییم حس کردم ...
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یک تا از عمو جدا شدم سوگند رو با دهنی باز در حالیکه از دست دختر بچه ی هفت ساله گرفته بود و مات به ما نگاه می کرد چند قدم بهم نزد

شد یه جوری میان ناباوری غوطه می خورد .یه دلش می خواست بغلم کنه یه دلش می خواست ردم کنه زودتر از اون به خودم اومدم و میون 

 خواستن و نخواستن اون بهش گفتم :آها یادم نبود تو از هانا حاتمی متنفری ؟

 

ودش کشید و گفت :دیوونه اون برا  زمانی بود که نمی دونستم هم تا خواستم از کنارش بگذرم دست دراز کرد و از دستم گرفت و به طرف خ

 خونمی .. حاال از من قایم می کنی که دختر عمومی خون امیر از من رنگینتره که شده محرمت ...منم نامحرمتم؟؟؟

 

 

 این به اون در که منو پیش استاد مجد و شهریار خوار کردین ؟...__

 

 :بله بله ...ما که تنها به هم می رسیم؟؟...یه نیشگون از بازوم گرفت و گفت 

 

 خنده ی نمکی کردم و با خنده سوگند رو به آغوش کشیدم ...

 

 دختر کوچلو ی هفت ساله ی کنار سوگند از شلوارم کشید و گفت:پس من چی ؟ نمی خوای منو بغل کنی ؟

 

 ..نکنه دختره امیره ؟وای سوگندی این خوشگله کیه ؛چقدر نازه به اون امیر ناکس چقدر شبیه .__
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 حاال چرا به من ناکس...من گور ندارم که کفن داشته باشم ....زنگوله پای تابوت این دده ننه ی ماست ...گفتم بهشون حرف گوش نکردن حاال__

 از این حرفا بگذریم  ...یعنی من به این نازیم ؟؟....

 

 منو سوگند همزمان با خنده گفتیم :چه از خود متشکر ؟

 

لحن حرف زدن امیر پیش پدر و مادرش واقعا شگفت زده شده بودم خیلی راحت بود...تا می تونست متلکه بارشون می کرد اونام می خندیدن  از

... 

 

 امیر با خنده گفت :چه از خود متشکر ؟واه واه ...بیا اینجا قسم جون با این دوتا دمخور بشی معلوم نیست چیا بهت یاد بدن ...

 

 شو فهمیده بودم با لبخند به طرف خودم کشیدم و گفتم :قسم جون اینجا پیش من می مونه !حاال که اسم

 

 

 قسم هم با شیرین زبونیش خودشو بهم چسبوند گفت:من پیش هانا جون می مونم داداشی ....

 

 سوگند به قسم چشم غره رفت و گفت:مگه قرار نبود دیگه بهش داداشی نگی؟؟ ...

 

 گند رو ترش کرد...قسم خیلی بامزه به سو
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خونه ی عمو اینا در عین مدرن بودن خیلی ساده تزیین شده و سالن پذیرایی متشکل از دو بخش مدرن و سنتی بود که قسمت سنتی اش منو به 

سنتی  یاد سفره خونه های سنتی می انداخت.با بودن دوتا قلیون دیگه شباهتش کامل بود که سوگند توضیح داد که پدربزرگ مادریش چطور

 پرست هست و این قسمت رو برا خاطر بابابزرگش زن عمو و عمو درست کردند .

 

ینی  بعد از شام و با اصرار من برای جمع کردن میز من وسوگند میز رو تمیز و ظرفا رو تو ماشین ظرفشویی چیدیم و با تموم شدن کارها من با س

همه به عمو تعارف کردم عمو با برداشتن فنجون چاییش با لبخند پر مهری گفت :الهی  چایی و سوگند با ظرف میوه به داخل سالن رفتیم .اول از

 که پیر شی ....دخترم ...

 

 زن عمو هم با گفتن :ایشاهلل عروسیت ...

 

 انگاری به زیره امیر محمد هیزم انداخته باشه تا الووو کنه امیرم شروع به جز و ولزز کردن کرد .

 

چسبونید حاال که نه چک زدید نه چونه عروس اومده خونه ...شما بابا از داداش خدا بیامرزت وصیتی چیزی مبنی بر اینکه مامانی تا تنور داغه ب__

ختر عمو و پسر دخترشو اال و باال باید به برادر زاده اش بده ...و یا احیانا ناف هانا جونو به اسم من  نبردیدن ...هر چی باشه از قدیم گفتند عقد د

 و آسمونا بستند ...عمو رو ت

 

 باالخره عمو ضبط صوتش رو با گفتن :پسر جون حیا کن قباحت داره اینا چیه ؟

 خاموش کرد ...
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یکی امیر ایندفعه با قیافه ی آویزون دوباره روشن شد و  گفت:چی چی حیا کنم ،شما که عین خیالتون نیست فردا پس فردا این خانوم خانوما زن 

 یکی بی کاله بمونه ...بابا ایهاالناس چراغی که به خود من رواست به مسجد حرومه ...گفته باشم ... از ما بهترون بشه سر من

 

 عمو با خنده به طرف زن عمو برگشت و گفت:خانوم باز  این پسرت احساس خوشمزگی کرده االن هانا فکر می کنه حرفاش راسته ؟...

 

 گند کاری قبلت بگذره بعد ...ندید ی با یه حرف ساده تو به چه روزی افتاده بود ...زن عمو به امیر تشر زد :بابا بذار یه ساعتی از 

 

 تو این چندروزدیگه قلق امیر دستم اومده بودکه خیلی شوخ طبعه اون لحظه منم حرفاشو زیاد جدی نگرفتم

 

ی برداشت و روی عسلی گذاشت بعد چند مشت به چایی رو به امیر گرفتم که با صورت قهرو چشم ازم گرفت ویه جور خنده دار چایی رو از سین

 سینه اش زد و گفت :الهی اون شغاله که دختر عمو ی منو می خواد بمیره تا من حسرت به دل نمونم ...

 

 زن عمو به امیر تشر اومد :امیر بسه

 

 مامان بد می گم انگور زرد همیشه قسمت شغال میشه ...__

 

 جون برو موبایلتو بیار زنگ بزنیم به مامانت تا اجازه بده شب اینجا بمونی .... زن عمو به طرف من برگشت و گفت :هانا

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
387 

 

عمو  باالخره امیر از خروش افتاد زن عمو هم با مامان تلفنی آشنا و اجازه منو گرفت تا شب اونجا بمونم ...وقتی جو به حالت اولیه برگشت از

 وض کنم و واقعا حاتمی بشم ...پرسیدم :عمو کمکم می کنید تا اسم و فامیل  خودم و ع

 

ن عمو با حسرت آه کشید و گفت:البته عزیزم چرا که نه با جان ودل این کار رو می کنم تو یه حاتمی نه ملکی کاش موقعیت مالی و اجتماعی ای

فت نمی کرد و االن سرنوشتتون این موقع رو اونموقع داشتم تا پدرتو از نظر مالی ساپورتش کنم اونوقت پدر بزرگتم با ازدواج پدر و مادرت مخال

 نمی شد ....

 

صورت همه رو یه غم خاص از یاد آوری بابام گرفت ولی قسم با شیرین زبونی که تقریبا این بحث مفهمومی نداشت از دستم گرفت و پرسید 

 :اسمتو می خوای چی بذاری

 با لبخند گفتم :هانا حاتمی !

 

 مگه االن هانا نیستی تو ؟__

 

من االن اسمی که غالم از لج مامانم که خواسته شناسنامه مو هانا  بگیره چون هانا اسم مورد عالقه ی بابا هادیم بوده ولی اون اسممو نه گلم __

 هانیه گرفته به اسم انتخابی خودش ...هانیه رو دارم....

 

 

*** 
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  آر ش

 

**** 

 همه ی وجودم رو پر کرده بود ...  ساس خالعا ح

 ال تصحیح برگه های دانشجویان بودم ...که باربد سر به داخل انداخت و پرسید: در چه حالی ؟اتاقم در حپشت میز 

 

 هیچ چطور ؟__

 

 محمدی سراغتو می گرفت ؟__

 

 چیکارم داره ؟__

 

 گویا از حراست زنگ زدن یه دختر زشت و سیاهی جلوی در تو رو می خواد ؟!__

 

 دختر سیاهه  ؟ با من ؟ ...__

 

 حالی که به زور  جلوی خنده اش رو می گرفت گفت :تو واقعا از چنین دخترایی خوشت میاد؟در 

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
389 

 

 با تعجب پرسیدم :منظورت چیه ؟

 

 منظورم به این سیاهه هست ...__

 

 زیر لب تکرار کردم : سیاهه؟

 واقعا سر در نمی آوردم ...

 

 یش می فهمی چی به چیه ؟دوباره خندید و بعد با خنده گفت :حاال بیا برو ...خودت می بین

 

 از پشت میزم بلند شدم و به طرف حراست رفتم .

 

جمعی از دانشجوها جلوی  دفتر حراست جمع شده بودند با دیدنم پسرها کمی عقب کشیدن ...یکی از پسرها با نجوا پشت سرم آهسته گفت 

 هم رحم ندارید؟ ....:ایول استاد خدا قوت ...دمت گرم امریکا رو آباد کردین حاال به گداجماعت 

 

 تا به عقب برگشتم ...صدا ساکت و همه مات به صورتم خیره پس یه ماجرا این وسط بود که شده بودم سوژه ی اینا ....

 

دانشگاه وارد اتاق شدم و بعد از سالم و احوالپرسی آقای ارواحی با لبخندی گفت : استاد مجد ایشون با شما کار دارند یه ساعت تمومه که جلوی 

 معرکه گرفته که شما رو می خواد ؟
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با تعجب به زن خیره شدم با چشمای بادومی و صورت آفتاب سوخته اش با دیدنم یه جوری به طرفم هجوم آورد که هر کی می دیدش فکر می 

 کرد حتما یه نزدیکی با من داره

 دم ...و با هیجان گفت:آرش جون  ...چرا امروز به من سر نزدی خیلی منتظرت بو

 

 با خودم گفتم :جانا این چی گفت آرش جون بده بستون من با این چیه آخه ؟...

 

 گل دیروزی که بهم دادی رو الی کتابم گذاشته بودم تا خشک بلد بشه ...__

 

 دم ...از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت ...دخترک یه ریز داشت حرف می زد که بیشترش چرت و پرت بود و من اصال سر در نمی آور

 

 وده..هی از من انکار از اون دختر تایید که من سَر سِری باهاش دارم هر روز سر چهارراه براش شاخه گلی می دادم ...و یه جورایی دوس دخترم ب

که  این  تازه به حرف ناصر رسیدم که گفت:همه رو برق می گیره منو چراغ نفتی ؛حاال نمی شد تر گل و ورگلی عاشقم می شد نه به قول باربد

 گدای، سیا سوخته هم هست..

 

 بعد از یه ساعت دهن کف کردن تا توضیح بدم که من این خانوم رو نمی شناسم 

 تادست از سر کچل من برداره ولی مگه بر می داشت مثل سیریش چسبیده بود ول نمی کرد ...

 

د ...قرار بود کل تعطیالت عید رو به ویالی شمال بریم .به سامیار قول با پیشنهاد آقای ارواحی به کالس برگشتم  ....آخرین جلسه ی اسفند ماه بو

 داده بودم که پیش سگش که اسمشو بِن تِن گذاشته بود ببرمش ...
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 از لحظه ورود به کالس مدام دانشجوها با هم پچ پچ می کردند بعدش هم ریز ریز می خندیدند .

یناس که دختر  گدا رو یکی از اینا به جون من انداخته نه که همیشه دوس دارند استادا رو سوژه نابشون شده بودم ایمان داشتم کار یکی از ا

 ملعبه ی خودشون کنند ....

 

 صورت مسله رو روی وایتبرد نوشتم .بازم سراتو یقه ....

ه که مانیکور می کرد می افتاد به فقط هانی با استرس افتاده بود به جون ناخنش ....مشخص بود تازه مانیکورش کرده ...یعنی عادتش بود تاز

 جون ناخنش تا پدرشو در بیاره ....

مثل قبلها که حساس می شدم که ناخنش رو نجوه صداش کردم تا مسله رو حل کنه ؟...استرسش خیلی بیشتر بود چون ماژیک مدام از دستش 

 واصال نمی تونست حضور ذهن داشته باشه تا مسله رو حل کنه ....می افتاد ... مثل اونو قتا که با سامیار شیطنت می کرد استرس گرفته بود ....

 

از یه طرف استرس هانی و کنجکاوی من برا دونستنش و از یه طرف پچ پچ دانشجوها رو اعصابم بود تا باالخره حرصم رو سر هانی خالی کنم و 

 ..از کالس  اخراجش کنم  یه جوری هم سرش داد کشیدم که از من ریلکس بعید بود .

 

 به سر جاش رفت و وسایلش رو جمع و بدون هیچ حرفی از کالس زد بیرون ...نه تنها من یه چیزیم بود بلکه اینم یه چیزش بود ....

 

 با عصبانیت جواب  مسله رو نوشتم که حاتمی هم دیدم وسایلشو جمع کرد بدون هیچ حرفی از کالس خارج شد ...

 

 دم حاتمی و هانی دارند میرن ...منم پشتبندشون از در خارج شدم که دی
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 صداش کردم هانی به طرفم برگشت

 اون دختر گداو سوژه اش کار تو بود ....__

 

 من من کرد و گفت :کار من نبود کار امیر بود ...

 

 دیگه بدون هیچ حرف دیگه به طرف پله ها رفتند و تو ذهن من امیر نامی مدام می چرخید ....

 

******** 

 

 ت رو صندلی نشوندم و کمربندش رو سفت کردم ...سامیار رو پش

 

نازلی باکاسه ی آب و قران به دست پوزخندی زد و گفت :کاش این چند روز رو هم تحمل می کردین تا با هم بریم اینطوری نگران سامیار می 

 مونم....

 

ی تابی می کرد برا خود منم خوبه می خوام یه مدت سر تکون دادم و گفتم :سامیاره دیگه ؟مثل منم چموشه می ببینی از دوری سگه چقدر  ب

 ریلکس کنم ....

 

 خیلی مواظبش باش تا شما برسین دلم پیشتون می مونه ؟...__
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 نگرانش نباش مواظبشم ...__

 

 بعد از خداحافظی نازلی از سامیار راه افتادم .

 

توی وجود سامیار بود همیشه منو یاد بچه گیهام می انداخت و حال اینکه سامیار مدام وَرجه وُرجه می کرد و برا خودش شعر می خوند ...انرژی که 

 بزرگ شده بودم و با وجود نخبه بودن از پس مشکالت زندگیم نمی تونستم بر بیام ...از بر طرف کردنشون عاجز بودم اونم در مورد هانی ...

 ر شدن نبود ....بینمون یه عالمه خار  بود و دره های وسیعی که با هیچ توجیحی قابل پ

 

 هر روز با سامیار به ساحل می رفتیم روزای اول عید هوا خیلی خوب بود ولی بعد از سومین روز هوابه شدت بارونی بود ....

 

زد که بعد از ناهار سامیار با بِن تِن بازی می کرد منم جلوی تلویزیون چشمم به صفحه اش و مغزم تو خاطره های با هم بودنم با هانی پرسه می 

 با پارس بِن تِن  و تکون دادن دست سامیار به خودم اومدم ....

 عمو موبایلت داره زنگ می خوره ؟!__

 

ال دلم موبایلم رو از دستش گرفتم شهریار بود ...از اون موقع که پرو پرو رو در روم شده وبهم گفت که هانی رو می خواد ازش بدم می اومد ...اص

 بشم ...اینروزایی  که توسکوت  می گذشت ومن میترسیدم که حرکتی از شهریار سر بزنه تا عشقم رو به فنا بکشه .... نمی اومد با هاش رو در رو

 

 رد تماس دادم .... یه تک زنگ دیگه و بعد یه پیام

 )یک به هیچ ؛به نفع من (
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 یعنی چی ؟

 پیام دوم

 )من بردم ؛همه ی زندگیتو امشب به من باختی (

 

 ؟لعنتی یعنی چی 

 

 پیام سوم :

 )گفته بودم چیزی که حق منه آخرش به من می رسه (

 

 با دستای لرزون شماره شو گرفتم تا الو گفت :فریاد زدم :لعنتی تو چیکار کردی ؟چی به هانی گفتی ....

 

 با صدا خندید و گفت :جون عاشق این بیچارگیتم ....

 پست فطرت چیکار کردی ؟__

 

موردت یادت رفته بود آره با اون شایعه ها چنان از چشم عشقت انداختم و از عرش  افتادی ....آرش خان از چشم شایعه های داغ امریکا در __

شب هانی افتادی تا بیای بهش مثل سیمین ثابت کنی زمان می گذره اونوقته که می ببینی دو تا بچه بغلش انداختم ...می دونم شمالی حیف شد ام

 بینی؟؟؟ ...نمی تونی نامزدی ما با چشم ب

 فریاد زدم :دروغه؟؟ ....
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 دروغ نیست ...همه اش  واقعیته بهت گفته بودم جوجه رو آخر پاییز می شمرند ....__

 

 با صدا خندید دوباره داد زدم دروغه ...

دیگه دور و بر زنم آدرس رو برات می فرستم تا بیای باورت بشه اینبار من بهت می گم استاد آرش مجد پاتو از زندگی من بکش بیرون __

 نبینمت ....

 

 با حرص گوشی رو به دیوار کوبیدم شهریار هیچ وقت بلوف نمی زد حتما واقعیت داشت ....

 

نی با عجله لباسای سامیار رو عوض کردم ...با گریه هاشم راضی شدم بِن تِنُ و با خودمون ببریمش ...درست ساعت نه شب با اون رانندگی طوال

نازه ی گوشیم رو به زحمت تونسته بودم سر همش بیارم تا آدرس رو پیدا کنم بیعشور زیرش نوشته بود خونه ی عموی به تهران رسیدم ج

 خانومم با دیدن نوشته بازم داغ کردم ...

 

 به شهریار نوشتم من جلوی درم ولی باورم نمیشه هانی با تو و کنار تو باشه ؟

 

ی دوم که پنجره هاش رفلکسه و به خوبی شبا از بیرون به داخلش دید داره حرف می زنیم ...می  نوشت من با خانومم دارم تو راه پله ی طبقه

 تونی ما رو با هم ببینی و باور کنی که هانی ماله منه ....
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زیبایی که موهاشو  سرم رو باال آوردم نگاهم به پنجره ها بود شهریار کت و شلوار که از اینجا سیاه دیده می شد پوشیده و هانی من کاله زرشکی

توش جا داده و با یقه اسکی زرشکیش ستش کرده بود به تن داشت که با مانتوی کوتاه استخوانیش که کوتاه بود ولی خیلی خیلی بهش می 

 اومدپوشید ه لباهاشم با جیگری رنگ و لعاب داده بود ...

 

 بریی تا نیومدم یه بادمجون بکارم زیره چشمت ( )دوس ندارم فکر کنم یکی داره زاغ سیاه زن آینده مو دید  بزنه بهتره

 

 مثل دیوونه ها پشت رل نشستم رفتم رفتم ....تا به نا کجا آباد ....

 

 فریاد زدم و نوشیدنی باربد که از دفعه ی پیش تو ماشینم بود رو تا ته خوردم ....

 

ی بودم چند ضربه به در زدم نازلی با لباس خواب و ربدوشامبری که تا با اینکه مست بودم و تلو تلو می خوردم .سامیار به بغل جلوی سوییت نازل

 به تا کمرش رو  بسته بود ...در رو باز کرد ...

 بی هیچ حرفی سامیار و به اتاقش بردم ...

 

 پرسید :آرش اتفاقی افتاده ؟قرار بود من فردا با نکیسا و نامزدش بیام ولی االن تو ....

 

 امزد کرد ...هانی امشب با شهریار ن__

 دست رو دهنش گذاشت و با جیغ کوتاهی گفت:نه ...آخه چرا ؟هانی دیوونه وار تو رو دوس داشت ...
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د نمی دونم دوسم داشت یا نه اونم با من همون عمل متقابل رو کرد که من کرده بودم با قضاوت عجو النه همه ی شایع های امریکا رو باور کر__

.... 

 یه شوخی دوستانه ی مایک بوده  که به شایعها دامن زده بطوریکه  حتی سیمین جون باور کرده بود .... بهش می گفتی که همش__

 

لی با با حال زار گفتم :رفتم بگم ولی با کدوم همت ....شایعهای امریکا رو تکذیب می کردم و اون باور می کرد...همه اش در حد یه شایعه اند و

بگم ....داداشم وصیت کرد و زنشو به من سپرد ...حاال چطور به زنی که دوسش دارم بگم زن داداشم زنه منه حماقتی که با تو کردم چی ؟چطور 

 ....می تونی تا آخر عمرت با داشتن هوو سر کنی...و صیغه باشی  ...

 

 ال من نمیشه ...تو هم یه دروغ بزرگی تو زندگیم که نمی تونم انکارت کنم ...با بودن تو تو زندگیم هانی دیگه هیچوقت م

 

عقد ما تو شناسنامه های المثنی هستش کاش می رفتی جلوی نامزدیشون رو می گرفتی ...من از تو فقط پسرمو می خوام نمی خوام زنت __

 باشم ...آینده هانی و خودتو خراب نکن

 

 

وقت شب کرده بود ...اگه می دونست که می  با چشمای اشکی بهم نگاه کرد تمام آرایش کامل صورتو داشت یعنی این آرایش رو برا کی این

ی خوام برگرددم شاید االن فکر می کردم که به تور انداختن من اینکارا رو کرده ...نگاهم رو لبهاش گیر کرد جیگری همون رنگی که امشب هان

 من برا اون شهریار ناکس زده بود ...

 

 تولد سامیار هانی می داد .... تا خواست از کنارم بگذره همون بوی عطری رو می داد که روز
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 این بو  برای من یادآور خاطره ی زندگی مشترکی که با هانی تجربه اش کرده بودم نه اون بوی تحریک کننده غزیزه ایی باشه ....

 

 تا خواست که از کنارم رد بشه از مچش گرفتم مگه غیر از این بود که زنمه ....

 آرش تو ...تو مستی ؟__

 

   شد ہباقلب من بیگان ےقا شع»

 شد ہخنده از لب رفت یک افسان

 

 پدید آمد عشق بعدےحس و حال

 

 « شد ہغمخان ےبعد آن شب زندگ

 

**** 

 

 ےهان

*** 
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مه در غم همه ی وجودم رو گرفته به ماه نگاه می کنم ...و با خودم فکر می کنم چرا نمی تونم یه جرعه آرامش داشته باشم ...نه به اینکه این ه

به  مرکز باشم و زندگی روی محور من بچرخه دلم می خواد چشم ببندم و باز کنم ببینم که یه دختر بچه ام و یا به زندگی قبل از معین برگرددم

همون زندگی ساده که پدرم هنوز غالم بود و یلدا و سودا هم خواهرای ناتنیم بودند چی میشد معین عاشق سودا می شد و من ...بی خیال از 

 ای زندگی با روند طبیعی درسمو می خوندم می رفتم دانشگاه و بعد ....و بعد ...عاشق استادمون می شدم ...غمه

 

 زودی چشمامو باز کردم

 

 وای نه بازم آرش ... دیگه نمی خوام به آرش فکر کنم ...

 

رو می کردم امیر باهام قهره ...میگه اگه  این یه هفته برام تو کاب*و*س گذشت ....یه کاب*و*س وحشتناک آرش اونی نبوده که من فکرش

 آرش رو نمی خواستم چرا اونو جایگزینش نکردم برا بدبخت کردن خودم ....

 

 نمی دونم از یه طرف حرفای شهریار در مورد آرش و از یه طرف تعریفهای مامان از شهریار باعث شد یه تصمیم عجوالنه ایی بگیرم ...

 

 م شده و منو آورده خونه اش آخر هفته قراره مراسم ازدواج منو شهریار باشه ...عمو این مدت مثل یه پدر حامی

 

احساس حماقت نمی کنم چرا که از وقتی از گذشته ی آرش فهمیدم آرشی که عشقم بود و تا آسمونها می بردمش حال از چشمم افتاده بود حال 

 رش پس زده بود ...این من بودم بر اریکه قدرت عشق که آرش رو پس می زدم ...حال آ

 من زن روزای سخت بودم و با خودم فکر می کردم که اینهم بگذرد ...
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*** 

 

تیپی سوگند با هیجان سرشو انداخته بود پایین اومد داخل تا سرش رو باال ...سوتی کشید وگفت:او الال ...شهریار جون غش نکنه یه وقت ؟...چه 

 ؟چه سری ؟ چه بالی ؟

 

 ومدی ؟بترکی دختر ...کی ا__

 

 االن رسیدم ... استاد مجد سراغتو گرفت ؟__

 

 آرش منظورته ؟__

 

ها آرش منظورمه ؟ ...میگم از وقتی تو هم از استاد رو برگردون شدی حاال که فکرشو می کنم منم دیگه دوسش ندارم عوضش از این استاده __

 فیزیک ...می گم خیلی خوشم میاد ؟

 

 :منظورت به باربده ؟ با تعجب به طرفش برگشتم و پرسیدم

 

..می ای جوونم چه اسمی ؟ چه یالی ؟ ...راستی شهریار تو سالن منتظرته ...با امیر چنان قیافه برا هم گرفتن ....انگاری وارث یه ورثه اند .__

 خوان همو تیکه پاره کنند ...
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یه سوت مشتی که زد گفت:ای جوونم کوفت شهریار بشه که شال رو به روی سرم انداختم و نگاهی هم به خودم تو آینه انداختم که سوگند با 

 چنین لعبتی رو به تور کرده ...میگم چادر مادور هم پر ....

 

 با آهی گفتم :شهریار دوس نداره ...ولی مجبورش کردم قبول کنه  ...چون خودم با چادر راحتترم ...

 

 شدین شما.... بله دیگه ،بله ...چشم جمال به جمالشون روشن  ...سر به راه__

 

 چند تقه به در وبعد در درگاه در شهریار نمایان شد

 

 سوگند که روی میز آرایش نشسته بود به قدری هول کرد که کم  بود بیفته ...دست پیش گرفتم تا  جلوی افتادنش رو بگیرم ....

 ه ی ... چپ و وانمود می کرد تو این باغا نیست ...همراه شهریار بعد از خداحافظی با زن عمو و سوگند وامیر که خودش رو زده بود به کوچ

 

 قهر ما ،قهر امیر محمد و من در اصل از اونروزی بود که اون دختر گداه رو  به سراغ آرش فرستاده بود مربوط میشد ...

 

 بعد از آزمایشات  رفتیم خرید آینه و شمعدون وطالجات و...خریدیم ...

 

 توران رفتیمبرای ناهار به یکی از شیکترین رس

 

 نگاهی به اطراف انداختم و به شهریار گفتم :من می رم دستامو بشورم ...
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 شهریار  با لبخندی به لب گفت :منم می خوام بشورم تا دستشویی بانوان همراهیت می کنم ...

 

 ممنون ...__

 

 کنارم به راه افتاد...تا جلوی در ورودی ...

 

 داختم خیلی مغموم و گرفته به نظر می رسیدم ...دستهایم رو شستم نگاهی به  آینه  ان

 

 شاد نبودم این رو به خوبی حسش می کردم ...

 کیفم رو باز کردم و آرایشمم رو تجدید کردم و قرمزی ل*ب*م رو با انگشتم یکنواخت کردم ...

 

 بوی آرش رو میده بوی عطر تلخشو .. در سرویس باز و یه دختری که آرایش غلیظی داشت وارد شد نمی دونم چرا یه لحظه حس کردم که

موهاشو از یه طرف شالش بیرون ریخته و صورتش از دور کامال مصنوعی بودنش رو داد می زد و به چشماش لنز گذاشته بود ...لنز آبی به چشم 

 داشت و خیلی تابلو بود که لنزه چون قرینه اش زده بود بیرون ...

 

 و هانی هستی ؟نگاهی اجمالی به من انداخت و پرسید:ت
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 برای لحظه ایی گمان کردم که از ببینندگان تلویزیونه ...

 از جیب مانتوش یه موبایل سفید اَپل بیرون آورد و گفت :یه آقای خیلی خوش تیپی این موبایل رو داد به من که بدمش به شما ....

 

 با تعجب پرسیدم :یه آقا ؟

 

 چرا بوی عطر آرش رو بیشتر از قبل حسش می کردم ...موبایل رو همچنان به طرفم گرفت ...نمی دونم 

 برای هر کسی

 یه اسم تو زندگیش هست

 که تا ابد هر جایی بشنوه

 ناخودآگاه برمیگرده به همون سمت

 یا از روی ذوق

 یا از روی حسرت

 و یا از روی نفرت

 کدوم حالت بهم دست می داد االن هم نمی فهمیدم با این بوی عطر که هر بار قل*ب*م اسم آرش رو زمزمه می کرد

 ذوق ، حسرت ،نفرت ....

 

 صدای همهمه ایی از بیرون شنیده می شد که باعث شد ...
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 دختره بدون هیچ توضییحی موبایلو توی دستم میذاره و با گفتن رمزشم  تاریخ تولدته می ره .

 

و حتی گارسونها همه به یه طرف می دویدند ....گیج به این ورجه منم موبایل رو انداختم ته کیفم و از سرویس بیرون اومدم مشتریای رستوران 

 ورجه هاشون خیره شده بودم که شهریار از بازوم گرفت و دنبال خودش کشید

 

 چی شده؟ چرا اینا اینکار رو می کنند ؟__

 

 زودتر رستوران رو تخلیه کنند ...همانطور که منو دنبال خودش می کشید گفت :یکی زنگ زده که تو رستوران بمب گذاشتن تا هر چه 

 

 با تعجب پرسیدم :کدوم خنگولی به رستوران بمب میذاره ؟

 

 آدم دیوونه زیاد پیدا میشه ...__

 

 همه جونشو برداشته و بیرون از رستوران فرار می کردند ...

 

 تا خم شدم سوار بشم نگاهم به خیابون روبه رویی افتادبه جیپ شهریار رسیدیم با ریموت در رو باز و مثل همیشه جنتلمنانه در رو برام باز کرد 

 

آرش در حالیکه دستهاشو باالی سقف ماشینش گذاشته بود و به اینطرف خیره شده بود ...تا نگاه منو متوجه خودش دید یه چشمک و یه 

 ب*و*س حواله ام کرد ...
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م صد درصد کاره آرش بود که نمی خواست من ناهارو با شهریار صرف مثل این بود که دزدی کردم زود روی صندلی نشستم لعنتی بمب کذایی ه

 کنم ...

 

 دلم از وجود آرش توی حوالیم غنجق غنجق می زد ...

 

 شهریار تا راه افتاد پرسید:بریم یه رستوران دیگه ؟

 

 با بی حالی گفتم :نه برو خونه سرم بدجور درد می کنه ...

 

 ی داری ؟در اثر خونی که ازت گرفتن بد حال شدی ؟می خوای بریم دکتر فکر کنم کم خون__

 

 با تکیه ی سرم به پشتی صندلی چشمام رو بستم ..

 

 دلـــم ہدیـــگـ

 ... خوادےنم رو آرش با ے ہدونفــــر ےواھ

 ہبــاشـ ڪےفــقط دلـــم مـــیـخـواد ی

 ہبــاشـ ہداشـــــتـ دلـــــــمـو ےواھ

 .... خورده شهریار اسم ہب ہاونم قرع
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 کیفم ویبره می رفت شهریار گفت :موبایله توه ...

 تا خواستم بگم نه یاد موبایلی که دختره داده بود افتادم

 

 از کیف بیرونش آوردم و رمز تولدم رو بهش وارد کردم

 پیام روی صفحه رو خوندم :

 

 ))تصادف هم که می کنی،

 نه تصادف رو تحلیل کنه...مقصر باشی یا نباشی ،باید افسر بیاد،کروکی بکشه...صح

 شرایطِ جسمی راننده ها رو ارزیابی کنه...

 خسارت بدی،خسارت بگیری،

 شهر هرت نیست که !

 بشکونی..دلمو پس بزنی ... "دل "حاال تو حساب کن

 به همین راحتی؟

 بزنی و بری؟

 بی خسارت؟

 بی دغدغه؟!((
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 شهریار گفت :گوشی خریدی گوشی نو مبارک ؟

 

 ور پیام آرش می چرخید ...یعنی خسارت می خواد؟؟؟اونم از من ....ولی ذهن من د

 چرا اون وقتی می زد ...می رفت ...می شکست ...پای خسارتی دربین نبود ...به من که رسید خسارت می خواست ....

 

 

 

*** 

 

  آر ش

 

**** 

 

 چرا تکلیفم با این عشق و عاشقی و هانی معلوم نبود .

 مرگ می خواستمش از یه طرف هم با در نظر گرفتن شرایطم ...نمی دونستم اگه هانی می فهمید چی میشد ...از یه طرف تا سر حد 
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 دلم بازم منو سراغ هانی فرستاده بود ...بازم داشت با عقلم لج و لجبازی می کرد مدام هانی رو از من می خواست ...

 

 م ت د ا ی ب ن م  ہ ک ن ی م ه

 م ت و  ر ا ح م ت ا  غ ب ہ ک

 

 م ا د ت و  ع ق ش ر  ع ی ا س

 

 ند شب پیش افتادم که نازلی با اون آرایش و اون لباس و...اد  چی

مم کار خطایی صبح که با غلغلک سامیار چشم گشودم .روی تخت اتاق کار افشین بودم ...برای لحظه ایی تمامی دقایق رو به خاطر آوردم تا بفه

 ازم که سر نزده ...

 سرم از مستی شب قبل درد می کرد همراه سامیار به سوییت اومدم و برای خودم شربت عسل درست کردم .

 

ا سامیار با هواپیماش مدام از این سر سالن به اون سر می رفت ... دوباره به نازلی فکر کردم چرا و به چه دلیلی اونطور لباس پوشیده و ی

 ش با اون عطری که به خودش زده واقعا فکرمو مشغول کرده اصال دوس نداشتم بازم زود قضاوت کنم و بخوام تهمت بزنمآرایش

 

 م ت ی ن ا و ر ن م  ہ ک ن ی م ه

 م ت ق ا ط ه د ی س ر  و م ہ ب

 م ت د ا ع ےو  د ا د  و د ت خ

 م ت د ا ع ےد ا د 
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امشب بی خبر تو همون ساعت پشت سوییت افشینم می خوام بدونم تو خفا پشت سر من چه خبره چی می گذره ...به دلم میگم حق نداری 

 بدبین بشی ...

 

 دوباره صدای آهنگ سامان جلیلی میاد ...

 

 ت ن ت ش ا د ہ س ا و ہ ت د ر س

 م ا د ت ب ر د  ع ک ر  ن ا ث

 م ت د ا ع ک ر ت ہ ا ل ح م

 م ا د ت ر ک ع ت

 

 یواشکی در رو باز می کنم وارد سوییت میشم درست مثل سوییت ماست .صدا از اتاق خواب میاد خوشبختانه در اتاق بازه ....

 

 ..حال پشت در اتاقم صدای آهنگ سوزناک بیشتر و پر از احساس درست مثل حال و روز نازلی بود ..

 

 م ت و ل خ ے و ت ہ ی ر گ ہ ی

 م ت ر و ص ے و ر ے ک ش ا ہ ی

 

 م ت ب ر غ ہ ش ی م و م ن م ت
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 م ت د ا ع ہ ن ا ی

 

ت بوی  عطرش همون عطری نازلی با صورت گرفته و اشکی مثل دیروز آرایش به صورت و لباس خواب به تن اینبار ربدوشامبرشو به تن نداش

 بود که هانی روز تولد سامیار زده بود ....

 

قاب عکسی که تو آغوشش داشت رو روی تخت گذاشت و با نوک انگشتش قطره اشکش رو پاک کرد و با بغض گفت :افشین تا کی می خوای 

طرت هم آرایش کردم همون عطری که دوستش باهام قهر باشی تا کی نمی خوای باهام حرف بزنی من چقدر بهت التماس کنم ببین به خا

دم حرف داشتی رو زدم ...می دونی روزا که نمی تونم برات این کارارو بکنم اونوقت فکر می کنند که دیوونه شدم یا مالیاخوریایی گرفتم که با خو

ه بودیم ...تو باهام قهر کردی و خودتو کشتی می زنم ....ولی هیچ کس نمی دونه که اونشب ما باهم قهر بودیم از دو روز قبلش با هم دعوا کرد

 ومن نفهمیدم چرا ؟

 

 به خدا افشین خیلی دوستت داشتم و دارم ...می دونی با اون وصیت مسخره ایی  که کردی دلمو بیشتر شکوندی ....

 

 ن و ر ا ب  ر ی ز ن د ز ہ س ر پ ہ ع ر  د ف ه

 ہ و ش و  ت س ت ک ع ہ ک ے ب ا ق ہ ا  ی ب

 

 و ن ا ب ی ت خ و  د س و  د ا د ی ت ن م

 

 ن و م ا ت و د ے ا ج ے ش ک ی و  م ن م
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 وبعد صدای های های گریه اش که روی تخت افتاده و گریه می کرد ...

 

 چطور ؟بغضم گرفت .چطور به ذهنم اجازه  خطور خ*ی*ا*ن*ت رو دادم 

 

 و م ت خ ی ر  و ت ہ س ا و ہ ک ے ک و  ا ش من

 

 ن و ج  ز ا م ر ذ گ ے م  و ت ے ا پ ہ ع د ف ن ا ی

 

 از در خارج می شدم که صدای نازلی رو از پشت سرم شنیدم که صدام زد:آرش ...

 

 که چی بگم ...به طرفش برگشتم ...لحظه ی بدی بود مونده بودم  

 من اینجا و تو سوییت اون چه می کردم ...

 

 چشماش از گریه سرخ سرخ بود ...

با لبهای لرزون و پر بغض گفت:من همیشه برای افشین تو  این ساعت  به سوگش میشینم ...هنوز که هنوزه داغ افشین رو به سینه دارم 

 ...افشین همیشه برا من شوهر بوده نه برادر شوهر ....

 

 تنها کلمه ایی که اون لحظه به ذهنم رسید این بود که بگم متاسفم ...
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 دوباره به طرف در رفتم که چند قدم با عجله به طرفم برداشت و از مچم گرفت و گفت :می تونم یه خواهشی ازت بکنم ؟

 

 بکن؟__

 

خاطرش بجنگی ... من هیچوقت بهش نمیگم که زن توام برو دنبال هانی نذار خودشو بدبخت کنه ؟ هانی ارزش اینو داره که با سرنوشت به __

ت همونطور که از ازدواجمون هیچ کس حتی خانواده من و نکیسا خبر ندارن ما به خاطر وصیت افشین اون عقد مزخرف رو کردیم ...تا دنیا دنیاس

 نه تو می تونی هانی رو فراموش کنی نه من  می تونم از خاطره های افشین دل بکنم ...

 

 اختیار گفتم :ولی هانی انتخاب خودشو کرده هر چند انتخابش من نیستم ؟؟؟... بی

 

تو هیچ وقت بهش فرصت انتخاب ندادی؟ یه فرصت بهش بده تا انتخابت کنه آره آدم وقتی از دست کسی که دوستش داره ناراحت که میشه __

برای تو می تپه ...یه بار به خاطر دل خودت و هانی دست از لجبازی عاشقانه دست به یه تصمیهای عجوالنه ایی می زنه  ....ولی دل هانی با توه و 

 بکش و دیوونگی کن چرا که عشق دیوونگی می طلبه ...

 

 

 ےگاه

 ٺزندگی مامٺ ہمیش ڪےی

 ٺےٺهس مامٺ

 ٺجون مامٺ
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 ےڪہمیدون

 ےنرس بهش ٺشاید هیچوق

 ڪہهمین ےول

 بهش ٺرڪف

 ہنڪمی ٺآروم

 بهترین حس دنیاس

 

 ام ےــو هان♡ـــٺمثل بودن 

 من ےبرا

 

**** 

 

 چند روز بود که هانی به سر کالساشم نمی اومد از طریق حاتمی بهش خبر دادم اگه یه جلسه ی دیگه غیبت داشته باشه باید سه واحد ریاضیات

 مهندسیشو حذف کنه ...

 

 البته بیشتر حکم دیدار رو برام داشت تا گرفتن زهر چشم ازش ...

 

 از باربد آمار گرفتم که شهریار کجاست ؟ گفت همین االن حرف زدم که رفتند برا خرید ... نزدیکای ظهر بود
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یه طال فروشی بود که آشنای سوده بود رفتم اونجا کشیک کشیدم که باالخره اومدن دست تو دست هم و برا ناهارم یه رستوران شیک رفتند 

ی هانی با شهریار ناهارشو صرف نکنه ...یه عالمه معادله های ریاضی تو مغزم رژه داشتم از عصبانیت هالک می شدم دلم می خواست بمیرم ول

 می رفت ...باید یکیش رو  پیاده می کردم تا دلم از این بی قراری در بیاد ..

 باالخره نقشه ی بمب گرفت و شهریار سالنه سالنه هانی رو رسوند و رفت .. .

 

 با خنده به لب گفت:خیاطشون  داره لباس دومادیشون رو پرو می کنه ؟به منشی شهریار اشاره کردم که برم داخل 

 

 با هیجان ساختگی گفتم :اووو .لباس دومادی ؟!..

 

 و اونم در جواب با ناز و عشوه گفت:ایشاهلل قسمت شما آقای مجد ..

 

 تو دلم گفتم اگه این دوست گرام  بذاره اونم قسمت میشه ...

 

 بفرماید وارد شدم ...چند ضربه به در زدم بدون 

شهریار کت وشلوار  دومایش رو به تن کرده و خیاط مخصوصش داشت براندازش می کرد بارها گفته بود که تمومی کت و شلوارهاش دست دوزه 

 باور نمی کردم من همیشه دنبال برندهای معروف بودم ولی شهریار همیشه تک پوشی رو ترجیح می داد ...

 

 دست زدم به دیوار تکیه دادم و
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 براووو آقا دوماد ..__

رنگ صورتش به خوبی مشخص بود که تغییر کرده و به تکاپو افتاد... و با گفتن من دیگه درش بیارم به طرف خیاطش رفت و کتش رو با کمک 

 خیاط در آورد و بعد شلوارش رو  در آورد و به دست خیاط داد ...خیاط بعد از خداحافظی رفت ..

 وشیدن شهریار خیره شده بودم که پرسید :به چی خیره شدی ؟همچنان به لباس پ

 

 با پوز خندی به لب گفتم :به تو ،نکه من از اوناشم ..خودت که بهتر می دونی ؟ مگه نه ؟

 

 مزخرف نگو ؟__

 

گشتن مایک درست کردند  من یا تو ؟ نمی ترسیدی این همه مدت با من رفاقت داشتی ؟ اصال فکر نکردی شایعه ایی که تو امریکا برا من با__

برا تو هم درست کنند ، تو هم رفیقی ،به تو هم میگن رفیق که منو دور بزنی که عشقمو با یه مشت چرندیات و خزعلبات به هم بپیچی و به 

 ور بزنم ...خوردش بدی که چی که منو از چشمش بندازی ... ولی کور خوندی من از این بیدایی نیستم که پا پس بکشم منم بلدم مثل تو د

 

 تو داری چی میگی ؟__

 

 تو بگو چی میگم ؟ بهم بگو چطوری ؟ قانعش کردی ؟اصال چطوره یه باره ب همنم تعریف کنی ؟__

 

 همه اش راسته ؟ همه اش رو تو امریکا می دونستن ...هیچ وقتم تو ثابت نکردی که اونیکه میگن نیستی ..به حرفم هیچ اعتمادی نیست .__
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 اگه هانی بفهمه که تو اون شهریار معروف هزار و یکشبی ...این عروسی به نظرت سر می گیره؟ .. فکر می کنی__

 

 لعنتی .__

 

می دونی شهریار من از رفاقت با تو به یه نتیجه رسیدم مثل انشایی که آخرش نتیجه گیری باید کرد اینکه هیچوقت راز دلم رو به هیچ کس __

کا عادی بود ...فکر نمی کردم بهترین دوستم از اون شایع برای بدست آوردن عشقم سو استفاده کنه و بر علیه ام نگم اون روزا اون شایع تو امری

 استفاده کنه ؟ ..خوب نتیجه این میشه که منم از نقطه ضعف تو سواستفاده کنم تا جلوی این ازدواج رو بگیرم ...

 

 ش محکوم نمی کنند ...من با عشق هانا عوض شدم هیچ کس رو به خاطر گذشته ا__

 

 پس چرا من به خاطر شایعه گذشته محکوم شدم ..__

 

آره .آره ..تنها مورد مشکوک از گذشته ات اون شایع بود می خواستم خواستم که هانا ازت زده بشه از چشمش بیفتی همونطوریم که شد __

 ود .....برای بدست آوردن هانا حتی حاضر بودم که تو رو بکشم ..اینکه چیزی نب

 

ا چه نامرد بودی بی معرفتی کردی اگه به هانی قبل از ازدواجتون راز شهریار هزار و یکشب بودنت رو نمیگم فقط برا اینه که بهت ثابت کنم هان__

م جدا کنه؟ جسما چه روحا مال منه عشق ما ابدیه ...تا ابد ما مال همیم چون سرنوشت ما رو با هم روبه رو کرد هیچ کس نمی تونه ما رو از ه

 ...اون خودش با پای خودش به من بر می گرده ؟...می بینی ؟...
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به طرف در رفتم که پشت سرم فریاد زد :فردا هانا زن میشه اونوقت معنی عشق ابدی رو می فهمی ؟ من هیچ باکی از گذشته ی ترک شده ام 

 ندارم ؟

 

 جواب من فقط یه پوز خندی بیش نبود ...

 

 شازده کوچلو:

 بعضی عشق ها میگن

 عشق نیست دیوانگیه

 روباه:

 عشقی که توش دیوانگی نباشه

 عشق نیست

 فقط حس عادته

***** 

 

 ےهان

*** 

 

شت نگریستن به آبشار روان زندگی,نمیتواند مرداب خفته ی خواسته هایت را بیدار کند.اگر خیال رسیدن به روشنایی آفتاب را داری,پس قایق تال

 بسپار و از منظره ی موفقیت انتهای رود لذت ببر.......را به رودخانه ی سختی ها 
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 شیده با هیجان داشت یه جک رو تعریف می کرد :

 ؟مامآن میشه موهامو رنگ کنم

 مامان : نه

 ؟مامان میشه ابروهامو بر دارم 

 مامآن : نه

 ؟مامان میشه ساپورت بپوشم

 مامآن : نه

 ؟مامآن میشه رژ بزنم

 مامآن : نه

 ؟هرچی میگم میگی نهمامآن چرا 

 سالم شده 1۸من 

 ؟مامآن : جواد خفه میشی یا بیام خفت کنم

 

 

 خانوم آرایشگر اخمو باالخره به پوز خندی اکتفا کرد ...
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من چشمامو بستم و خودمو  به دستاش سپردم تا هر گلی می زنه به سر خودش بزنه بازم داشتم عروس می شدم ولی بازم خوشحال نبودم ...با 

 فکر کردم اگه عروس آرش می شدم بازم مثل االن اینطور دمق می شدم یا نه ؟ خودم

 خیلی دمقم یه جوری خالی از هر احساسیم ...

 

دیروز با خیاالت خودم هر دقیقه خیالپردازی می کردم که آرش جلوی این ازدواج رو مثل سوپر منی می گیره چون این  مثل سایه بدنبالم 

مید رو داده بود که آرش هم دوسم داره و جلوی این ازدواج رو هم می گیره...استرسهای شهریارو حساسیتهایی که از اومدنهای آرش بهم این ا

ی خودش در مورد اینکه آرش رو دیدم یانه  هم باعث شده بود که قند تو دلم آب کنم ...از این ناز و نیازای زیر پوستی عشقمون تا به عرش م

 رفتم ....

 

*ن*ا*ه گذشته ی آرش به هیچ وجه قابل نرژی می داد ولی از یه طرف عقلم بهم توپ و تشر می اومد که یعنی چی ؟ گویه جوری بهم ا

 بخشودنی نیست ...و نباید ببخشمش و بهش فکر کنم .....

 

 دوباره نیم خندی برای جُک شیده به لب زدم ...در حالیکه اصال متوجه نشده بودم که چی گفته ؟

 

 لحن مالیمی گفت :حاال می تونی لباستو بپوشی ؟!... زن آرایشگر با

 

 شیده با خوشحالی در حالیکه ورجه و ورجه می کرد برای کمک بهم به پرو خونه اومد ...

 

 وای زن داداش چقدر خوشگل شدی ؟__
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 نگاهم رو به آینه دوختم ....

 

 از پشت سرم جلوی سینه ام به هم حلقه شد ...تا شیده بیرون رفت دوباره جلوی آینه لباسم رو صاف می کردم دستهایی 

 وسر آرش روی سرشانه ام قرار گرفت و با نفسهایی که می کشید و باز دمش رو بیرون می داد غلغلکم می اومد ...

 آرش نکن غلغلکم میاد ؟__

 

 اصال تا حاال توجه نکرده بودم چقدر بوی خوبی می دی ؟__

 

 ...ریز ریز شروع کرد به ب*و*سیدن گلوم 

 

 برای اینکه محور توجهش رو منحرف کنم پرسیدم :آرش عکسایی که نکیسا تو آتلیه اش گرفته رو چکار کردی می خوام ببینمش؟ ...

 

 در حالی کمی از موهامو کنار می زد گفت: اون عکسا فقط فقط برا خودمه ...به کس کسونش نمیدم به همه کسونش نمیدم ...

 

 یه بار ببینمشون ...اِ... آرش خیلی دوس دارم __

 

 باور کنم که تا حاال ندیدیش ... ؟__
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 دوسه تا شو نازلی تو لپ تاپ بهم نشون داده ...__

 

بسه چقدر می خوای نگاه کنی ؟می دونی من به یه نتیجه رسیدم که چه مرد و چه زن به اون عکسا نگاه کنه مهره ی مار ی که عشق من داره __

 ه ازش خالصی نداره ....جذبش می کنه به طوری که دیگ

 

 آرش ...__

 

 هیس ، داری تمرکزمو می پرونی ...__

 

 چه تمرکزی ؟ آرش فقط یه بار نشونم بده ....؟؟__

 

 می دونی روزی که دوباره لباس عروس رو برا من بپوشی اونوقت ذوقش از وجودت می پره ...برات تکراری میشه ...__

 

 کردم ....انگاری به خر تیتاپ داده باشند ذوق 

 از تصور اینکه من عروس آرش بشم یه ذوقی نشست تو وجودم ...من با تمامی وجودم آرش رو می پرستیدم ..

 با هیجان پرسیدم :آرش یعنی می خوای برام عروسی بگیری ...

 

 اِ ....خانوم لب می دونی ناز و عشوه اومدن مالیات داره ..__
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 میشی ....آرش هیچ می دونی تو  جذابترین دوماد __

 

 اونوقت چطوری جذاب میشم ؟__

 

 چون قراره کنار  خوشگلترین عروس دنیا باشی برا همین براهمه جذاب و خاص میشی ...__

 

 اِ...اینطوریاست دیگه چون قراره پیش خوشگلترین عروس باشم جذاب میشم ...ولی من می دونم چرا جذابم ...__

 

.دستهامو دور گردنش حلقه کردم  دیگه  بدون هیچ خجالتی زُل زدم به چشمای عسلیش ...دلم فراح  یه دستش رو به کمرم انداخت و بلندم کرد

 بود که این مرد تنها  عشق زندگی منه !....و من تا ابدیت او را دوستش خواهم داشت .....

 

وق رو نمی بیند پس چرا عیب آرش مثل یه وحال من کجا بودم و داشتم به کجا می رفتم ؟ مگه غیر از این نیست عاشق کور است و عیب معش

 دمُل چرکین منو از خودش بیزار کرد ...باید برای داشتنش خودمو به کوری می زدم و می بخشیدمش انسان مگه جایز و خطا نبود ....

 

ه عشق بازیش ...از خود دوباره به آینه خیره میشم وجودش رو دوباره پشت سرم حسش می کنم دلم بی قرار عاشقانه هایش می شود ..بی تاب

بی خود می شوم ...مگه ممکنه  مردی با این چنین احساسات هات و داغ به زنی مثل من ،می تونه که  یه گِ*ی باشه ...با یاد آوریش تمام 

 اد ...وجودم می لرزد چشم باز می کنم و تنها چیزی که به ستم می رسد  رو با عصبانیت به طرف آینه پرت می کنم دلم گریه می خو
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 به چـه بــهانه ای

 می خواهــــم،

 اورا فرامــوش کنــم؟

 آن هم،درسـت زمانـی که

 مـــــن . . .

 

 با هر بهانه ای

 او را به یـاد می آورم

 لعنت به من ....

 

عصبانیت آرش حافظه ام با صدای شکستن آینه هم زن آرایشگر و هم شیده وارد پرو خونه میشن من مگه همون هانی عاشق پیشه نبودم که با 

به کل پاک شده بود مگه من به قدری دوسش نداشتم که از دیدن ناراحتیش خودمو گم  کردم پس چه بالیی سرم اومده بود که داشتم بی وفایی 

 می کردم ...من آرش خودمو می خوام ....هر حرفی هم پشت سرش باشه من آرشمو می خوام ....

 

 

 ماد اومد تو اون چله تابستون با عجله شنل رو به سرم انداختمبا گفتن شاگرد آرایشگر که دو

 هنوز امید دارم که سوپر من زندگی منو از این حماقت که کردم نجات بده....

 

 هنوز امید دارم که وقتی چشم می گشایم  ببینم که همه ی ایناها خوابی بیش نبوده ...
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 عشق از خود گذشتن نبود پس من چه کردم با خودم و عشقم ... من عشقم رو به چه فروخته بودم به یه دنیا حسرت مگر

 

 شیده سرش رو داخل شنل آورد و با تعجب پرسید :اِ ....زن داداش این کارا برا چیه ؟ ..عروسی مزه اش به این لحظه اشه که دوماد با دیدن

ار هم گفته بودی تا محرم نشین نمی خوای عکسای آنچنانی فرشته ی زندگیش هنگ می کنه یعنی چی آخه ؟ اون از آتلیه که نرفتین ...به شهری

 بغل بغلی باهاش بندازی ؟ اینم حاال ...داداشم با هزار امید و صلوات می خواد روی ماهت و ببینه اونم داری ازش دریغ می کنی ؟

 

که چرا قبول نکردی اینطوری خودتو آرایشگر هم با غر غر های  اون با لحن جدی گفت :دختر جون اینکارو نکن بعدها حسرت می خوری 

 پیچوندی ؟

 

 اونا از من چه می دونستند ؟

جاتم از من و گریه های شبانه ام بر روی بالشم  لکه بسته رو نمی دونند ....آرش بیا خواهش می کنم فقط تو می تونی از این حماقتی که کردم ن

 کشم ... بیا نجاتم بده ..بدی آرش ... خیلی دوست دارم نمی تونم از دوست داشتنت دست ب

 

 دلم باز هوای گریه داره ....

 

آبی  شهریار اومد تو من با شنلی که نصف صورتم رو گرفته به استقبالش می روم دسته گلم که رز های صورتی با ساقه های خیلی بلند و روبانی به

 آسمانی   که  با کراوات شهریار ست شده ...

و شهریار از بازویم می گیرد ...شیده همچنان دلخور به شهریار غر می زنه که چرا قبول کردی صورتشو برات دسته گل رو به دست می گیرم ... 

 باز نکنه ...
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 شهریار هم با متانت  گفت: عیب نداره بعد از عقد می بینمش ....مسله ایی نیس باالخره که من روی ماهشو می بینم که؟....

 

 طرف تاالر می ریم ...سوار بر ماشین بزک کرده شهریار به 

 

 ...چندتا بادیگارد جلوی در ورودی وایستادن هنگام ورود شهریار بهشون تذکر می ده تا خطبه نخونده شده کسی رو بدون دعوت نامه راه ندن تو 

 

اومد انگشت رو هر چی که همون لحظه از زیر شنل نگاهم به سودا می افته با توجه من به طرفم می آد و با دلخوری میگه :همیشه ازت بدم می 

می ذاشتم عاید تو می شد معین ،و حاال شهریار رو ازم گرفتی برای تشیع جنازه ی بابا بزرگش شرکت کردم تا تو چشماش دیده بشم ... تو  

زم به چشاش جشنواره که جایزه سیمرغ بلورین برای بهترین تهیه کننده می گرفت با هزار ترفند خودم وجلوی چشماش به غشی زدم ولی با

 نیومدم هزار و یک کار کردم ولی نمی دونم توی عفریته از کجا پیدا شدی که قاپشو دزدی بخاطره نداشته هام هیچ وقت نمی بخشمت لعنتی ...

 

نظر می یلدا از بازوش گرفت و نجوا کرد که شهریار داره میاد حس می کردم که شهریار به خاطر اومدن آرش خیلی می ترسه ...خیلی عصبی به 

رسید ...دلم می خواست به سودا بگم به دست و پاش می افتم اگه جلوی این ازدواج رو بگیره ....خیلی خوشحال میشم  برای اولین باراین 

 دشمنی رو در حقم بکنه ....

 

ایی به خودشون رسیدن ... با ولی آمدن شهریار و گرفتنش از بازوم باعث میشه تموم حرفام تو گلوم خفه میشه ...همه با چنان دلهای خجسته 

 یه عالمه زر و زیور آالت ...همه چیز از چشمم افتاده دیگه به زندگی هیچ دلخوشی ندارم ...

 

 ورودمان با آمدن عاقد همراه میشه بدون سالم و خوش آمد گویی پشت سفره عقد می شینیم ....
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 له قند عروس و دوماد رو باالی سرمون می سابید ....سوگند و فرشته تور رو از دو طرف روی سرمون گرفته و شیده دو ک

 

 النکاح ُسُنتی ....

 

 با خودم فکر می کنم عاقد چی خطابم کرد دوشیزه محترمه و مکرمه یا خانوم هانا حاتمی ...

 گوشام سنگین شده چیزی رو اون لحظه نمی شنوم فقط صدا وقتی واضح میشه که شیده میگه :

 گاه گل بچنیه ....عروس رفته از باغچه دانش

 

 صدای خنده های مهمونا بلند میشه ....

 

 بازم وقتی عاقد خطبه رو می خونه گوشام مثل صدای موجهای دریا ....میشه نمی شنوم ....

 

 وبازصدای شیده واضح میشه که میگه :عروس داره گالب قمصره کاشانو تبلیغ می کنه سرش شلوغه ....

 

 دوباره صدای خنده مهمونا ....

 

 دستی دست یخ زدمو می گیره می خوام پسش بزنم که که دستمو محکم می گیره ....
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 آرش تو رو خدا بیا منو از این جهنمی که برا خودم درست کردم نجاتم بده ...خدایا چه دیوونگی کردم من ...

 

 برای بار سوم متوجه میشم که عاقد میگه دوشیزه ی محترمه و مکرمه ....

 

نیستم من زن آرشم چه با محرمیت چه بدون بدون اون ... زنشم ... زیر لفظیم یه دستبنده که شهریار می بنده حاال باید بله بگم با نه من دوشیزه 

 اجازه ی مامانم و عموم ...

ش به اسارت شهریار ولی نگاهم به دره و آمیخته اش کردم به التماس که سوپر مرد زندگیم بیاد نجاتم بده تا من اون کلمه ی سه حرفی که باها

 در میام رو به زبان نیارم ....

 

 آرش بیا....فشار دستم برای بله گفتن بیشتر میشه ..

 چشمامو می بندم یک ... دو ...سه

 بازش می کنم

 نگاهم به دره بغض تو گلوم نشسته من باید بله بگم

 

 مجبورم که بگم بله ....آره هم بگم سه حرفه

 

 حساسترین لحظه ی زندگیم تنهام گذاشتیآرش یادت باشه که تو 
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 صاعقه ی سیاه نرسیدن هایمان را مژده باریدن کدام باران خوشبختی بدانم؟

 

 که اینبار قلم نویسنده ی روزگار دستان خسته ی ما را به هم نمی رساند ......

 

 

 

 

*** 

 

  آر ش

**** 

 

 د ...پشت رل ماشینی نشستم که اولین جوانه های عشقم رو شاهد بو

 همون ماشین تخم مرغی که هانی عاشقش بود صدای عاقد همه ی وجودم رو به لرزه در آورده بود نگاهم به صفحه نمایش لپ تاپ بود .

به زنی پول داده بودم تا از عقد هانی و شهریار برام فیلم بگیره دوربین رو درست روی کیف دوشیش نصب کرده و رو به روی عروس دوماد 

 یر ش کامال واضح پیش روی من بودنشسته و تصو

 هانی داشتم تو لپ تاپ عقد عشق زندگیمو می دیدم ... 206من جلوی تاالر تو پژو 

 عاقد برای بار اول از هانی پرسید وکیلم ...
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 دیگه تحمل  نداشتم ...با اعتماد به عشقم حاال پشت این در منتظرش بودم ...

 

گرفتم چقدر خوش خیال بودم که فکر می کردم دست شهریار بهش نمی رسه ....با دیدن اینکه در  شهریار دست دلدارم را گرفته بود  آتیش

 طول مجلس هانی شنل رو از صورتش کنار نزده قند تو دلم آب شده بود ....

 

 عصبی از دست گرفتن شهریار لپ تاپ رو بستم و چنگی به موهام زدم و نفس بلندی کشیدم ...

 وردم و شماره راستین رو گرفتم تا الو گفت :موبایلمو از جیبم در آ

 

 پرسیدم :مدارک رو پیدا کردی ؟

 

 آره ....__

 

 میشه باهاشون کاری کرد؟ ...__

 

خوب اون عاقدی که صیغه ی شما رو فسخ کرده االن مشهده ...تا بیان ثابت کنند که خانوم ملکی از نظر شرعی همسرتون نیست کمی طول __

 می کشه ؟
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ه که نمی خوام هانی با شهریار زیره یه سقف بره ؟...باور کن حکمت خدا برا باطل نشدن اون صیغه نامه برا همین موقع بود همین مهم امشب__

نه حاال می ری کالنتری و با وکالت از طرف من هم از شهریار به خاطر اغفال یه زن شوهر دار و هم از هانی به خاطر داشتن شوهر می خواسته ز

 ه شکایت می کنی دیگه تحمل ندارم هانی یه لحظه هم کنار شهریار بمونه؟یکی دیگه بش

 

 در مورد خانوم ملکی واقعا مطمئنید؟__

 

 گفتم :همین که گفتم مطمئنم  االن یه مامورمیاری اینجا ...تا هر دو تاشو با شکایتم بکشی کالنتری فهمیدی ؟

 

 ما هم خوبیت نداره ؟ولی آخه خانوم ملکی با لباس عروس ...کالنتری برا ش__

 

 آبروی من مهم نیست می فهمی ؟...خود هانی برام ارزش داره که نباید زن این مردک بشه ؟...__

 

 بدون خداحافظی تماس رو قطع کردم نگاهم رو به تاالر دوختم ...حتما تا االن بله رو به اون شهریار عوضی داده بود

 

 ےبود مانده َُرڪا

 تو را تابه عرش

 رساندممیخدا 

 ےبود مانده َُرڪا

 ڸتو را تا د
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 شاندمڪها میقصه

 بودم تو با َُرڪا

 غربت ےهابه شب

 نبودم تنها هڪ

 ےبود َُرماندهڪا

 نوشتمزتو می

 سرودمتو را می

 

 ....کمی صدای پخش رو بیشتر کردم ...

 حق انتخاب رو به هانی دادم تا خودش انتخاب کنه ...

 ی یه ذره ....هیچوقت زن شهریار نمیشه ...اگه عشقش به من واقعی باشه حت

 عشقش همیشه لبه ی پرتگاه وایمیسته ولی خودشو پرت نمیکنه تا اعماق دریا ...

 چشمامو بستم و زیرلب تکرار کردم هانی من اینکار رو با دل من و خودت نکن ....

 

 طراب که تُن بلندی داشت ....صدای در عقب ماشین به یکباره باز شد و بعد صدای لطیف هیجان زنی که با اض

 

 آقا خواهش می کنم ...گاز بدین دارن دنبالم می یان ...__
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 سر برگردانم  همان و نگاه مات و مبهوتم همان ....

 

 هانی با لباس عروس که صندلهاشو به دست گرفته و شنلش یه وری رفته و نصف صورتش....

 

 ن  دیدارمون که با تعیقب و گریز ...اون با لباس سفید عروس من کت و شلوار پوش ...انگاری خواب می دیدمش ...نه خودش بود مثل اولی

 

 تاریخ عشقمون دوباره تکرار می شد

 

 داشتنقشنگهتعهد

 حتیتعلقداشتن

 تیاینکه بدونیمالکسیهس

 هستیسیسهمک

 مال توئهنمواو

 بشهءامضاداینتعهنیسمهم

 تویهکاغذپاره

 اصلشجایدیگهسَنَدخورده

 مونتویدال

.... 
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 تا منو پشت رُل دید  منصرف نشستن رو صندلی عقب شد و به جهت مخالف حرکت کرد ...

 زودی از ماشین پیاده شدم و گفتم :زودی سوار شو ....

 

عصبی داد زد :تو لعنتی تموم مدت اینجا براخودت مگس می پرندوی اونوقت من بدبخت متوسل شیطون شدم که  بیادنجاتم بده منصرف شدم 

 ردم زن شهریارمیشم تا تو ....بر می گ

 

 نگاهم به در تاالر بود که شهریار رو چندتا از محافظاش داشتن به طرفمون می اومدن ...

 

 بدون هیچ حرفی در طرف شاگرد رو باز کردم و از بازوش گرفتم و انداختمش تو ماشین  ...

 

 خهای  ماشین  ازش فاصله گرفتم ....تا شهریار دوید طرفمون من پا رو گاز فشردم و با تیکاف پر صدای چر

 

 نگاهم به آینه بود خوشبختانه کسی دنبالمون نیومده بود ...

 

 باالی یه تپه توقف کرده بودم که وسط دو تپه یه پل بود که زیرش رودی جاری بود  ...هانی به قدری جیغ جیغ کرده بود ...که برش گردوندم

نگاهم به ماه توی آب افتاد که دستهایی از پشت سرم قفل سینه ام شد و لرزه ی هق هقش رو کمرم سرم رفته بود رو به طرف پل بر گردوندم 

 حس می کردم به طرفش چرخیدم شنلش کنار رفته و در اثر گریه آرایش صورتش کمی بهم ریخته بود....
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 اینبار دماغشو به سینه ام چسبوند و با مشتهای کوچکش به سینه ام می کوبید ....

 

 دا لعنتت کنه ؟ آرش ...خ__

 

 اگه با لعنت کردن  من راحت میشی...اوکی ؟__

 

 .برای لحظه ایی از گریه دست کشید و پرسید :آرش من یه احمقم آره ...

 

 نیم خندی به حرفش زدم و هیجان زده گفتم :چه جورم ؟

 

 ...نه ؟نبخشیدمت ؟آره احمقم که تو رو اینهمه دوست دارم ...خیال نکن چون دوستت دارم بخشیدمت __

 

هر چقدر می خوای منو نبخش ....ولی ترو خدا گریه نکن هم پیرهنمو دماغی کردی و هم جذابترین مرد دنیا رو از دست می دی با این صورت __

 زشت میشی...نه خوشگل ؟....

 

 هم خیره و بعد زد زیره گریه ...برا لحظه ایی به صورتم زل زد و بعد مثل آدمایی که معنی حرفی رو بعدا بفهمند  گیج و منگ ب

 

 اصال من احمقم ...__
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 با خنده به آغوشم کشیدمش ...

 

 کی گفته تو خوشگلترین عروس دنیایی ...__

 

 چند مشت دیگه به سینه ام زد و گفت:عروس نگو ....عروس نگو ....بدم میاد ....

 

؟ ولی من از عروس شدن تو خوشم میاد حال می کنی هر دوبار که  آره دیگه هر کی جای تو هم که باشه حالش از عروس شدن بدش میاد__

 عروس شدی خودم فراریت دادم ....انگاری تا سه نشه بازی نشه ...

 

 دوباره زد زیره گریه ....

 

 چقدر که نازک نارنجی نشده بود ...

 

 چندلحظه بعد که آروم شد .پرسیدم :چرا می خواستی زن شهریار بشی ؟

 

 اومده بود خواستگاری مامان اینا هم ..خوب ...اون __

 

 سرش پایین بود با انگشتم سرش رو باال آوردم و به شیارهایی که رو صورتش مثل ترکهایی از رنگ سیاه دیده می شد چشم دوختم ...
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 چشماهاشو بست و گفت :من نه تنها احمقم بلکه دیوونه هم هستم ...نه ؟...

 

 حتما دیوونه ی منی ؟...__

 

 خود متشکر ؟...از __

 

 مرحمت داری خانوم ل*ب*م ...__

 

 آرش حاال چی میشه ؟__

 

 از دوتا گزینه یا دختر میشه یا پسر ؟...__

 

 آرش من جدیم ؟...منظورم به خودمونه....من خیلی دوستت دارم ...__

 

 دستهامو دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم :منم دوستت دارم !!....

 

 ...تو .... ولی شهریار می گفت تو__
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 که من یه گِ*ی م آره ؟...تو هم باور کردی ؟؟ آره ؟؟...__

 

 گفت که برا همین سیمین می خواست زنت بده ...و تو زیرش نمی رفتی ؟....__

 

 عزیزم ...هانی ،هانی من بهت چی بگم ؟ دختره ی دیوونه ...تو که بهتر باید می شناختی ما باهم یه مدت زیر یه سقف زندگی کرده بودیم __

 

 یعنی همه حرفاش و اون برگه های ازدواجت با مایک نامی همه اش دروغ بود ...__

 

دستش رو به دستم گرفتم و با نوازش به دستش گفتم :تو هم مثل من زود قضاوت کردی عزیزم ولی خوب شهریار  همه ی ماجراها رو به نفع 

 خودش و برعکس تعریف کرده ....

 ها که سکویی بود و پرچم بزرگی هم روی آن سر بر افراشته بود نشستم و از دستش گرفتم و روی زانوم نشوندم ... به طرف جدول کنار نرده

 

 ما هم دیوونه ایی بودیم برا خودمون ...تو این تاریکی شب و زیر نور ماه و چراغ برق می خواستم قصه ایی از زندگیمو براش تعریف کنم ..

 

 کنم تا گیج نشی که چی به چیه ؟ کی به کیه ؟بذار برات از اول تعریف __

 

 کاش از اول برام می گفتی ؟فقط یه چیزی رو بهم بگو ؟تو ...تو ....یه گِی)ه*م*ج*ن*س*ب*ا*ز( ...؟...__
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 خودت چی فکر می کنی ؟__

 

 دلم ...دلم میگه نه ولی ؟...__

 

 رو برات حل کنم پس به حرفام گوش کن ؟ خوب بعد قضاوت کن ؟باشه؟... عقلت هم میگه آره ؟....برای اینکه این معما ی دل نه و عقل آره__

 

 مثل دختر بچه ها سرش رو به مفهوم باشه برام تکون داد و من ادامه دادم :

 

و یه سیمین منو وقتی سیزده چهارده سالم بود فرستاد امریکا ....پروفسور رحیمی یکی از فامیالی دور مامان بود خیلی هوامو داشت ...من ت

هم پانسیون شبانه روزی که مخصوص نخبه ها بود جا گیر شدم با ما مثل سر بازها رفتار می کردند ...دوران خیلی سخت و بدی بود من و مایک با

 دوستای صمیمی بودیم ...ما تو پانسون حق نداشتیم به جنس مونث فکر کنیم نه اینکه بخوان از ما گ*ِی بسازند نه ؟؟؟!!!...

 

د بودند با این هوشی که داریماحساساتی  بشیم ...یعنی می خواستن احساسات رو در ما بکشند خیلی موفق شدند خیلیا مثل من بی بلکه معتق

احساس به جنس مخالف شده بودند خیلیا هم مثل مایک هم *جن*س *باز ....خیلی روی ماها که براشون حکم موشای آزمایشگاهی داشتیم 

ی این اواخر هم می گفتند  از ژنهای ترکیبی ما یه نسل نخبه ،نخبه هایی که خیلی خیلی باهوش هم بودند ....به وجود برنامه ها پیاده کردند حت

 آورند البته در حد شایعه بود نمی دونم تا چه حدی واقعیت داره ؟

 

 چطوری؟ مگه میشه؟__
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زن و بعد مراحل وبارداری ...چرا که ممکن نیست ....علم پزشکی   خوب با گرفتن اسپرم از ماها و ترکیب با ژنهای دیگه و کاشتش تو رحم یه__

 خیلی پیشرفت کرده ...حاال با فریز کردن این جنینها و یا اسپرمها حتی می تونند بعد از چند یاده سال ازش استفاده کنند ...

 نه چطور ممکنه ؟__

 ... اِ ...هانی ولش کن بعدا مفصل درباره اش حرف می زنیم خوب بذار__

 باشه من دیگه پیام بازرگانی نمی ذارم بگو ...توجیحم کن ...حرفای شهریار رو ؟...__

 

 

وتنها اشتباه من این بود که بعد از پانسیون با مایک هم خونه شدم بعدها با شهریار و سوده آشنا شدم ...و از جنس مخالف گریزون ...تو __

ن یه دختر به اسم ربکا خیلی پا پیچ من شده بود اولش فکر می کردم عاشقم شده ولی بعدها دانشگاه این دو سال پیش قبل از اومدن به ایرا

ودن فهمیدم که خانوم سر من شرط بندی کرده بود ....برا اینکه شرط رو  نبازه دست به یه کاری زده بابرگه های قالبی وجلی به خاطر همخونه ب

امریکا ازدواجهای دو هم*جن*س خیلی عادی و طبیعیه دولت....ولی هانی من یه ایرانیم  من و مایک ،ازدواج من و مایک رو چطور بگم ...تو

درسته تو غرب زندگی کردم و تا این حد غرب زده نشدم که شرافت و دینمو بهش بفروشم ...قدیمیا خوب میگن در دروازه رو میشه بست ولی 

م برا همین نمی خواست من برگردم امریکا می گفت خجالت می کشیده که در دهن مردم رو نمیشد بست تا به گوش سیمین هم رسیده سیمین

پسر کافر داشته باشه ....همون روزای قبل رفتن تو سیمین فهمید که همه اش شایعه ی یکی از دانشجوهام بوده دیگه ولم کرد ...همه ی این 

 تو چرا باور کردی ؟... ماجراها رو شهریار می دونست و اینکه همه اش شایعه بوده ...من  نمی فهمم

 

 سرشو پایین انداخت و گفت:منم باورم نمی شد ،بهش گفتم خواستم بیام ازت توضیح بخوام گفت تو دگر* هم*جنس* گرایی هم داری ...

 

 ....این دیگه واقعا زیادیشه .؟...واقعا که ...هانی به جون کی قسم بخورم که من گِی و همون مزخرفاتی که شهریار گفته نیستم __
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 دستاش رو دوطرف صورتم گذاشت زل زد به چشمام تو تاریکی شب و زیر نور ماه چشماش مثل دو تاستاره ی  پر نورانی می درخشیدند ...

 

من هیچوقت باور نکردم ...یعنی دلم قبول نمی کرد ...هر چند ازت بیزار و از چشمم افتاده بودی ولی بازم دوستت داشتم ...می فهمی خیلی __

 تت داشتم ...دوس

 

اینبار من دستامو دوطرف صورتش قرار دادم و با داد گفتم :پس چرا خواستی که زنش بشی ها ؟ چرا با دوست داشتن من می خواستی خودتو 

 حروم منو بدبخت کنی ها ؟...

 

 نگاهشو سعی می کرد ازنگاهم بگیره زیر لب نجوا کردم :حماقت کردی که عشقمونو زیره سوال بردی ؟

 

همچنان پایین بود که به یک باره باال آورد وآروم گفت:بهم گفت اگه زنش نشم تموم اون برگه های ازدواج تو ومایک رو می ذاره تو  سرش

 سایت تا آبروت بره اونوقت ...

 

ه امکان داره تهدیدش خدای من ،من تا حاال با کی رفاقت داشتم چطور می تونست این همه خبیث و نامرد باشه ؟...چرا اصال به فکرم نرسید ک

 کرده باشه که زنش بشه ؟لعنت به من ؟...

 

 ..پوز خند تلخی از تهدید شهریار به هانی زدم و گفتم : اونوقت چی ؟ کاری نمی تونست انجام بده ...؟ همه ی برگه ها جلی وساختگی بودند .
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...بهم گفت فقط کافیه دولت ایران بفهمه ...اونوقت تا تو به ولی من فکر می کردم که همه شون واقعی اند نمی دونستم که ساختگی اند  __

خودت بیای سنگسارت می  کنند ...من اینو نمی خواستم آرش ...من نمی خواستم همه تو رو لعن و نفرین ت کنند نمی خواستم از چشم همه 

 دارم ...بیفتی ؟ از چشم من می افتادی بهتر بود تا از چشم یه ملت بیفتی ؟ ...من خیلی دوست 

 

ود در برابر حرفای صاف و ساده اش واقعا زبونم قاصر از هر بیانی بود...عشق این دختر از عشق من بهش سنگینتر بود ...شهریار خوب تونسته ب

 گولش بزنه ...

 

 آروم گفتم :مگه به این راحتیا با برگه های قالبی می تونند کسی رو سنگسارش کنند ...

 

 مظلوم بهم خیره شد ...و لب زد :یعنی من بی خودی اینهمه اذیت شدم برای هیچ و پوچ ... مثل گربه ی شرک معصوم و

 

 دیگه تحمل نداشتم من باید این دختر رو می چلوندمش ...خیلی خوردنی شده بود ...

 

 تا خواست حرف دیگه بزنه با ل*ب*ا*م به سکوت دعوتش کردم ...

 

 ...مگه با این خواستن شدید نامحرمی می موندمی دونستم که می خواست بگه آرش نامحرمیم 

 

 چه آرامشی دارد آغوشت
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 وچه مست کننده است بوی تنت

 

 خدایا بهشتت را در این

 

 دنیا با عشق من انتظاری نبود

 

 اینجا چه خبره ؟ شما اونجا چیکار می کنید این وقت شب ؟؟...__

 

 که به ما خیره شده بودند نگاه کردیم ...هانی سعی کرد خودش رو مرتب کنهبا صدای مردونه ایی من و هانی با وحشت به دوتا افسری  

 

**** 

 

 ےهان

 

*** 

 

یه بار دیگه صورتم رو شستم وای صورتم خیلی چرب و چیلی شده بود اصالم پاک نمی شد دوبار با مایع دست و صورت شسته بودم ...انگارنه 

 انگار ...
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 نبار با دستمال کاغذی تونستم تا حدودی از چربی صورتم کم کنم ...زن جعبه ی دستمال رو به طرفم گرفت .ای

 با خروجم اونم در حالیکه پفی لباس عروس مانع خروجم می شد ...

 باکس خیلی خوشگلی رو به طرفم گرفت

 بیا اینارو شوهرت برات فرستاده...__

 

 با تعجب به باکس نگاه کردم آرش و از این دور اندیشیا ؟

 

 اقک برگشتم چه خوب که می تونستم از اینا راحت بشم ...دوباره به ات

 

ندام مانتوی سفید با حاشیه های ورساچ ...شلوار لی آبی کمرنگ و روسری سفید که با حاشیه های مانتو ست بودند ...عالی عالی بود انگاری به ا

 من مخصوص دوخته بودند ...لباس عروس رو تا کردم و روی سکو گذاشتم ...

 بیرون اومدم که مامور زن با تعجب بهم خیره شده بود ...راه افتادم که از پشت سرم صدام زد :خانوم خانوم پس لباس عروستون چی ؟ از اتاق

 

 بدینش به کسی،و یا بندازین بره ...گفتین همراهای من کجا منتظرمند؟ ...__

 

 

 جلوی در ورودی ...__

 

 جدا شدیم ... بعد از خداحافظی وبا  آرزو ی خوشبختیم از هم
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با  وقتی سر بلند کردیم دومامور باالی سرمون ایستاده و خواستند برای پاره ایی از توضیحات با اونا به کالنتری بریم که آرش حاضر نشد منو

 مامورا بفرسته ...مامورا هم حاضر نشدند .ولمون کنند ...

 ون استادمون باشه ؟خیلی عامی رفتار می کردیه شیر تو شیری شده بود که نگو ؟اصال باورم نمی شد این آرش هم

 

 باالخره بیسم زدند کالنتری و مامور زن خواستن که همین مامور  زنه اومد ...و ما رو منقل کردند به کالنتری ...

 

شب  آرش به وکیلش زنگ زد وکیلش مدارک رو آورد و من برای پاکسازی صورتم به سرویس بهداشتی اومدم خوشبختانه ساعت دو نصف

 کالنتری خلوت بود ...

 

 جلوی آرش که ایستادم با چشمای براق شیشه ایش که حاال خیلی برق می زد بهم خیره شد پرسیدم :پس آقای راستین کو ؟

 

 فرستادم بره به شب جمعه اش برسه تا اضافه کاری بهش نخوره ؟__

 

 با حرص از بازوش زدم :بی ادب ...

 

 رفتم ...و با حالت قهر به طرف در خروجی 

 بازوم از پشت سرم کشیده شد ...

 چرا همچنین فکر می کنی دختر ؟__
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 از استاد تحصیلکرده مملکت واقعا بعیده که مثل مردم عامی حرف بزنه یعنی چی که شب جمعه اش برسه ...__

 

 خانوم معلم اخالق شما ببخشید من ببخشید مگه استاد تحصیل مملکت دل نداره که مثل مردم عامی دلشو به شب جمعه خوش کنه ؟...حاال__

 آقای راستین رو فرستادم که بره به زن و بچه اش برسه ...حاال خوب شد ...خانوم اجازه .

 

ه از ذهنم گذشت فقط کافیه یکی از دانشجوهاش اونو به این شکل ببینند ... با یاد آوری دانشجو بی اختیار به یاد حرفاش افتادم که چطور ی

ش اجازه میده با آبروی استادش بازی کنه البته شایعه ایی که در امریکا ساخته بودند برای افراد اونجا خیلی عادی و طبیعی ...ولی دانشجو به خود

 *ن*ا*هان کبیره به حساب می اومد ...اینجا خیلی نه تنها کاب*و*س بلکه از گ

 

 ینمت؟...میگم با مانتو یه جور دیگه شدی دیگه عادت کرده بودم با چادر بب__

 

 خودمم به چادر خیلی عادت کردم ...االن حس می کنم چیزی کم دارم ...با چادر احساس امنیت بیشتری می کنم ...__

 

 هر دوش بهت میاد قشنگو خانومت می کنند ..لباس نحستو چیکار کردی ؟..__

 

 

 نمی تونستی بری خرید ؟. خیراتش کردم ...موند اینجا ....تو این لباسارو از کجا آوردی این وقت شب که__
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لبخندی زد وگفت:تازه پی به این مثل بردم که چاه نکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی ،خیر سرش می خواستم تو و شهریار رو با شکایت 

 بکشونم کالنتری که اونم قسمت من و تو شد ....

 

 رو با شکایت بکشونه کالنتری به چه جرمی ؟ با تعجب نگاهش کردم ...مبهوتش شدم ...یعنی چی که قرار بود من و شهریار

 

 با صدا خندید و گفت:هانی جون اینطوری چشماتو واسه من گرد نکن برات توضیح میدم ...اوکی ؟

 

 من اصال سر در نمیارم یعنی چی اونوقت؟ ...برای چی .؟...__

 

 بیا بریم تو ماشین بهت توضیح میدم ...__

 

منو کشوند ...به ماشینش ولی نه باید بگم به عروسک سابق من رسیدیم وای که چقدر دلم تنگش بود ...دستی از دستم گرفت و به دنبال خودش 

 روی بدنه اش کشیدم تا زیارتی کرده باشم ....

 

 

شتش ببره برگه تو که نشستیم آرش گفت :وقتی از حاج آقا خواسته بودم صیغه رو باطل کنه راستین اون موقع شیراز بود ...قرار بود بعد از برگ

استیم هارو باطلش کنه که خوشبختانه برگه ها گم میشه و راستینم صداشو در نمیاره ...حاال با اون مدارک که تو خانوم لب و زن من بودین می خو

 شکایت کنیم که با داشتن شوهر می خواستی شوهر کنی و شهریار هم به جرم خواستگاری از زن شوهردار ...
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دیگه کمال ....آخه من بهت چی بگم ...برا همین خیالت تخت بود منو باش که ازت انتظار داشتم سر سفره عقد برا من سو پر من نه ؟این واقعا __

 بازی در بیاری ....

 

 خوب اینم یه نوع سوپر من بازی بود خانومی ...چقدر که غافلگیر نمی شدی وقتی می فهمیدی هنوز زن منی ؟...__

 

 ....شرعا که زنت نیستم __

 

 عزیزم قانون ایران روی محور ثبت با سند برابر است می چرخه ...اون مدارکم که__

 

 اون مدارکم که می دونی واقعی بودند ...حاال بگو تو چطور از سر سفره ی عقد در رفتی ؟....

 

پشتی که به سرویس باز می شد فرار کردم ...  من موقعه بله گفتن از حال رفتم ...و بعد رفتم سرویس تا یه آبی به صورتم بزنم ...که از در __

 اینم استاد مملکت ما و دغل بازیاشه ...

 

 مگه استاد مملکت دل نداره که همه را ی رو به نفع دلش  صادر کنه ؟..__

 ید ؟حیف که حال حوصله فلسفه بافیهای دل و عشق تو رو ندارم میشه بفرمایید شما  آقای قلب نامحرم دارید منو کجا می بر__

 

 با پیشنهاد راستین من به مامانت زنگ زدم و از نگرانی درش آوردم ...حاال با اجازه ات میریم خونه مون ...__
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 من با شما که برام نامحرمید جایی نمیام ؟...__

 

؟ منم با گوشی از اینترنت خوب ،راستین پیشنهاد داد که صیغه ی عقد رو دال بر اینکه مدرکش  رو هم داریم خودمون بخونیم ...نظرت چیه __

 سرچش کردم که االن می خونم البته به مدت یه هفته چون آخر این هفته مراسم عروسیمون رو می گیریم ...

 

 بازعروسی ...نه ...__

 

 چیه ؟ به ما که رسید داری غر می زنی ؟...__

 

 خندیدم بالبخند زیر لب جمالتی رو گفت و بعد گفت :بگو قبلت ....

 

 قبلتٌ قول دادی عقد دایمم کنی ؟حاال مهریه ام چیه؟نالیدم :

 ... برا آخر هفته به این موهام احتیاج دارم اگه براشون خواب دیدی خیره ....مهریه اتم دوازده تا النگوه که تو دستت جرینگ جرینگ صدا بده__

 

 ط فقط دوتا ریزش ...دهاتی ،دوازده تا مگه ندید بدیدم ...یه جا اون همه النگو دستم کنم النگو فق__

 

اصال باورم نمی شد که حاال به از یه دوش و خالص شدن از اونهمه سنجاق  من تو آغوش آرش رو تختش باشم اونم تو خونه ایی که قراره 

 زندگیمونو باهم توش شروع کنیم ....
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 ببره ؟ آرش به نظرت چرا؟ اون دختر باید همچنین شوخی با استادش بکنه ها تا آبروی استادشو__

 

 خوب این چیزا تقریبا تو امریکا عادیه تو بگو تو اون امیر خان  چرا با فرستادن او دختره ی گدا خواستین با آبروم بازی کنید ...__

 

 من اصال خبر نداشتم کار امیر بود ...آخرین لحظه بهم گفت ...__

 

 تو هنوز به من نگفتی این امیر خان کیه ؟__

 

 پسرعمومه__

کردم به تعریف از ماجرای پیدا کردن خانواده عموم و پدرم ...ودر آخر آرش چشماشو ریز کرد و پرسید:احیانا این پسرعموی شما  وبعد شروع

 عاشق شما تشریف ندارند ؟...

 

کرده بودند دیگه  نه بابا امیر محمد اگه یه روز عاشق باشه یه روزم فارغه ...چند روز پیش تو تلگرام با یه دختره آشنا شده عکس رد وبدل__

 عاشق و معشوق بودند عکسشو برام فرستاده بود...خیلی زن ذلیله ...وقت امتحانات خیلی با معرفت بود خیلی بهم سر می زد و حمایتم می کرد

 ولی االن که بیکار شده معلوم نیست سرس تو کدوم آخوری بنده اینجوری حمایت کردنش به درد عمه اش می خوره واقعا که ...

 

 انگاری خیلی توپت ازش پره حسابی کنجکاو شدم ببینمش ...__

 

 گوشیمو که پیدا کنم بهت نشونش میدم ...__
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 از اون کاری که کرد مشخصه آدم شوخ و خوش مشربیه ...__

 

 آره برا خودش یه نوبریه میگه اسمش به تهیه کننده ها می خوره امیر محمد حاتمی ...__

 

برسه ؟چند روز پیش یکی از بچه ها اعالمیه ی پدر بزرگش و آورده بود کلی گریه وناراحتی ...ازش امتحان نگرفتم  خوبه انشاهلل که به آرزوش__

رای ...پدر بزرگش خیلی برام آشنا می زد یادم افتاد معلم اول دبستانم بود ...رفتم از پرونده ی پسره آدرس خونه شون پیدا کردم یه گل هم ب

دونی خیلی ناراحت بودم ...می دونی وقتی رفتم جلوی خونشون چی شد ...نگو پدر بزرگه نمرده بود پسره برا  سوگواریش سفارش دادم نمی

من  اینکه امتحان نده اون اعالمیه رو درست کرده بود ..حاال تو فکر می کنی این دور از عقله که اون دختره ربکا چطور اون شایعه رو درباره

 سات دیگرون براشون اهمیت نداره ...درست کرده ...بعضیها اصال احسا

 

 واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم ...درست میگی خیلیا فقط منافع خودشون براشون مهمه ...همینو بس ...__

 

دلم  بهتره بخوابی فردا صب قراره راستین از دفتر ازدواجی برامون گواهی ازدواج بگیره تا بریم آزمایش تا ازدواج رسمی نکنیم ماجراها داریم__

آرامش در کنار تو رو می خواد دلم یه دختر می خواد یه دختر که خون مشترک من و تو رو تو رگاش جاری باشه تا بهش بگم تو دختر شدی نه 

برای درحسرت ماندن یک ب*و*سه,,,,,دختر شدی که برای خودختر باش و مغرور...عروسک نباش. در دست کولی های عروسک باز...پاکی ات 

 نفروش به دورگردهای عروسک پرست...ب هر کسی دل نبند..!را ارزان 

 

 دستهای پر نوازشگر آرش روی موهام باعث شد از خواب دست بکشم
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 خانوم ل*ب*م پاشو دیگه می دونی چقدر کار داریم ...باید بریم آزمایش بدیم ...باید دوازده تا النگو برات بخرم ...__

 

 یه دستبند ظریف برام بخر باشه ؟...من دوازده تا النگو دوس ندارم ...__

 

اونم می خرم ولی دوس دارم وقتی راه می ری النگوهات صدا بدن ...باید یه شماره بزرگ برات بگیرم تا به هم بخورند صدا بدن فنری هم __

 نباید باشه باید خشک باشند تا صدا بدن مثل زنگوله ..

 

 ره ؟ مگه من بزم آااااارش .با حرفش از جا جهیدم ...داد زدم :زنگوله دیگه آ

 

جونم خانوم ل*ب*م پاشو دیگه خانومی ...دیشب بهم قول دادی یه دختر بهم بدی تصور کن اگه هر چه زودتر مراسمو بگیریم زودتر از نه __

 ماه می گذره و من به آرزو می رسم تو که قبل از عروسی ...

 

 

 واسه خودش برنامه ی نه ماه هم می چینه ؟همانطور که روی تخت ایستاده بودم داد زدم :پرو چه 

 

 پس چی ؟__

 

 آرشی گشنمه چی تو یخچالت داری ؟__
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 هیچی ؟ اینجا که زندگی نمی کنم ...در ضمن تا آزمایش دادن باید ناشتا باشی ...__

 

 وای نه من از دیروز روزه ام ...__

 

 بعد از آزمایش خودم افطاری بهت میدم زود آماده شو بریم ...__

 

 

ه آرش ماشین رو از پارکینگ در آورده  و اونطرف خیابون پارک کرده بود  ...به من گفت که برم تو ماشین منتظرش باشم ...خودش به داخل خون

 برگشت یه حس خیلی شادی تو وجودم سرریز می شد که وجودم رو پر می کرد ...

 

 مانتو شلوار دیشبی رو بدون هیچ آرایشی به تن کردم ...

 

 م رو بی صبرانه به در ساختمان دوختم ...باالخره آرش از آن خارج وبا شاخه گلی از گل محمدی تو دستش بود به طرفم  آمد ....نگاه

 

 همون لحظه ماشین جیپ مشکی شاسی بلند با سرعت از خیابون می گذشت بدون اینکه ...ترمز کنه ...

 

 عت و دیدن خون روی پیشونیش  همه با هم ادغام شد ....جیغ من ...افتادن آرش به زمین و گذشتن اون جیپ با سر

 نگاهم همچنان با وحشت  به قرمزی خون روی پیشونیه  بود
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..... 

 

*** 

 

  آر ش

 

*** 

 

طال بود   ی تا چشم باز کردم ...یه آبشار  پر از آب ...تو چشمای دریایی دلدارم دیدم ...زنی که کنار هانی ایستاده بود لیوان آبی که تهش یه حلقه

ودتو رو به خورد هانی داد و بالبخند گفت :دیدی هیچیش نشده ؟ صحیح  و سالمته ...آدم با دیدن یه بند انگشت خون اینکارا رو می کنه داشتی خ

 می کشتی ؟

 

 زن به طرفم برگشت و گفت :جوون قدر زنتو بدون ...خیلی دوستت داره ...

 

گرفتم و دوباره چشماش پر اشک شد که بی خیال اون همه آدم که دورمون جمع شده بودند  به آغوشم با اشتیاق از حرفای خانومه دست هانی رو 

 کشیدمش ...

 

 عام بغلش کنم و ب*و*سه به موهاش بزنم ...  دیگه برام عادی شده بود که در مال ع

 چقدر خوب بود که بفهمی یکی تا بینهایت دوستت داره ...



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 منم خیلی دوستت دارم عشقم ...آروم باش اوکی ...فقط آروم باش دلم من صحیح و سالمتم ...و همیشه کنارتم ...زیر گوشش  نجوا کردم :هیس 

 

 آرش ماشین شهریار بود ...اون می خواست که تو رو بکشه من از شهریار می ترسم خیلیم می ترسم ...اون نمی ذاره ما با هم باشیم ...__

 

 تم :اون هیچ کاری نمی تونه انجام بده آروم باش عزیزم ...دستهامو دو طرف سرش گذاشتم و گف

 

 سرش رو به سینه ام چسبوندم و نوازشش کردم .

 

از لرزش سینه اش کمی کمتر شد ...به خوبی مشخص بود که خیلی ترسیده ...اصال به چهره اش خونی نداشت  ...از خیر آزمایش دادن گذشتیم 

 داد ضعف می کرد به همین خاطر آزمایش دادن رو به فردا موکول کردم ...چون با ترسی که داشت اگه خون هم می 

 و بلند شدم واز جمعیتی که دورمون جمع شده بودند تشکر و به داخل ساختمان برگشتیم .

با یه حرکت اشاره شهریار درسته مافی و یا باندی نداشت این رو به خوبی می دونستم که برای خودش کسی بود و دور برش پر بود از آدمایی که 

 دم ...ی  شهریار حاضر بودند ...سر من یا هانی رو زیر آب کنند و یا هانی رو بدزده و جایی ببره که دست منم بهش نرسه ...باید یه فکری می کر

 

 یکی از صندلیهای میز ناهار خوری رو بیرون کشیدم و روی صندلی نشوندم ...

تی که چند روز پیش به طور اتفاقی خریده بود رو بیرون آوردم به جای نون هم از کیک و بیسکویتهای به سراغ یخچال رفتم و عسل مر با و شکال

 کابینت برداشتم که برای چای خریده بودم ...
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 با چشمای گردش به من خیره شده بود ...

 

 و همیشه برام خوردنی بود و خواهد بود ...فقط یه چیز اون لحظه تو مغزم رژه می رفت اینکه ...این دختر هیچوقت برام کهنه نمی شه ...

 

از زیر بغلش گرفتم و رو میز گذاشتمش ...و بعد بیسکویت ساقه طالیی  رو بازش کردم می دونستم شکالت رو به عسل و کره ترجیح میده به 

 همین خاطر ...با نوک چاقو شکالت رو به روی بیسکویت مالیدم و یه بیسکویت دیگه روش گذاشتم ...

اشو مثل دختر بچه های تخس هی تکون تکون می داد .و بعد در کمال ناباوری با صدای بچگونه گفت:بابایی منم ولدم )بلدم (اُورست)درست پاه

 (کلُم  )کنم(

 

 بیسکویت رو به دهنش نزدیک کردم و گفتم :بیا ،زیادم شیطونی نکن ..

 

 من نمی گی ؟...آرش ...چیزی ...فکر می کنم مغزت خیلی شلوغ و پلوغه ..به __

 

درست میگی ؟باید یه فکر اساسی کنیم ...و هر چه زودتر عقد دایم بکنیم امیدوارم عادت قدیمیشو ترک نکرده باشه که معقد بود نباید چشم __

 یه مرد دنبال زن شوهر دار بره ...راستی تو چطوری تونستی از سفره ی عقد فرار کنی ؟

 

دم تو مثل این فیلم هندیها سو پر من بازیت گل می کنه می آی وسط آی نفس کش این عروس زنه منه خوب من تا دقیقه ی آخر فکر می کر__

... 
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و بی  با خنده گفتم :خواب دیدی خیر باشه منو این کارا واقعا که ....منم اون بیرون داشتم خودمو آماده می کردم تا تو رو به خاطر خ*ی*ا*ن*ت

 وفایی به عشقمون محکومت کنم ...

 خودی خندید و گفت:پس بگو هر دو تامون رفته بودیم پی نخود سیاه ؟...ولی آرش من انتظار داشتم  که به خاطرم بال بال بزنی ؟...ن

 

من به خاطر ت بال بال می زنم ...ولی منم می خواستم اگه قراره که قسمت من بشی با میل و رغبت زنم بشی نه با زور و گرنه به قدری از __

 داشتم که می تونستم پوزشو بزنم و نذارم زنش بشی ... شهریار آتو

 

 از جیبم موبایلم رو در آوردم و مکالمه ی ضبط شده ی شهریار  رو براش گذاشتم با ناباور ی  با چشمای اشکی بهم خیره شد ...

 

 آرش باورم نمیشه یعنی شهریار اونی بوده که سرمن معامله کرده ... اصال بهش نمی خوره ؟ ..__

 

ه برای دلداری دادن بهش از دستش گرفتم و گفتم :شهریار هر کاری کنه ؟ در برابر حکمت خدا نمی تونه هیچ کاری بکنه ؟ حکمت خدا این بود ک

 تا سر سفره عقد با شهریار بری و عقدی صورت نگیره ؟ ...

 

 

.شهریارم پشت سرویس بهداشتی منتظرم بود ...من نمی وای آرش من ،زمانی که می خواستم بله رو بگم حالم بد شد ...دویدم دستشویی ..__

همه  دونستم چیکار کنم تنها امیدم به تو بود تا نگاهم به در پشتی سرویس افتاد که به باغ باز می شد ...اگه از قبل نقشه می کشیدم اینطوری

پرایز خودش برام باز کرده بود ...ومن االن کنار تو ام چی برام جور نمی شد که اون لحظه خدا با بسته بودن تمامی درها به روم در رو با سور

 .اصال باورم نمیشه .می ترسم  شهریار این با هم بودنمون رو کوفتمون کنه.
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 هانی تو همیشه منو با کارات شگفت زده می کنی هیچ می دونستی در برابر عشقت  تا چه حد کم میارم ...__.

 

 نم این بخشیدنهای مداوم رو به پای چی بذارم...فقط.اگه دوستم داری...هوایم را داشته باش...آرش منم از عشق سر در نمیارم نمی دو__

 پشت به پشتم...

 شانه به شانه ام...

 دست در دست و پا به پایم... مبادا برای پر کردن تنهاییت، هوایم را ابری کنی و بعد از مدتی در باران رهایم کنی...

 شاید دیگر...

 غیر تو عادت نکنم... من به هوای بودن با تو عادت دارم ....به هیچ هوایی 

 

**** 

 

 سیمین عصبی به من نگاه کرد و پرسید:یعنی چی ؟ آرش ...خودتم می دونی من مخالف ازدواجت با نازلی بودم ...اون زمان ازت پرسیدم اگه یه

میشه ؟ هیچ می دونی نازلی داره به سامیار یاد میده که بهت بگه  روز عاشق زنی بشی و یا بخوای با هانی آشتی کنی تکلیف نازلی و پسرش چی

 بابا ...می دونی ...یا نه ...

 

 

 نازلی خیلی بی تفاوت و عادی گفت :مامان ؟ ...من خودم از  آرش خواستم ...بره دنبال هانی ...
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ون دختره می گفتی که به وصیت برادرت عمل کردی و سیمین نگاهی به من و نازلی کرد و گفت :من نمی دونم حداقل قبل از خواستگاری به ا

 زنشو به عقدت در آوردی ؟ ...زندگی که با دروغ شروع بشه زندگی نمیشه ؟ ...جنگ اول به از صلح آخره ؟...

 

 سرمو تکون دادم و گفتم :بعد از ازدواج بهش میگم ...

 

بگی ،می خوای تو عمل انجام شده قرار بگیره حق انتخاب نداشته  مامان بهم چشمی سفید کرد و گفت:می خوای کار از کار که گذشت بهش

بعیده که باشه اینم از تحصیلکردهمون ...اینطوری می خوای دو تا خانواده رو بچرخونی اونم با دوز و کلک ...از تو آرش مجد پروفسور جامعه کامال 

نی ازدواج کنی ...ولی دوس ندارم سر اون دختر کاله بذاری اگه تو حاضر مثل فرد عامی و بی سواد رفتار کنی ...درسته زیاد راضی نیستم با ها

 نیستی واقعیت  رو بهش بگی من می گم تا خودش با چشم باز انتخاب کنه ...

 

 نمی دونم این صداقت چطوری از وجودش شکفته بود که می خواست هانی بفهمه ...

 

 ای این دو عاشق نندازید ...نازلی با اعتراض گفت:مامان خواهش می کنم سنگ جلو  پ

 

تو یکی خفه شو ...این بود از رابطه عالی که با آرش داشتی حرف می زدی این بود  ؟ ..زن و شوهریتون این بود .اینکه هوای زن گرفتن به __

 سرش زده؟ ...

 

 نگاهم رو به نازلی دوختم و پرسیدم :منظور سیمین از این حرفا چیه ؟ ...
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اد و گفت:منظوری ندارند ...فقط ازم پرسیدن از زندگی اینجا و اینکه اسم تو روم باشه راضیم یا نه منم گفتم رابطه تمون نازلی به من من افت

 عالیه ...مگه نه مادر جون ....

 

اری نکنم سیمین در حالیکه دستش رو روی سرش گذاشته بود گفت :به من مربوط نیست ولی اینو بدونید ...شاید در مورد شما ساکت بشم و ک

 ولی در مورد نوه هام ساکت نمیشم ...

 

 واز روی کاناپه بلند شد پرسیدم :پس امشب برا خواستگاری با مامان هانی هماهنگ می کنی ؟ ...

 

 تصمیمت برای گفتن حقیقت بعد از ازدواج به هانی جدیه ؟....__

 

کردن با هانی از دست بدم ...بعد ازدواج خودم یه جوری حلش می  آره نمی تونم زمان کمی که دارم رو برا دست دست کردن و قهر و آشتی__

 کنم ...سیمین جون این تنها خواهش منه این لطف رو در حقم می کنی ....

 

 سیمین نگاهش رو به نازلی دوخت ...و گفت :اگه نازلی راضی به ازدواج تو هانی باشه مسله ایی نیست ...

 

 موقع صدای سامیار بلند شد : نازلی سرش رو پایین انداخت ....همون

 مامان برام قصه نخوندی ؟...

 

 نازلی از زیر فشار نگاههای ما فرار کرد و به طرف سامیار رفت ...
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 سیمین نگاهم کرد و پرسید :مرد و مردونه هانی رو چقدر دوست داری ؟

 

 خیلی ؟...مرد و مردونه ...دوسش دارم ...__

 

این روزا قول مَردونه یَنی تاتهِش باهاتم وَلی خُب اَگر موقعیت بِهتر جور شُد بِهم ش ...مردونه بمونه چرا که امیدوارم قول مردونه ات تا آخر__

 حَق بِده ....که برا تو نباشه .

 

 

**** 

 

 ےهان

*** 

....بود ...خیلی خجالت  می عمو بازم خواسته بودکه مراسم خواستگاری تو خونه ی اونا برگزاربشه....این دومین مراسم اونم در عرض دو هفته 

 کشیدم از عمو اینا که به نظرشون بنی بند بار و هر جایی به نظر بیام ...

 

 غالم بازم دست پیش گرفته بود که پس نیفته می گفت من حکم پدر هانا رو دارم ولی تو حساب نیستم و این حرفا ...
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بودم مدام سرکوفتو و غر می زد که اِله بِله ...حاال خونه ی عمو هم اومده غر می  از سر شبم تا سودافهمید بازم مراسم خواستگاریه آتیش گرفته

 زنه.از زن عمو خجالت می کشیدم .از اولین روز آشنایی براشون دردسر شده بودم .

 

 سوگندم مثل دفعه ی پیش مدام نظر می داد که چطوری آرایش کنم و یا چی بپوشم .

 

مربند طالیی که قسمت یقه اش با نگین کار شده و از روش با گیپور یقه شل می اومد با آستینای سه ربع خیلی باالخره یه سارافون سرخ آبی باک

د بهم می اومد با شلوار کتان سفید دمپا و شال سفید هم هماهنگش کردم ...صندالی سفیدی هم به پا کردم که زن عمو با دیدنم برام اسفند دو

 کرد ....

 

دومادی هیجان داشتم ...چندباری از سوگند در مورد عالقه اش از آرش وپرسیدم که دیگه هم عالقه شو انکار می کرد و  برا دیدن آرش تو لباس

 هم می گفت به کس دیگه ایی عالقه پیدا کرده یه روز این کس باربد بود یه روزی هم بابک یکی از هم کالسها ....

 

ای خواستگاری اومدن ...من و سوگند با یلدا و سودا تو آشپزخونه نشسته بودیم فقط صدای باالخره بعد از استرس و دلشوره خانواده آرش  بر

 احوالپرسیشون رو می شنیدیم ...

رش وباالخره زن عمو منو صدا کرد که چایی معروف رو  ببرم ...سوگند مدام با دستمال آب سینی رو می گرفت در آخر با گفتن اینکه سینی رو آخ

 گیرم منو راهی پذیرایی کرد ...اینطوری تحویل می 

 

 فقط سیمین جون و بابا اشکان و آرش از خانواده اونا بودن ...که هر سه به احترامم از جا بلند شدند بابا با گفتن چطوری عروسکم ...
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و سرد ...ولی آرش ...دنیای  عالقه ی گرمشو بهم نشون داد ...و با بر داشتن چایی هم لبخندی به لب زد .سیمین هم مثل همیشه خیلی بی تفاوت

 انرژی مثبت بود برام، لبخند از رو ل*ب*ش کنار نمی رفت ...و هنگام برداشتن چایی چشمکی چاشنی لبخندش کرد .و به خوردم داد .

 

 بعد از چایی که من تعارف کردم سوگند با ظرف میوه و یلدا هم با ظرف شیرینی برای پذیرایی وارد سالن شدن ...

 

 مثل ملکه های پر غرور وارد پذیرایی شد ..سودا هم 

 و روی مبلی جلوس کرد ....

 

 چند باری سوگند از بازوم زد تا به خودم بیام مدام غر می زد که چه خبرته ؟

 

 ولی چشمای بی حیای من مدام تو خط نگاه آرش سیر می کرد ..و دلم وقیاحانه برای دیدن آرش پای کوبی می کرد .

 

 در مورد چی حرف زدند و چیا گفتند  ....اصال نفهمیدم که 

 

 تا اینکه سوگند سرش رو به گوشم نزدیک کرد ...و گفت :با منی یا در یمنی ؟

 

 متعجب نگاهش کردم که گفت:بابا تو دیگه خیلی چل می زنی بابا زیر پای استاد علف سبز شد ....
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 رد نگاهش رو که دنبال کردم دیدم آرش منتظره منه ؟

 

 لب در حالیکه از حرص دندوناشو به هم فشار می داد ...نجوا کرد :برین اتاق من باهم حرف بزنین ... سوگند زیر

 

 از جام بلند شدم ...

 

موقعیت آرش هم به دنبال من در اتاق سوگند رو باز کردم خودمو کنار کشیدم تا اول آرش وارد بشه ... انگاری تازه به خودم اومده باشم یه دفعه 

 سوگند رو تو مغزم چک کردم وای نه ...اتاق 

 دیگه برا برگردوندن آرش از اون اتاق دیگه خیلی دیر شده بود ....

 اتاق برا خودش بازار شامی بود ...که نگو ...

 

 من قرمز کردم و آرش هم با خنده زل زده بود به من

 

 ن می کنیم ...یادمونم میره اتاقمون تو چه وضعیته ...بریم تراس ...من من کنان گفتم :ما ...ما دخترا برا آماده شدن همیشه همه جا رو ویرو

 

 خنده ی صدا دار ی  کرد و سرتکون داد و لباسای تخت رو کنار زد و جایی برا نشستن برا خودش باز و درست کرد ونشست ...

 

ی می کردم که سوت*ینو رو زیر تخت وای خدای من درست جلوی پاش سوت*ین سوگند افتاده بودم رفتم جلوش ایستادم و با پام سع

 بفرستمش ....
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به قدری گیج می زدم که اصال متوجه حرفای آرش نمی شدم ...اونم انگاری فهمیده بود ...بلند شد تا طرف در رفت من زودی خم شدم و 

 سوت*ین رو فرستادم زیر تخت ...

 

 طرفم برگشت و گفت:من که اصال ندیدم ... آرش در رو که نیمه باز گذاشته بودم رو بست و با خنده صدادار به

 

 زیر لب نالیدم :پدرسوخته باید به روم بیاری که دیدی لعنتی ؟...

 

 سعی کردم عادی باشم تا گزک دستش ندم ... دستهامو جلو حلقه کردم که یعنی خوب که چی ؟

 

 خودش هم فهمید و با خنده گفت:و اینم می دونم که سلیقه ی تو نیست ....

 

 داد زدم :آرش ... حرصی

 

 جون آرش ...__

 

و از دستم گرفت و به طرف خودش کشید ... تو بغلش افتادم که با لحن خیلی آهسته ایی گفت :می دونی چقدر دلتنگتم ...می دونی این دو روز ت

...با من چه کردی ؟ هانی با منی که دانشگاه چشمم مدام دنبالت بود ...می دونی که نفست به نفسام بنده ... می دونی و خبر داری که هالکتم 

 شبیه یه رباط بودم و کلمه ی زن برام هیچ معنی و مفهمومی نداشت ....چه کردی تو ....
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 و زندگی برام پوچ بود  حاال همه چیز با تو برام معنا پیدا  کرده و زندگی دیگه پوچ نیست   ...عشقه ...عشق به خانوم ل*ب*م ....

 

رو از سرم برداشت و سرش رو به داخل موهام برد و نفس کشید ،بو کشید ...منم دلتنگش بودم ...با او همه زندگی رو یه  همزمان با حرفاش شال

 جا داشتم و برام معنی پیدا می کرد ..

 

 سرش رو به طرفم برگرداند و نگاهش رو به صورتم دوخت و گفت:رنگ رژت خیلی پر رنگه ؟....

 

 

 مردانه اش هست برای پیش برد اهدافش ...خودم هم می خواستم نق نزدم که ممکنه یکی بیاد داخل ... می دونستم اینم از سیاستهای

 

هر دو با هم روی تخت افتادیم ...با نفس بلندی گفت :زحمت کمرنگ کردنش رو من کشیدم ...دیگه هم الزم نیست زحمت بکشی با دستمال 

 پاکش کنی ....

 

 ب گفتم : به رنگ رژم گیر ندهبه طرفش چرخیدم و با لبخند به ل

 تو از سیاست های زنانه بی خبری

 زن ها

 پای اسناد مهم ترینِ داشته هایشان را

 با رژ لبِ سرخ امضا میکنند...
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با چشمای گرد شده بهم خیر شد و گفت:پس کاشف به عمل اومد که من برا شما اسناد مهمترین داشته ات هستم که با رژ لبت امضام کردی ؟ 

 پس

 ه سالمتی همه اونایی که دلشون و حرفشون یه رنگه نه اونایی که فقط دروغاشون قشنگه.....ب

 

 دستمو به طرف بالش بردم تا بکوبم سرش که از جا پرید ...همیشه می دونستم وقتی سر حال و قبراق بود منم همیشه مقابلش کم میاوردم ....

 

 د ثابت موند ...بالش به دست نگاهم به قاب عکسی که زیره بالش بو

 

 با دستای لرزون قاب عکس رو برداشتم ،عکس آرش بود ...سوگند بهم دروغ گفته ...هنوز عاشق آرش بود ....

 

 آرش سرش رو از روی سرشانه ی چپم جلو آورد و گفت :بهم نگفته بودی بادیدن عکس من به خواب می ری ؟

 

،اون عاشقته ....عاشق تو و اونوقت قراره من با تو ازدواج کنم ...آرش از توانم خارجه که  با بغض گرفته گفتم :اینجا اتاق من نیست اتاق سوگنده

.... 

 

 منو به طرف خودش بر گردوند و به صورتم خیره شد و گفت :یعنی چی ؟ می فهمی هانی چی میگی ...

 

 بالشه ...من با چه انگیزه و شهامتی می تونم با تو ....یعنی اینکه سوگند به من گفته بود دیگه به تو فکر نمی کنه ولی االن این زیره __
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انگشتش رو روی ل*ب*م گذاشت و گفت :هیس ،نمی ذارم  به دوس نداشتنم حتی یه ذره فکر کنی و یا به خاطر سوگند بخوای از ازدواجمون 

.همانطور که یه دختر می تونه هزاران خواستگار بگذری ...نمی ذارم ...چون دوس داشتن سوگند یکی از غریزه های طبیعت عشقه که نرماله ...

 داشته باشه یه پسرم می تونه هزاران خواهان و خاطر خواه داشته باشه

 

 ولی سوگند بهم قول داد که دیگه نه به تو فکر می کنه نه چشمش دنبال توه ....__

 

 

دودی خیالت رو تخت کرده که برای زندگی و آینده تو نمی تونه خوب عزیزم تو باید به داشتن چنین رقیب عاقلی که با یه دروغ مصلحتی تا ح__

 هیچ خطری به حساب بیاد خوشحال باشی نه ناراحت رقیب تو واقعا آدم منطقیه ولی رقیب من ....هر لحظه ممکنه که نیش خودشو بهم بزنه ....

 

 چه نشسته برا خودت خودم رقیب درست کردیم ....__

 

 ا زندگی خودم و خودت فداکاری کنی نه کس دیگه ؟هانی بهم قول بده فقط بر__

 

 

لبخندی زدم و گفتم :خوشبختانه من آدم ساده نگرم و از کنار همه چیز به سادگی می گذرم ...چرا که می دونم زندگی رو هر جور که در نظر 

 بگیری چه جدی و چه ساده همانطور برات می گذره ....
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 انگشت هم کنیم دیگه دل تو دلم نیست تا ابد می خوامت .... قربون زن ساده نگرم برم بریم حلقه__

 

*** 

 

 سوگند  دندونش درد می کرد برای همین سر کالس نیومد برگشت خونه ...

 

روی نیمکت کنار باغچه ی دانشگاه نشسته بودم و داشتم به انگشتر نامزدی که دیشب آرش با عشق و عالقه بهم هدیه کرده بود ...نگاه می 

 ...و از عشقش لبریز می شدم .کردم .

 سحر با نیم نگاهی به انگشترم پرسید :انگشتره نامزدیه نکنه خبر مبریه ؟جون من کیه؟

 

 هنوز قطعی نشده؟! قطعی که بشه باهاتون آشناش می کنم ؟__

 

 فرشته با خنده گفت:ولی از نگاهت به این انگشتر به خوبی مشخصه که قطعی شده ...

 

 همون لحظه گوشیم تو جیبم لرزید .پوزخندی زدم که 

 هشدار پیام بود از طرف آرش که نوشته بود برم دفترش ...

 

 به بهونه ی شستن دستهام به طرف دفتر آرش رفتم نمی خواستم  تا روز عروسی بچه ها چیزی از رابطه ی من و آرش چیزی بدونند ....
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...سرش رو که باال آورد به وضوح دیدم که چشمهایش درخشیدند ...از جایش بلند شد و چند ضربه به در زدم که با بفرماید آرش وارد اتاق شدم 

 به طرفم اومد ...

 

 در رو پشت سرت ببند ؟__

 

 در رو پشت سرم بستم ... کوله ام رو روی میزش گذاشتم و پرسیدم :کاری باهام داشتی ..

 ونوقت کاری باید داشته باشم ؟...نیم خند زیبایی زد و گفت :اگه بخوام نامزدم رو ببینم باید ا

 

مشتی  لبخندی زدم و گفتم :خُب برای دیدن نامزدتون هزاران هزار کار می تونید انجام بدین مثال بعد از کالستون به یه کافی شاپی و یا یه شام

 دعوتش کنید ؟...

 

 داریم ؟... روی میز نشست و با اون چشمای عسلیش بهم خیره شد و گفت:ای جان پس نامزد بازی هم

 

 از طرز گفتاریش خنده ام گرفت .:و پوزخندی زدم ...درست مثل بچه ها شیطون شده بود ...اصال باورم نمی شد این همون استاد مجدی باشه که

 دوساعت تموم تمامه مسله های ترم گذشته رو  به من حل کرد و دوساعت جلوی وایتبرد ایستادم ....

 

 نزدیک شدم از دو طرف چادرم گرفت و پرسید :تا کی می خوای چادر سرت کنی ...از دستم گرفت و چند قدم بهش 

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

همانطور که حرف می زد چادرم رو هم کنار گذاشت و بعد دست به عینکم برد و از روی چشمام برداشت و گفت :دوس ندارم به من از پشت 

 شون محروم نکن ...ویترین خیره بشی من عاشق اون چشمای آبی بینظیرتم منو هیچوقت از دیدن

 

عینکم رو روی میز گذاشت ...و اینبار دست به مقعنه ام برد که دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم :آآآرش یادت رفته ما کجاییم ؟ اینجا 

 دانشگاهس ؟می خوای حراست بهمون گیر بده؟ ...

 

 ..با بی تفاوتی گفت :مگه دارم چکار می کنم دارم جمال یارمو تماشا می کنم .

 

 فکر کنم این ریلکس بودنو از غرب به ارث بردی بابا من دارم مثل بید می لرزم ...__

 

 ترس نداره گل من ،من اینجا کنارتم ....__

 

 در اصالو با این حرف باالخره کار خودشو کرد و با یه حرکت مقعنه رو از سرم کند و باخنده گفت :تازه شدی هانی خودم ؟...با مقعنه و عینک و چا

 باهات راحت نیستم ...

 

 دست به کمر گفتم:من اینا رو برا راحتی شما نمی پوشم برا راحتی خودمه ؟...

 

 بله ،بله ،حرفا ی جدید می شنوم ...از این به بعد برا شخص شما فقط راحتی آقاتون مهمه نشنوم پشت گوشتت بندازی ؟__
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 آش ،به همین خیال باش ....__

 نداره منو اینجا ببینند ....آرش مقعنه امو بده خوبیت 

 

 واقعا ،پس چی خوبیت داره .؟....__

 

 هی من دستمو برا گرفتن مقعنه ام به طرفش دراز می کردم هی اون مقعنه رو باال می برد ، منو یاد بچگیهام با تخس بازی های معین و موسی

 هش نرسه ...می انداخت که همیشه عروسکمو می گرفتن هی بهم پاس می دادند تا دست من ب

 حاال دوس نداشتم آرش اینکار رو باهام بکنه ؟....

 

روی  وقتی بغضمو دید با دلسوزی مقعنه رو به طرفم گرفت ...تا دست به طرف مقعنه بردم بازم شیطونیش گرفت و مقعنه رو ازم دور کرد ...تقریبا

 میز دوتامون خم شده و در حال گیس و گیس کشی بودیم ...

 

 ره ؟...اینجا چه خب__

 

 صدای استاد محمدی بود و کنارش استاد آرمان و دو،سه،تا از دانشجوها ...منو که نگو غالب تهی کرده بودم داشتم پس می افتادم ...

 

آرشم از من بدتر زودی از میز پایین پرید و مقعنه رو پشت رو دو ال ی سه گوش رو سرمن انداخت وهمون لحظه متوجه شدم که بی حجاب 

 ن وایستادم از این لطف آرش خیلی ممنون شدم ...مقابلشو
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 استاد محمدی پرسید :استاد مجد میشه توضیح بدین ؟ویا شما خانوم ملکی ؟

 

حس خیلی بدی داشتم مثل این که واقعا در حال ارتکاب جرم و یا در حین عملیات اتاق خوابی گیر افتاده باشم فشارم افتاده و در حال پس 

 افتادن بودم ...

 

 آرش خیلی ریلکس و بی تفاوت که انگار نه انگاری نه خانی اومده؟ نه رفته ...گفت:

 

 من بهتون توضیح میدم بفرمایید .؟...__

 

 و خودش هم در حالیکه به طرف پشت میزش می رفت به طرفم برگشت و با لحن جدی گفت:خانوم ملکی شماهم با بچه ها می تونید برید ....

 

آزادی بودی ...در حالیکه از گوشه های روسری گرفته بودم خم شدم از رو میز چادر و عینک و کوله مو برداشتم حرفش برام انگار حرف 

 ...دِ....الفرار ...

 

 اصال نمی دونستم چیکار کنم ؟کجا فرار کنم ؟ویا اصال بمونم ...تنها جایی که به عقلم می رسیدسرویس بهداشتی بود ...

 

 م پر اشک لنزا هم چشمامو اذیت می کرد .صورتم قرمز شده بود و چشما

 

 لنزا رو در آوردم و با عصبانیت به روشو یی انداختمشون ...
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 به داخل دستشویی رفتم

 

 آذین ، یه خبر دست اول ...استاد مجد رو با یکی از دانشجواش تو اتاقش گرفتن ...__

 

 نه دروغه،بگو دروغه.... __

 

 د در موردش حرف می زنند ....دروغم چیه ؟...باور کن همه دارن__

 

 وای من کشته مرده استاد مجدم ... اون دختره حاال کی بوده ؟...__

 

 نمی دونم ولی میگن از ترم دومیا بوده ...__

 

 روی دستشویی فرنگی نشستم و دستامو روی گوشام گذاشتم تا حرفاشون رو نشنوم ...

 

 تا پا توی محوطه گذاشتم ...فرشته و سحر با دیدنم به طرفم اومدن ...نمی دونم چقدر گذشت خسته شدم و بیرون اومدم ...

 

 فرشته با هیجان پرسید :هانی راسته تو رو با استاد مجد ...
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 چشمام پر اشک شد وای آبروم رفت ...

 سحر بغلش رو برام باز کرد چقدر به یه آغوش آروم احتیاج که نداشتم

 

اق استاد مجد نکنه ازت باج می خواست برا نمره ؟تو که درست خوبه ؟ من از روز اول گفتم این استاد با فرشته آروم گفت :برا چی رفته بودی ات

 تو سر لج داره ...تو کالسم مدام چشمش به تو بود ...

 

 

 **امان از دست تو آرش رسوای خاص و عام ام کردی **

 

 فرشته و سحر مدام دلداریم می دادند ...

 

 د که وقتی به طرفش برگشتم گفت:از مدیریت با هات کار دارند ؟یکی از بچه ها صدام کر

 

 نگاهم رو به فرشته و سحر  دوختم ...

 

 چون می دونستم که آرشم اونجاست تا حدودی آروم بودم ...
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 چند ضربه به در زدم و وارد اتاق شدم ...

 

 در اولین نگاهم متوجه حضور آقای راستین وکیل آرش شدم ...

 ندان آرش و نگاه مبهوت مونده استاد آرمان که تعجب رو به خوبی ازشون می خوندم ...و بعد نگاه خ

 

 استاد محمدی  گفت:خانوم ملکی نامزدیتون  رو با استاد مجد تبریک میگم ...

 

 سرم رو با خجالت پایین انداختم ...و تشکر کردم ...

 

 از دستش عصبانی بودم که نگو ؟دقایقی بعد من و آرش تو اتاقک ماشین نشسته بودیم به قدری 

 

 با لحن عصبی بهش توپیدم :تو دوساله اینجایی نفهمیدی نباید تو مال عام از این کارا بکنی ؟...

 بازم می خندید سرم و تکون دادم ...

 

 م بچلونومت ...با خنده بازم دستهاشو دو طرف صورتم گذاشت و گفت :ای جونم وقتی عصبی میشی چه خوردنی میشی دلم می خواد  بگیر

 

 آآآرش__
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 ای جوونم !!!__

 

*** 

 

  آر ش

 

**** 

 

مامان اصرار داشت که مراسم مختلط و تو باغ صورت بگیره وهانی هم نمی خواست مراسم مختلط باشه می گفت نه تنها فامیالش معذب میشن 

 بلکه خودش هم راحت نیست با لباس باز و آرایش کرده بین مهمونای مرد بچرخه ...

 

من مونده بودم بین دو زن زندگیم حق رو به هانی می دادم که تو مراسم خودش راحت باشه ولی از طرفی سیمین جون تهدیدم می کرد که اگه 

قبول نکنم که  به هانی میگه که منو نازلی ازدواج کردیم خدا هیچ کس رو با نقطه ضعفش ذلیل نکنه که من دچارش شده بودم باالخره حرف 

جون شد و مراسم مختلط تو باغ صورت می گرفت اینبار هانی پیله کرده بود که از پیراهن عروسای محجبه استفاده کنه تا راحت  حرف سیمین

 ..باشه منم قبول کرده بودم ...برا من فرقی نمی کرد در هر صورت هانی برام زیبا بود و قشنگه با هر لباسی برای ذهن و قلب من ملکه بود .

 

 شد دیکتاتور بازی مادرشوهرانه سیمین جون بر خواسته های هانی بچربه ... ولی بازم باعث

 

 منم کامال بی طرف، آتو یی که دست سیمین داشتم باعث می شد که  ...الم تا کام نمی تونستم نظری بدم که چی بر چیه ؟
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 صب وقتی هانی رو دمق تو آرایشگاه گذاشتم همه ی فکر و ذهنم مدام در پیشش بود ....

 

 شودمرد وقتی عاشق زنی می

 کنددر دل خود پنهانش می

 مبادا که دیگران او را بدزدند،

 اما زن وقتی عاشق شد

 زندآن را جار می

 تا کسی برای نزدیک شدن به آن مرد تالش نکند.

 کندمرد به خاطر یک عقیده هرکسی را قربانی می

 ای را.و زن به خاطر یک نفر هر عقیده

 زن قلب...مرد عقل است و 

 ایبه همین خاطر در هر رابطه

 شود ....زن بیشتر از مرد اذیت می

 

 احساس می کردم که هانی در این عشق بیشتر از من اذیت می شد .و من برای اذیت شدنش هیچ کاری نمی تونستم انجامش بدم ....

 

ن عروس همه رو پیچیونده بود م حاال برای آوردن عروس به چقدر در این دوسال احساساتم با دوسال پیش فرق کرده بود .منی که برای آورد

 مراسم لحظه شماری می کردم ...
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 باالخره انتظار به سر اومد !

 

 خدای من هانی عروس شده بود یا عروسک ؟!

 

 

 هر چی که شده بود برامن باارزش ترین زنی بود که در زندگیم داشتم ...

 

هانی دادم و با نرم ب*و*سیدن ل*باش به کلی شگفت زده اش کردم ..خیلی ناز و دوس داشتنی با فرمایش فیلم بردار دسته گلمو به دست 

 شده بود ..برای همه عمرم و لحظه هام می خواستمش ...

 

 با ب*و*سیدن ل*باش برام چشم سفیدی کرد لبخندی بهش زدم ...

 تا صورتش زیادی مشخص نباشه.... و از بازوش گرفتم و به طرف اتومبیل بردمش که دیدم شنلش رو جلو تر کشید

 

 دلم می خواست همینطوری بدزدمش و ببرم جایی که من باشم و اون ،دو تایمون تنها ...

 

 ولی حیف که باید پیش همه ی فامیل ادعا و ثابت می کردم که هانی مال منه ...

 

 تــو ...

http://www.roman4u.ir/


 

 
479 

 

 ...ےتِکرار نمیشَو

 ...میشَمـ تَر ہدِلبَستِ ہاین مَنَم کِ 

 ...ہنَفَسَمـ شایَد دَلیلِـ زِندِه بودَنَمـ باشِ

 ...!ےول

 تــو شَکـ ےب

 دَلیلِـ اہتَن

 ...ےنَفَسـ کِشیدَنِـ مَن

 ...هَستـ نَفَر ہیِ  دُنیا تَمومِـ اَز! ؟ےمیدون

 دارم دوسش ہصادِقانِ من ہکِ

 

 د همه ی دنیام ...هر چه نگاهش می کنم عاشقش میشم ... کل مجلس فقط وفقط چشمم بهش بود ... شده بو

 

*ق*صیده بودیم زد ...خیلی الیت بود و با بودن هانی کنارم حس دی جی یه آهنگ مالیمی بعد از آهنگ تندی که زده بود و من و هانی باهاش ر

 آرامش به همه ی و جودم سر ریز می شد ...

 

نگاههای سنگین مردا زیاد راحت نیست تنها حرفی که تونسته  دستهاش دور گردنم بود از همون لحظه که وارد جمع شده بود و گفته بود که از

 بودم بهش بگم این بود که ...هر نگاهی که اذیتت کرد فقط به من خیره شو و فکر کن که تو این دنیا کسی به جز من و تو نیست ...

 

 بی اختیار با نگاه خیره اش پرسیدم :چه حسی داری؟



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

ت تو تموم عمرم چنین حسی رو تجربه نکرده بودم ....تو ،یا نه باید بگم استاد مجد شما چه حسی حس خوشبختی ،فکر می کنم که هیچ وق__

 دال بر اینکه با شاگردتون ازدواج می کنید داری ؟...

 

حاال خوب راستش من بهترین حس دنیا رو دارم اینکه همیشه فکر می کرد هیچ زنی نمی تونه قسمتی از جغرافیا ی قل*ب*م رو تصاحب کنه __

 اون قسمت مطلق به زنی شده که دوسش دارم و براش می میرم ....

 

 

 آهنگ تموم شده بود ...

 

 

 یکی اومد گفت که جلوی در یکی کارم دارند ...

هانی برگشت پشت سفره ی عقد منم خواستم برم جلوی درکه با  یه دختر کوچلویی با پیش دستی پر از کیک برخوردم کمی از کیک به روی 

 شلوارم مالید ...با دستمال به پاکش کردم که برا  موبایلم پیام اومد با این فکر که هانیه ؟

 

 موبایل رو در آوردم پیام از یه شناس بود ...

 

 ےعشق ستڪش ےجاڪ ےمیدون

 ؟؟ ہســخــتــ
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 ....... "غـــــیـــــرتـــــش  "

 بــود قــرار ڪہ عشقت تـن ےبـیـنـ ےمـ ےوقـتـــ

 ہآغـــــوش تــــو بــــخــــوابــــتـــــو 

 ...... آرومِ ہدیگـ ڪےشـــبــا تــو آغـوش ی

 خــــــدایـــــا .....

 یــــــا غــــــیــــرتـــــم را بــــگــــیر ......

 ...... را ــــرشڪیــــــا فــــ

 و یـــــــــا جـــــــــانــــــــم را ......

 .... بره فروےدیگر آغوش توےشب یا هیچ شبام ذارم ےنم من ے.....ول

 

لحظه  دیگه  با این پیام ناشناس مطمئن شدم که شهریار قدم به قدم دنبالمون بود و باید مراقب می نمودیم ...به داخل باغ برگشتم ...نباید یه

 هم هانی رو تنها می ذاشتم ...

 

 

سته بود ...پرسیدم عروس خانوم کجا رفت گفت که یه زنی همین االن هانی سر جاش نبوداز یکی که همون لحظه ی ورودمون اونجا نش

 باخودش برد اونطرف باغ ....

 

 با حالت دو به اونطرفی که اشاره کرده بود دویدم خوشبختانه  همه تو حال هوای خودشون بودند ...
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 اونطرف باغ روشنایی کمی داشت ... چند بار هانی رو صدا کردم...

 که بوشو حس کردم و بعد صداشو شنیدم ... می خواستم برگردم

 

 آرش چیکارم داشتی چیزی شده ؟__

 

استی تا خواستم بپرسم چرا اینجا اومده جلوتر از من گفت:شوخیت گرفته مثال مراسم عروسیه ماست اونوقت تو ته باغ باهام قرار می ذاری ؟....ر

 اون زنه کجا غیبش شد یه دفعه ایی ؟

 

اطراف انداختم .اثری از زنه نبود ..بوی توطئه به مشامم می اومد ....مطمئنم اگه نمی رسیدم حتما اتفاقی می خواست بیفته نگاهی اجمالی به 

...حدس زدنش هم اینکه برای هانی اتفاقی بیفته به تنم لرزه انداخت ...دست دور کمرش انداختم وبه سمت جایگاه مراسممون هدایتش کردم 

 تن اینکه من اونو نخواستم نگران ترش کنم .......نمی خواستم با گف

 

 تا رسیدیم همه ی برقها ی روی تیرک ها رفت .... تاریک شد همه جا ...صدای جیغ زنها و بچه ها ...یه بل*ب*شویی راه افتاد و صدای سیمین

 که مدام منو صدا می کرد ....

 

لقه شدی کنار درختی کشاندم تا جلو راه نباشیم چند نفری چراغهای حس شومی بهم دست داده بود بی اختیار دستهایم دور کمر هانی ح

موبایلشون  رو روشن کرده بودند ...ولی من همچنان هانی رو در حصار بازوهام حفظشون کرده بودم تا جنب نخوره هانی نجوا کرد :فکر کنم 

 سیمین جون داره صدات می کنه ؟ برو ببین کارت داره ؟
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 دم و گفتم :االن سیل بیاد از آسمون تگرگم بیاد من از کنار تو جُم نمی خورم ...سرمو تو گردنش فرو کر

 

 چرا؟ اتفاقی افتاده ؟__

 

 مگه قراره اتفاقی بیفته ؟....__

 

 نمی دونم یه دلشوره عجب گرفتم که نکنه ...شهریا......__

 

 قای خوبی برات بیفته به اینکهانگشت روی ل*ب*ا*ش گذاشتم ....هیس ....به چیزای خوب خوب فکر کن تا اتفا

 از دیوانه ای پرسیدند:

 چه کسی را بیشتر دوست داری؟

 ..."عشقم"دیوانه خندید و گفت: 

 کیست؟؟ "عشقت"گفتند:

 ندارم!!"عشقی"گفت:

 چه کارهایی حاضری بکنی...؟ "عشقت"خندیدند و گفتند: برای 

 ، دور نمیزنم ، دروغ نمی گویم ، تنهایش نمی گذارم ، خودم را فدایش میکنم...گفت:مانند عاقالن نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم 

 به او گفتند: اگر عشقت تنهایت گذاشت ، بی وفایی کرد ، خیانت کرد چه...

 اشک در چشمان دیوانه حلقه بست و گفت: اگر بامن اینکار رانمیکرد که...
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 دیوانه نمیشدم.....

 

نش رو به خوبی نشون می داد گفت :من هیچ وقت بهت خ*ی*ا*ن*ت نمی کنم چون خیلی دوستت دارم ....تو هانی با صدایی که بغض دار بود

 چی دوسم داری ....

 

 بیشتر به خودم فشارش دادم و گفتم :دیوونه که سهله من برات می میرم ....

 

 دارم دوستت ےسرم رو به صورتش نزدیک کردم دور از هیاهوی اطرافمون لب زدم:خیل

 زنم می دریا ہدل را ب __

 

 و با تو

 

 عبور می کنم

 

 از تمام

 

 دلتنگی ها و تنهایی ها
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 پناهم باش

 

 در دنیایی که

 

 هیچ دستی

 

 یاری ام نمی کند

 

 

 

 ب*و*سه ایی به ل*ب*ش نشوندم ...

 

**** 

 

امتحانات بود نمی خواستیم زیاد تو ماه عسل با بودن هانی کنارم نفس بلندی کشیدم قرار بود یه سفر چند روزه به شمال داشته باشیم وقت 

بمونیم وقت خداحافظی نمی دونم هانی چطور ی فهمیده بود که افشین خود کشی کرده ...ومن تازه فهمیدم که هانی حتی موضوع مرگ افشین رو 

 نمی دونه ؟ ... چقدر در حضور نازلی و سامیار برای افشین گریه کرد ...
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استرس گذرونده بودم ... تا نقطه ضعف آشیل من به بیرون درز پیدا نکنه ...امشب با این استرسهاش خیال گذشتن  ومن چقدر اون زمان رو تو

 نداشت انگاری ....

 

 نمی دونم چطوری به ذهنم رسید که فردا اولین روزمون رو با صدای دریا بخواهیم که شروع کنیم ...

 

خودم تا خود شمال رانندگی کنم ...حال من پشت رل و هانی سرش رو که به صندلی تکیه داد وچون برای آخر شب هیچ پروازی نبود می خواستم 

د ...نگاهم رو و به خواب رفته ... چقدر تو آغوش نازلی برا افشین که گریه نکرد ...از فکر اینکه اگه بفهمه نازلی هووشه یه رعشه ایی به اندامم افتا

 به صورت زیباش دوختم ....

 

 گویا آرایشگرش واقعا کارش درست بود چرا که اصال آرایش صورتش آخ نگفته بود ....خوشبختانه 

 

 به نیم رخ صورتش نگاه کردم ...برای حفظش حتی حاضر بودم از جونم هم مایه بذارم ...

 

 ازم از ناشناس ... بازش کردمموبایلم روی داشبورد می لرزید .و نور صفحه اش به روی شیشه می افتاد .خم شدم و برداشتمش ...پیام داشتم ب

 

 ,,,چیزی که برا من نباشه ...می خوام که تو دنیا نباشه ,,,,

 

 لعنتی پیام شهریار بود .خدای من  این قرار بود  کی دست از سر ما برداره ؟؟...

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
487 

 

ه که منظورش این باشه با هر ترمز من به نمی دونم چقدر می گذره که می فهمم هر چی پا روی ترمز می ذارم ...ترمز نمی گیره  ...نه امکان ندار

 جای اینکه ماشین توقف کنه ...بر سرعتش افزوده میشه ؟

 

 شرایط بدیه ...صحبت مرگ و زندگیه ؟ اونم زندگی عشقم ...اصال فکر نمی کردم که شهریار آدم کینه توزی باشه اونم تا این حد ...

 

 جاده و تیر چراغ برقها ...تنهاچیزی رو که با اون سرعت می دیدم خطهای ممتد 

 گلوم خشکیده ...اصال نمی تونم آب دهنم و قورت بدم ...

 

 نگاهم به هانیه و دلم پر می کشه برای التماس از خدا ...

ش منو و عشقمو خدایا اگه قراره اتفاقی بیفته اون اتفاق برا من بیفته ...من تحمل ناراحتی هانی رو ندارم ...خدایا هر حکمتی که برامون داری ...تو

 با هم قرین رحمتونمون قرا ر بده ...

 

می  سرعت همچنان بیشتر ،ازکنار هر ماشینی هم که می گذرم یه بوق تاراه رو برام باز کنه ...با این سرعت تو این تاریکی شب اگه به جایی بر

 ...باید کاری می کردم .خدایا خودت یه فرجی کن ...خوردیم مرگمون حتمی و جان سالم به در نمی بردیم نگاهم به جلو وحاشیه ی جاده بود 

 

 از یه بریدگی جاده به فرعی انداختم ...تا به خاطر خاکی بودن جاده و دست انداز هاش از اصطالک چرخها ....ماشین توقف بشه ...

 

 ؟0رانندگی می کنی هانی چشم باز کرد با دیدن هیجان من وحشت زده مدام می پرسید :آرش چی شده ؟ چرا اینطوری 
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 یه ساختمون نیمه کاره پیش رومون بود ....

 

 ماشین درست  رفت طرفش سعی کردم فرمون رو بچرخونم ...

 

 ماشین باسرعت تموم جلو می رفت و همه چیز از کنترل خارج شده و ما به پیشواز مرگ می رفتیم اونم تو بهترین و رویایی ترین شب زندگیمون

... 

**** 

 

 ےهان

 

*** 

 

 با تکانهای شدیدی چشم باز کردم ...آرش پشت رل بود ...ولی چهره اش خیلی در هم رفته بود ....

 

 سرعتش خیلی بیشتر شده و نگام به پاش بود که مدام...

 ترمز رو فشار می داد ولی ماشین ترمز نمی گرفت ...خدای من ماشین ترمز برده بود ...

مامو بستم ....و جیغ کشیدم .جیغ من با صدای یاخدای آرش در هم آمیخت حس کردم جهت ماشین ماشین داشت می رفت تو ساختمون ... چش

 عوض و بعد از کوبیده شدن ماشین به چیزی  ...باالخره ماشین از حرکت ایستاد ...
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 از بهت در آورد به آرومی چشم باز کردم ...شیشه جلوی ماشین با  ماسه پر و چیزی مشخص نبود .زنده بودم ....صدای آرش منو

 

 هانی حالت خوبه عزیزم ؟__

 

 به طرفش چرخیدم از پیشونیش همون جای قبلیش خون می اومد ....

 

دستپاچه از جعبه دستمالی بیرون کشیدم ...تا پیشونیش رو پاک کنم .سرش رو کمی متمایل کرد که لبهایش با دستم تماس پیدا کرد 

 د دستم رو کشید به سمت آغوشش کشیده شدم ......ب*و*سه ایی به کف دستم گذاشت ...و بع

 

 هانی همه اش به تو فکر می کردم ....__

 

 از حرفش دلم گرفت چرا که منم به اون فکر می کردم همه ی وجودم بود همه ی زندگیم ...

 

 با صدای گرفته گفتم :آرش از عروس شدن بدم  میاد ...

 

 زدم زیر گریه ؟!

 

 گذشت گلم ... از این به بعد قراره لقب مامان کوچلو به خودت بگیری ولی خودمونیم تا سه نشه بازی نشه ...ای جان عروس شدنت دیگه __
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 آرش یه خرده جدی باش ...__

 

 قربون این مرواریدات بشم من ...__

 

 ا ...آرش ...__

 

 ود و اصال کاپوتش مشخص نبود ...از ماشین که پیاده شدیم ...نگاهم به جلو بود ... که ماشین زیر خروارها ماسه رفته ب

 

ت با هزار و یک زحمت آرش تونست ماشین رو از زیر ماسه ها در بیاره و اینبار هم سرکی به کاپوتش کشید تا کمی درستش کنه ...چرا که اونوق

 شب هیچ پرنده ایی تو اون حوالی پر نمی زد باالخره ماشین رو آرش کار انداخت ...

 

 ینبار واقعا شانس آورده بودیم ...چشمم ترسیده بود ...ا

 

*** 

 

 از بالکن داشتم به ستاره هانگاه می کردم خیلی خسته بودم ...

 

 آرش رفته بود ساک لباسهامو بیاره  ....
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دستهایی از جلوی سینه ام به هم چفت شد ....سرش رو روی سرشانه ام گذاشت و گفت:متاسفم همه نقشه هام به هم ریخت می خواستم این 

 سفر عشقمون برات رویایترین سفر زندگیمون باشه ولی شهریار با این نقشه های مزخرفش همه رو نقش بر آب کرد ....

 

نیک باید  هیچ چیز برای من باارزشتر و به یادماندنیتر از این نیست که قلب تو برا منه و تو مال منی ...سالم موندمون از این اتفاقها رو به فال__

 قدرتی نمی تونه به جز اراده خدا مارو از عشق به هم جدا کنه ...بگیریم که هیچ 

 

ولی خودمونیم تا سه نشه بازی نشه ؟... هر سه بار تو رو از چنگ ازدواج با شهریار نجات دادم دوسال پیش باورت می شد که قراره دوباره __

 لباس عروس بپوشی و به این هتل برگردی ....

 

 ...حس می کنم داریم از دست مافیا فرار می کنیم حاال قراره کجا بریم ؟.... نه اصال باورم نمی شه__

 

 

 راستین برا ساعت یازده صب برا ترکیه برامون بلیط گرفته بریم یه دوش بگیر تا یه استراحتی داشته باشیم تا به ترکیه پرواز کنیم ...__

 

 یعنی دیگه به شمال نمی ریم ؟__

 

از بهارش پیداست ؟با این دِسرایی که شهریار به خوردمون داد معلومه چه ماه عسلی تو شمال در انتظارمونه  نه ،میگن سالی که نکوست__

 ...نکنه از ترکیه خودشت نمیاد ...یکی از دوستام تو آنتالیا ویال و ساحل شخصی داره میریم اونجا خوشت نمیاد نریم
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 ر اینبار دست به بازی خطرناکی بزنه ....نه ،نه چرا خوشم نیاد ...فقط خیلی نگرانم شهریا__

 

 نگران نباش گل من ...همین که حاال ما زنده ایم  بدون که خدا حامی ماست تا اونو داریم نباید نگران چیزی باشیم ....__

 

 توی آغوشش خزیدم من دیوونه ی این مرد بودم ...دوسم داشت دوستش داشتم ...

 

 

 نه ام گذاشت و تو گوشم خوند :دیشب رفتی خونه ی عموت که باک*ره بمونی ...از پشت سر بغلم کرد و سرشو رو شو

 

به طرفش چرخیدم با شیطنت نگاهمو بهش دوختم دستهاش دوطرف صورتم قرار گرفت و با هیجان دوس داشتن لبهام رو با لباهاش لمس کرد 

 ... ...سر که عقب برد گفت :انگاری تا حموم الزم نشدی ...نمی خوای بری حموم

 

 چشمامو بستم و جیغ زدم :آآآآرش ....

 

 بازم مثل همیشه به روش خودش ساکتم کرد ....
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*** 

 

  آرش

**** 

 

 

 نیمڪ قشنگ ےباز ڪبیا ی

 روبگیر هامچشم مثالً باشه ہس*و*ب اشجایزه ڪہ

 !؟ امیڪو بگو من 

 ہس*و*ب ہهر جواب اشتباه ی

 ُِےہنامردم اگر اسم هم

 یا روهفت میلیارد انسان دن

 ! نگیرم ہصدا نزنم ! تا دل سیر ازت ب*و*س

 

کنار ساحل درست تو بغلم و دستهای من روی چشماش بود و لبهاش پر از خنده ...و با هیجان و خنده گفت :حاال  که جای منو تو عوض شده 

 ...جایزه ی اون چیه که تو چشمامو گرفتی ....من غلط بگم تو ....

 

 خوب منم ماچت می کنم ...__
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 هر دوش که شد یکی ...چه ماچ ...چه ب*و*سه ...__

 

 تو شهر عشق فقط ماچ و ب*و*سه هست که کلی خریدار داره ...__

 

 بپا آقای من نچایی با این خرید کردنت ؟...__

 

ت اول )فروش اول (هر نمی چام خانوم ل*ب*م ...شروع کن که می خوام فَله فَله ماچ و ب*و*س ازت بخرم ...از اول قدیم و ایام گفتن دَش__

 جور باشه تا آخر شب همونطوری هم پیش میره ...حاال ردش کن بیاد ...

 

 ؟ےمن که هنوز نگفتم تو ک__

 

 برا من فرقی نمی کنه من بو*س*مو می خوام خانوم ل*ب ...__

 

 امیر محمد ...__

 

 بر پدر امیر ...__
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 مواظب باش ها پدرش عمومه منم که عاشق عمومم ..__

 

 شما اشتباه میکنید که بی اجازه با یه دل دو دلبر ثبت می کنید تو دلتون ...__

 

 اوووو ...بابا دلبر ...تو یکی دلبر باشی دلبرا کجا می رن ؟...بیشتر به دیووه شبیهی تا دلبر ...__

 

 چی دیو...صبر کن تا بهت یه دیوی نشون بدم اون سرش ناپیدا ....__

 

 طرف دریا دوید ... مثل دختر بچه های شیطون به

 

 سر صُبی  سر لباس پوشیدنش با هم دعوا داشتیم باالخره نظر من پیروز شد ...

می خواستم مثل همون روزای اول راحت لباس بپوشه ساحل خصوصی بود فقط تک وتوک صاحبای ویالها یه رفت و آمدی توش داشتن ..ومن 

 از وجودش لذت ببرم ...دلم می خواست هانی راحت کنارم  لباس بپوشه ...و من 

 

وحاال یه شومیز سفید زنانه تنش بود با یه شلوارک سفید و کاله لبه دار خیلی پهنی هم سرش گذاشته کلی هم گردنبندای عجیب غریب سفید 

 رنگی رنگی از خودش آویزون کرده بود ...

 

 ا با این ضریب هوشیم تو درسا از درک کردنشون عاجز بودم ...خنده ام گرفت ..واقعا این زنا موجودات عجیب غریبی بودند ...من یکی که واقع
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 هانی از حرص برام لباس انتخاب کرده بود ..یه پیراهن سفید مردونه با شلوار لی ...

 وقتی غرغر منو دید با خنده گفت:اگه بخوام جر بزنم اونم لباساشو در میاره ...

 

 شتر ترجیح میدم ....آخ جون می خوای با مایو بیایی من بکینی رو بی__

 

 دوندوناشو به هم فشرد و گفت:شما ....

 

 نمی دونم چه فکری کرد که حرفش رو قطع کرد فقط دست به کمر ایستاد و نیگام کرد ...

 

 خیلی حرصش داده بودم برا همین بی سر صدا لباس پوشیده بودم و حال لب ساحل با ملکه ی قل*ب*م داشتیم سر به سر هم می ذاشتیم ...

 

باالخره از دستش گرفتم که هلم داد افتادم رو آب تمامی لباسام خیس شد دستش هنوز تو دستم بود که به طرف خودم کشیدم افتاد روم ...از 

 فرصت استفاده کردم و روش خیمه زدم ...

 

 آرش یکی می بینه نکن بازم رگ غرب زدگیت گل کرده ؟....__

 

 ره این جور چیزا براشون عادیه ....اینجا ترکیه اس کسی با کسی کاری ندا__
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 تا سرمو پایین آوردم گفت:یه صدایی داره میاد ؟

 سرمو بلند کردم به سمت راستم نگاه کردم هیچ چیز وکسی تو اون حوالی نبود ...

 

 پارس نازک یه سگه ...یه توله ....__

 

 داشت به طرف دریا پارس می کرد ... درست می گفت یه سگ سفید پشمالو به قول باربد از این سگای اشرافی مدام

 

 هانی با نگاه  جهت پارس توله سگ رو دنبال کرد و گفت :خدای من آرش یکی داره غرق میشه ؟سگه برا همین پارس می کنه ؟

 

 باعجله از روش بلند شدم درست می گفت یکی داشت غرق می شد ...به طرف دریا دویدم ....

 

 ت باال و پایین با یه دستم تو بغلم کشیدمش و به طرف ساحل شنا کردم ...یه دختر بچه بود ....مدام می رف

 

تا رسیدم دخترک رو روی شنها گذاشتمش ...خدا خدا می کردم که دخترک زنده باشه به خوبی مشخص بود که آب زیادی وارد معده اش شده 

 بود ...

پارس می کرد .تا خم شدم تنفس مصنوعی به دخترک بدم ...هانی از  شونه  هانی بدتر از من می لرزید ...و توله سگم دور واطراف دخترک مدام

 ام کشید و گفت :من این کار رو می کنم ...نمی خواد تو اینکار رو بکنی براش نامحرمی ؟..
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مالکیت داشت که خدای من اون یه دختر بچه بود مرگ و زندگی اون دخترک مهم بود یا محرم و نامحرمی من ..یعنی تا این حد روی من حس 

 نمی خواست من این کار رو بکنم حسودیش می شد ....

 

 از این حس حسادت هانی  احساس خوش آیندی بهم دست داد ولی به خاطر نگرانی به خاطر اون دخترک زود به دست فراموشی سپردمش ...

 

دخترک رو به آغوش کشید به ترکی چیزایی می گفت که زنی  که با شتاب به طرفمون دویده بود و هانی رو از روی دخترک پس زد و با شتاب 

فقط مایسا گفتن پی درپیش رو متوجه می شدم بعد از زن  مرد جوانی هم اومد ...و بدون هیچ حرفی عملیات غریق نجات رو روی دخترک پیاده 

 کرد من و هانی وحشت زده به اونا که زبونشون رو نمی فهمیدیم نگاه می کردیم ...

 

 ظرم ایستاده بود ...و اصال دلم نمی خواست شاهد مرگ دخترک باشیم ولی خدا رو شکر دخترک با چند تا سرفه خفه سرشوزمان به ن

 

 بلند کرد ...

 

 هانی با خوشحالی از زنده بودن دخترک

 به آغوشم پرید و با هیجان و صدای بلند گفت :آرش زنده اس ...خدا رو شکر ...

 

و سر روی ماسه ها گذاشت در تمامی دنیا سجده شکر به یک نحوه چه در ایران و چه در کشور دیگر و با زبان و مرد جوان روی ماسه ها افتاد 

 فرهنگ دیگر ....
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 و مردی را دیدم که برای زنده ماندن فرزندش سر به سجده ی خدا نهاده بود ....

 

 نگاه من و هانی واقعا حیرت به خودش گرفته بود

 ت به طرفم دراز کرد وپرسید :شما دخترمو نجات دادین ؟...مردبه طرفمون اومد و دس

 

با لهجه ی ترکی ولی به فارسی گفت،من وهانی دوباره با تعجب به هم خیره شدیم که مرد جوان این بار گفت :شنیدم که همسرتون به فارسی 

نجات دادین من سانر آیهانم و همسرم ملیس و این دوتا باهاتون حرف زد .خانوم منم ایرانیه خودمم نیمه ایرانی و ترکم ،خوشحالم که دخترمو 

 وروجکم بچه هامون مایسا و مانی ...خیلی از دیدارتون خوشوقتم ....

 

 دستمو دور کمر هانی حلقه کردم و گفتم :این خانوم همسرم هانا و منم آرش مجدم خیلی خوشحالیم که با هم همزبون در اومدیم

 

**** 

 

 ےهان

 

*** 
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ن دوختم که مدام قربون صدقه ی دخترش می رفت ...دختره که حاال اسمشو می دونستم مایسا بود بی حال کنار مادرش نشسته و نگاهمو رو ز

مادرش با قربون صدقه رفتن بهش نازشو می خرید ...پسرشون مانی خیلی پر شر و شیطون مدام با هواپیمایی که به دست داشت اینطرف و 

 داهایی در می آورد ...و اصال به تذکر های مادرش هم اهمیت نمی داد ....اونطرف می دوید و از خودش ص

 

با اصرارهای آقای آیهان باالخره آرش قبول کرد که ناهار رو باهاشون صرف کنیم ملیسا یا همون ملیس در آستانه سی و دو، سه  سالگی زنی 

 بودن ولی بیشتر خصلتهای ماایرانیها رو دارا بود و خیلی تعارفاتی ...خوش مشرب و خیلی زیبایی بود ...و شوهرش سانر هم با وجود دو رگه 

سانر صورت کشیده استخوانی مردونه ایی داشت با موهای مشکی تقریبا بلند و چشماش خیلی نافذ و قشنگ بودند ...با ته ریشی که خیلی بهش 

 رد خانواده دوستیه ....می اومد ...از طرز نگاهش به خانواده اش خیلی خوشم اومد مشخص بود که م

 

..و ملیس هم صورت گرد با گونه های برجسته و چشم ابرو مشکی که منو یاد سلنا گومز می انداخت ...بچه ها هم ترکیبی از ملیس و سانر بودند .

با موهای مشکی و  مایسا موهای مشکی که مصری کوتاه کرده و از جلوهم چتری روی پیشونیش ریخته شده بود صورتش به قدری سفید بود که

 چشمای مشکیش هارمونی زیبایی از یه نقاشی شخصیت  کارتونی رو به بینده القا می کرد ...

 

به موهای مانی هم مثل مایسا کوتاه وصاف بود البته از نوع پسرونه اش که خیلی بهش می اومد اولین دوقلوهای دختر و پسری بودند که اینهمه 

 هم شبیه بودند ...

 

 ود من با ملیس اُخت و آرش هم با سانر ایاق شدند ....گویی که سالها با هم آشنا هستن ...که خیلی ز

 

 وای دوقلو هاشون رو نگو مانی و مایسا ...دخترشون روکه با اون شیرین زبونیش دل آرش رو برده برد .....
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انداخت و گفت:از دیروز خانومم برامون سبزی قورمه بار همگی سر میز ناهار رفتیم که سانر با لبخندی که به لب داشت دست دور کمر ملیس 

 گذاشته بود که به میمنتی قسمت شما هم شد .گفته باشم دست پخت خانومم اصال حرف نداره ...با یه کلمه بینظیره ....

 

شتاتم باهاشون بخوری قورمه آرش که با چند قدم بهم نزدیک شده بود دست دور کمرم انداخت و گفت:خانوم من یه الزانیایی می پزه که انگ

 سبزی که در برابرش هیچه ؟

 با تعجب به آرش و نحوه حرف زدنش خیره شدم ...

 

من و  که یکی از شلوارم گرفته و می کشید .سرم رو  که پایین انداختم از یه طرف مایسا و از طرف دیگه مانی گرفته و می کشیدند تا متوجه نگاه

 ا می خوام ....آرش شدن مایسا گفت :منم الزانی

 

 مانی بدتر از اون باال و پایین پرید و گفت:منم میخوام ؟...

 

 من و آرش به هم نگاه کردیم و خندیدیم ...

 

 آرش خم شد و مایسا رو بغل کرد و گفت :پس امشب میایید ویالی ما تا خاله هانا براتون الزانیا درست می کنه ؟

 را فردا امشب می ریم گردش ..سانر لبخندی زد و گفت :الزانیا می مونه ب

 

 صدای جیغ بچه ها بلند شد که ما الزانیا می خوایم ...
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ف سانر به بچه ها چشم سفیدی کرد .که بچه ها ساکت شدند .آرش با خنده گفت :نظرتون چیه ؟شب بمونیم خونه تا هانا جونم الزانیا بپزه و نص

 شبم بریم ساحل آتیش روشن کنیم ....

س و سانر دوخت .ملیس هم سوالی به سانر خیره شده بود .من زودتر از هرسه با بچه ها هماهنگ دستامو به هم کوبیدیم و نگاهش رو به ملی

 گفتیم :عالیه !!!!

 

همانطور که سانر سبزی قورمه ی ملیس رو تعریف کرده بود .واقعا دستپختش حرف نداشت ....همگی با اشتها خوردیم ...چند وقتی هم بود که 

 غذامون جوجه و کباب و کوبیده شده بود ...که همگیشون از چشممون افتاده بود .واقعا سبزی قورمه به من آرش خیلی چسبیده بود ....

 همگی از سر میز پاشده بودیم .ولی ملیس هنوز سر بشقاب سومش که چند تا کفگیر برنج ریخته بود نشسته بود .

 

 :عزیزم اینروز خیلی اشتهات باز شده داری چاق میشی ؟... سانر نگاهی از تعجب به ملیس کرد و گفت

 

 ملیس با اخم ریزی که دور چشمش بود به سانر خیره شد و دست به کمر زد :من دارم چاق میشم ؟...یا تو یه هوا شکم در آوردی ؟

 

شکم سانر بود ....و فکر کنم ملیسم یه کم نگاهم به شکم سانر رفت داشت بی انصافی می کرد اصال شکم نداشت شکم آرش فکر کنم بزرگتر از 

 کی شکم در آورده بود ....

 

 

 آرش از چونه ام گرفت و به آهستگی پرسید :این چشمای شیطون کجا رو داره آنالیز می کنه؟
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 به سادگی گفتم :شکم سانر رو ...می خوام بدونم چقدر شکم داره ...

 

 و اونوقت چیزی هم عایدت شد؟ ....__

 

دم که آقا چقد حسودیش شده ... تا اومدم چیزی بگم .ملیس از دستم گرفت و گفت :بیا بریم استراحت کنیم ...شامم باید الزانیا برا تازه فهمی

 بچه هام درست کنی ؟

 

 سانر مظلومانه پرسید :پس بچه ها چی خواب بعد از ظهرشون ....

 

 ...بلدی که چطور قصه بگی؟ ..ملیس حرفش رو قطع کرد و گفت :بچه ها رو باباشون می خوابونه 

 

 و صورتشو به حالت قهر از سانر برگردوند ... و در حالیکه از دستم گرفته بود منو به دنبال خودش کشوند ....

 

اتاق خوابشون خیلی بزرگ و رویایی بود عکسای بزرگ ملیس وسانر و بچه هاشون به طرز جالبی زینت بخش اتاق شده بود   ..کل سقفش آینه 

ی شده بود که عکس تخت روش منعکس می شد و اونطرفتر ماه وستاره های شبرنگی هم داشت که مشخص بود تو تاریکی زیباتر به نظر کار

 می رسند ....

 

ملیس آلبوم عروسیشون رو جلوم باز کرد ....عکساش با اینکه مربوط به ده و دوازده سال پیش بود... ولی خیلی قشنگ بودند از نگاه کردن 

 ن سیر نمی شدم ....بهشو
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 وملیس در حالیکه شکم بندش رو باز می کرد گفت :منم عاشق این عکسامونم ....دوستشون دارم ....اینا مربوط به ازدواج اولمونه ....

 

 متعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم :مگه چند بار ازدواج کردین؟ ....

 

 اووو تا دلت بخواد فلسفه سه طالقه رو باید از من بپرسی ...نگاه ملیحی بهم انداخت و با عشوه ی زنانه بهم گفت :

 

 با هیجان گفتم :چی سه طالقه ؟یعنی تو و آقا سانر با این همه عشق ...سه طالقه شدین آخه چطور ممکنه ؟

 

 یشه برا خودش ....یه هفت خان رستمی  رو منو سانر از خانهای عاشقی گذراندیم که نگو اگه برات تعریف کنم یه هزار و یکشبیه م__

 

 جالبه تو خواهان طالق بودی یا آقا سانر ؟__

 

تو دو طالق اولمون من بیشتر خواهان جدایی بودم ...وسانر برخالف عالقه ی شدیدی که بهم داشت ...پا روی خواسته هاش میذاشت و هر دو __

 توزی و لج ولجبازی ...بار طالقم داد و طالق سومون هم با خودخواهی سانر صورت گرفت یه جور کینه 

 

 نگاهم به شکم بر آمده اش افتاد که شکم بند رو باز و رو تخت انداخت ....
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 با خنده گفتم :حیف این اندام نیست داری با پرخوری حرومش می کنی ؟

 

 روی تخت نشست و سرش رو با دستاش گرفت و گفت:مجبورم بخورم ....آخه می دونی من گندی باال زدم ....

 

 فش یهو بند دلم پاره شد از ذهنم هزار تا  موضوع خ*ی*ا*ن*ت ،بی وفایی ،وهر بدبینی که بخوای گذشت .از حر

 

 روی تخت نشستم .و دست دور گردنش انداختم .و پرسیدم :منظورت از گند چیه ؟

 

 سه ماه پیش اخالق سانر به کل عوض شده بود عصبی شده بود زود از کوره در می رفت__

 

 کرد و من تپش قلب گرفتم تو این چند ساعت آشنایمون دلم نمی خواست که از ملیس خدایی نکرده  خطایی سر بزنه ....با گریه هقی 

 

ملیس با دستمالی که به دستش دادم دماغشو پاک کرد و دوباره با صدای گرفته تر گفت:من فکر کردم اگه حامله بشم توجه سانرم به من جلب 

کردم و زود قضاوت کرده بودم سانر یه پروژه بزرگ برداشته بود ...اونو که ردیف کرد شد همون سانر قبل ....من میشه ...ولی اشتباه فکر می 

موندمو حوضم ....حاال که روز به روزم شکمم بزرگ میشه نمی دونم چطوری به سانر بگم بیشتر از سه بار خواستم  خالص بشم نتونستم 

 ر چیزیم که از وجود سانر باشه برام عزیز و دوست داشتنیه ........دوسش دارم چون از وجود سانر بود ه

 

 از سرشانه اش گرفتم و به بغلم کشیدمش ....
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باخنده گفتم :دیوونه ترسوندی منو ؟ نمی دونی چی کشیدم ...بچه که رحمته مطمئنم آقا سانر هم خیلی خوشحال میشن از رفتارش با مایسا و 

 ....نگران نباش ... مانی معلومه خیلی دوسشون داره

 

 نگران نیستم فقط نمی دونم چطوری سانر رو راضی کنم که نگهش داریم ....__

 

 اصال فکر نمی کردم که موضوع این باشه ؟....__

 

 .راستش سانر نمی خواد که دوباره بچه دار بشیم ....ولی من به حرفش گوش ندادم و بدون هماهنگی باهاش خواستم که بچه دار بشیم ..__

 

 خوب دردت چیه ؟ خربزه خوردی باید لرزشم بشنینی ....همین ....__

 

 

 بلند شدم و گفتم :یه سر من برم دبلیوسی .....

 

 خندید و نگاهی بهم انداخت به طرف سرویس بهداشتی رفتم ......

 

 

 تا خواستم از سرویس بهداشتی بیرون بیام با صدای سانر بر جا میخکوب شدم ....
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ه سر ملیس داد کشید :چرا بهم نگفتی .... هی میگم چرا اشتهات باز شده نگو بند و آب دادی .....ملیس ....ملیس ... من از دست سانر عصبی ب

 ندونم کارات چیکار کنم ....سی و دوسالته ....بچه دار شدن تو این ......

 

 ی و دو ....من هنوز تازه وقت چلچلیمه....ملیس حرفش رو قطع کرد و گفت : سی وپنج سال به باال بارداری خطرناکه نه س

 

به  ملیس رفت جلو کنار گوش سانر و آروم گفت:من هنوز پیر نشدم ...خیلیا از من بزرگترا هنوز ازدواج نکردن چه برسه بچه دار بشن اونوقت تو

 من می گی برا زاییدن پیر شدم ...

 

 دستش ماهرانه دگمه های پیرهنشو باز می کرد .... آروم آروم در حالی که زل زده بود به چشمای سانر و با یه

 

 گر گرفتم نه راه پیش داشتم نه راه پس ....لعنتی ملیس یعنی یادش نبود من تو سرویس بهداشتیم حاال اینجا هم گیر کرده بودم ...

خوش حالتشو رو صورت سانر ولو شد دست ملیس روی سینه شوهرش بود کیلیپس سرخ آبی که به موهاش زده بود رو در آورد و موهای مشکی 

.... 

 

از  به جای سانر من داشتم کم می آوردم می ترسیدم کارشون به جاهای باریکتر بکشه ...دستهامو رو صورتم گذاشته بودم که مثال نگاه نکنم ولی

 الی انگشتام داشتم می پاییدمشون ....

 

 .... ملیس ل*ب*شو از کنار گوش سانر پایین آورد و یه دندون
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 اِ ....من یه چیزی میگم چرا نیش شماها بازه ...

 #بقیه اش ....شطرنجی

 

 ملیس کمرربدوشامبرش رو باز کرد زیرش ست شبرنگ نارنجی فسفری پوشیده بود ....کثافت چه خوش سلیقه هم بود ...

 چشمامو بستم و هم صورتمو برگردوندم ....

 

 م که سانر از یقه ی ملیس گرفت و به دیوار چسبوندشولی مگه آقای شیطونه میذاشت .تا برگشتم دید

 هپ

 در حالیکه نفس نفس می زد به ملیس گفت :این غمزه ها و عشوه ها باعث نمیشه که از خطات به خاطر لجبازیت بگذرم باید توجیحم کنی ؟

 

 وای چه جذبه ایی داشت این سانر ...من کپ کردم به جای ملیس

 منو تو درگاه در سرویس بهداشتی دید فکر کنم تازه یاد من افتاد .... حاال صورت ملیس به طرف من تا

 بهم چشمک زد .ومن فرار رو بر قرارترجیح دادم و الفرار ...

 

 تا سانر خواست به طرف در برگرده ملیس با سیاست زنانه اش  ل*بهای سانر رو شکار کرد .....

 

*** 
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 «ےا ہب*و*س»

 

 ےردڪتقدیم لب 

 و من شیدا شدم

 ےوتڪن سم

 بودم هدف ےب

 شدم غوغا ےول

 دست تقدیر غزل

 نمود ےبا دل هم آوای

 ُِےشیرین از ڪہتا 

 شدم معنا ات ہل*ب بو*س

 

*** 

 

  آرش

**** 

 

 من چشم گذاشته بودم .معلوم نبود وروجکا کجا قایم شده بودند .
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انداختم ...مثل حبه انگور نکنه یکی از اون وروجکا توش  قایم در ساعت ایستاده رو بازکردم .نگاهی به داخلش که آونگش بهش آویخته شده 

شده باشه .از فکری که از ذهنم گذشته بود خندم گرفت به طرف سالن اتاق خوابا رفتم که با یه صحنه ی عجیب روبه رو شدم هانی در حالیکه 

رفته دزدی ...اونم از اتاق خوابی بیرون می اومد که چند  کفشاشو زیر بغلش زده بود و روی نوک پاهاش بی سر و صدا  راه می رفت ...انگاری

 لحظه پیش سانر برای دلجویی از زنش ملیس به اون اتاق رفته بود ...

 

 ه آرومی زیره گوشش گفتم :شما خانوم ،خانوما اینجا چیکار می کنی ؟بی سر و صدا پشت سرش رفتم ب

 

 به وضوح خیلی ترسیده بود...

 شتم ...تا جیغ نکشه آروم زیر گوشش دوباره به آرومی پرسیدم :اینجا چیکار می کنی ها؟!چرا کفشات دستته ؟!دستم رو روی دهنش گذا

 

 با سکسکه ایی که از ترس بهش دچار شده با اخم به ابرو گفت:آآرش خیلی ....هق ....هق ....بدی ....ترسیدم ....

 

 گرفته ....نگاهم به موهای بدون کیلیپسش بود که دوطرف صورتشو قاب 

 

 بازم که سکسکه گرفتی ؟!__

 

 آره ترسیدم ؟! خیلی ....__

 

 به دیوار چسبوندمش و با نیم خندی به لب گفتم : عالجش دست منه ؟! حاال درستش می کنم ...
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 سرم رو بهش نزدیک کردم ...غرزد :اینجا؟!باید راه کارتو عملی کنی ؟!

پنجره کشونمدش ....وبدون دادن فرصت دیگه برای غر زدن سرمو نزدیک بردم و ل*ب*ا*شو  .همانطور که تو محاصره اندامم بود به قائمه

 بو*س*ید*م

 

 عامجا )عمو جون به ترکی (تاق ....تاق ...)سُک سُک خودمون (__

 

 زودی از هانی فاصله گرفتم دوتاشونم مثل بز خیره شده بودند به من و هانی ...

 

 و به دندون کشید ...خوب سانر و ملیس از دست شیطوناشون دودر شده بودند ؟...انداخته بودن به جون ما ...هانی قرمز کرده بود و لب پایینش ر

 

 باچشمکی به هانی گفتم :نظرت چیه ؟ این دوتا رو ببریم بخوابونیم ...تا لیلی و مجنون یه نفسی بکشن ؟...

 

 چرا که نه ؟__

 

 گرفت و بدنبال خودش کشید ...تا خواستم  دست مایسا رو بگیرم دست مایسا رو 
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اق خوابا این زنا رو جون به جونشون کنی حسودند ...به یه الف بچه هم حسودی می کنند ....خنده ام گرفت ....به دنبال هانی و مایسا به یکی از ات

 رفتیم بچه ها وسط خوابیدند و من وهانی دو طرفشون ....

 

وب می شد اگه من و هانی صاحب همچنین بچه هایی می شدیم.خیلی خوب بود بچه هاشون به هانی شروع کرد به تعریف کردن یه قصه چه خ

 زبونهای مادریشون هم تسلط داشتند ...هر چند با لهجه ولی شیرین حرف می زدند ...

 

 برای اولین بار تو عمرم با قصه ایی به خواب رفتم ....

 

 چه حس خوبی بود که پدر باشی ..

 

 

**** 

 

 

 چرب و چیلی معروف هانی رو خورده بودیم . شام پر از

 

 هنوزم تو کف سانر بودم که چه بشکنی برا سومین بچه اش می زد با خودم فکر می کردم

 روزی که هانی بخواد  خبر پدر شدنمو بهم بده چه حسی بهم دست می ده ...دوس داشتم زود زود اون روزا از راه برسند ....

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
513 

 

 کردند ما بزرگترا باید پیدا می کردیم منظورشون چیه ؟بچه ها پانتومیم اجرا می 

یه همه ی جوابارو سانر سه سوته می گفت ...نمی دونم چرا به سانر حسودیم می شد ...یه پدر خیلی باحال بود هوای همه ی خونواده شو باهم و 

 جا داشت ....

 

 ه پخش رفت ...سانر جواب آخرین پانتومیم رو که داد از جا بلند شد و به طرف دستگا

 *ق*ص تانگو کرد ...و یه آهنگ الیت خارجی گذاشت و بعد مانند جنتلمنا از خانوممش دعوت به ر

 

 ملیس هم با روی باز قبول کرد ...سانر به من اشاره کرد منم با تقلید از سانر از هانی دعوت کردم ...

 

 بشه ؟اشاره ی سانر به مانی باعث شد نگاه همگیمون به بچه ها کشیده 

*ق*ص کرد ...وای که دلم می خواست دوتاشونو بچلونم ....چقدر که شیرین و خوردنی نبودند مانی درست با ژست پدرش از مایسا دعوت به ر

 *ق*صیدند .......بهتر از من و هانی تانگو می ر

 

 ه شده بودیم ...دستهای هانی دور گردنم حلقه و دستهای من دور کمرش بودند چشم در برابر چشم به هم خیر

 

ن خواستن با خنده لب زدم :منم از اینا می خوام ؟ تا گرمی خونمون باشه؟ نظرت چیه از امشب فوق العاده کار کنیم تا دوقلو دار بشیم از قدیم گفت

 توانستنه ؟....

 

 باید زحمت درد رو  بکشیم ... با حرص دوبار لب ور چید ...صدای آرومشو شنیدم که گفت :برا شما که بد نمیشه ؟این ما زناییم که
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 قول بهت می دم وقت زایمان مثل این خارجیها باال سرت باشم تا با هم شاهد بدنیا اومدن بچه مون باشیم ...__

 

 ایران و از اینکارا آقای غربزده من ؟__

 

 هم شدیم ...می آییم ....خوب ایران نشه می برمت هر کشوری که دوس داشته باشی یا همین ترکیه که تازگیا فامیل دار __

 

 خواب دیدی خیر باشه آقای مجد البته آرزو بر جوانان عیب نیست ...جنسیت در خواستی چی ندارید شما؟__

 

 اگه دخترم باشه خیلی عالی میشه ...من عاشق دخترام شاید چون تو خونواده مون دختر نداریم به همین خاطر ه که هالک دختریم ....__

 

 ؟عاشق کدوم دختراید ؟ میشه بفرماید__

 

 وای نه هانی خانوم حسودیش میشه آخ جون ....__

 

 تا خواست از حصار بازوهام در بیاد حصارمو رو تنگتر کردم ...و به خودم فشار دادمش

 

**** 
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شتی خصوصی آیهانها و خریدهای خیلی زود سه روز ماه عسل ما در کنار خونواده آیهان به سر اومد ...این سه روز با گردش در آنتالیا و سفر با ک

 فوق العاده ملیس و هانی ...سفره پر خاطره ایی برای من و هانی رقم زده بود ...

 و ما مجبور به برگشت به ایران بودیم هانی از همین حاال اظهار دلتنگی برای این خانواده می کرد منم در این سه روز حس وابستگی به این

 بارها از سانر و ملیس قول گرفتیم که وقت رفتن به تبریز یه سری بهمون بزنند ... خانواده پیدا کرده بودم ....

 

د دوباره با برگشت به خونه کاب*و*سی به نام شهریار شروع شد و ترس من از این بود که شهریار ماجرای ازدواج من و نازلی رو بدونه و بخوا

 به هانی بگه ....

 

 ی به جونم می نشست که نگرانم می کردهمیشه با تکرار اسم نازلی یه استرس

 

 

**** 

 

 ےهان

 

*** 
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زن داشتن سوگند با کف دودستش به سینه ی شهریار کوبید و داد کشید :تو رو سننه ....که آرش زن داره ؟ ها ...به تو چه ربطی داره ؟ ....اصال از 

ترسه ؟ چرا سر راهش سبز میشی ؟ نمی خواد باهات حرف بزنه آرش به تو چی می ماسه ؟....لعنتی نمی بینی حالش بده ؟ نمی بینی ازت می 

 ؟!....

 

سرم رو به طرفشون بر گردوندم وقتی یادم می افته که شهریار چطوری می خواست وادارم کنه سوار ماشینش بشم تا بریم حرف بزنیم ...مو تو 

 بدنم سیخ میشه ....

 

 بادیدن شهریار بهم حالت  شوک دست داده بود ...از یه طرف حرفای دکتر ضعیفم کرده بود از یه طرف هم 

 

 وحال شهریار مدام بهم می گفت که آرش اونی نیست که فکر می کنم بلکه آرش یه زن دیگه به جز من داره ؟

 

 بهش می توپید ....شهریار رو دوتا دوتا می بینم ...سوگند که رفته بود داروهای منو بگیره سر بزنگا رسیده و با شهریار گالویز شده بود هی 

 

شهریار سرش رو از سرشانه ی سوگند خم کرد و با صدای بلند داد زد :مگه تو نبودی که می گفتی صداقت ستون عشقه ....مگه ایمان نداشتی 

ارم هانا تو زن زندگی بدون صداقت پوچه ...تحویل بگیر هانا عشق تو آرش پوچه ....من همه ی مدارک رو که دال بر اینکه آرش زن داره همراه د

 دومیشی می فهمی زن دوم ... یه نخاله ....

 

دی و سوگند دوباره با مشت به سینه ی شهریار کوبید و گفت :به تو چه نخود آش ؟....اینجا ایرانه ...یه مرد ایرونی هم می تونه چهارتا زن عق

از کجات داری می سوزی ؟ .....آرش دو دوتا زن می گیره تو هم  چهل تا صیغه داشته باشه ...آرش یه زن دیگه داره نوش جوونش ...بمونه که تو
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ین چسبیدی به امام زاده که فرجی با دو بهم زنیت بهت عطا کنه کور خوندی آقا این بمیر با اون بمیرای هانی فرق داره من نمی ذارم زندگی ا

 یکی دیگه دوختی که چی بشه ؟....دوتا رو داغون کنی که به اهدافت برسی ...برو بمیر بدبخت ...چشم به ناموس 

 

هضم حرفای سوگند برا من یکی واقعا سخت بود چه برسه به مرد متشخصی مثل شهریار ،شهریار دست بلند کرد تا بکوبه تو گونه ی سوگند که 

 اینبار بازم سوگند آی نفس کشی کرد سینه سپر کرد

 

 دِ بزن لعنتی ...از زن کمتری ...__

 

 س می افتادم با جار و جنجالی که سوگند و شهریار به پا کرده بودند مردم برا تماشا می ایستادند ...حالم بد بود داشتم پ

 

 روی جدول افتادم ...با حال نزار سوگند رو صدا کردم که یه زنی بطری آب معدنی رو به دهنم نزدیک کرد و گفت که بخورم ...

 

 دستهای سوگند برای در آغوش کشیدنم جلو اومدن ...

 

آروم باش عزیزم  رفتش ... همه حرفاش دروغه مثل گِ*ی بودن آرش ...تو نباید باورکنی ...سعی کن که اعتمادت به آرش رو حفظ کنی مگر __

 نه فاتحه ی زندگیت خونده اس ....

 

قت به من شوهر دار پیله کرده ؟ تو با هق هق تو آغوشش گفتم :چرا شهریار مثل تو نیست ؟ چرا آدما با هم اینقد فرق دارن ؟ اینهمه زن ...اونو

 هم عاشقی ولی زمین و زمان رو بهم نمی دوزی ...
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 هیس ؟! ما زنا با مردا خیلی فرق داریم ؟!__

 

نبود  آره خیلی فرق داریم ....امروز بدبختیا نصیب من شده ... از هر طرف می باره اون از دکتر اونم از شهریار اگه تو نمی رسیدی االن معلوم__

 ر از کجا در می آوردم ؟...س

 

 دکتر که چیزی نگفت که تو داری گنده اش می کنی گفت احتمال داره که یا نازا بشی یا تک زا ....اونم چی احتمال داره ....__

 

 احتمال نبود گفت زنای مثل من فقط شانس یه بارداری رو می تونند داشته باشند ....__

 

تو دنیا همون میشه از همین حاال به خودت تلقین که یه دوقلو بارداری مطمئن باش همونم اتفاق می افته عوضی ،هر چی به خودت تلقین کنی __

... 

 

 تو دلم عزا گرفتم آخه چطور به خودم تلقین کنم ...وقتی تو علم پزشکی  غیرممکنه....

 

 م ؟سوگند به نظرت حرفای شهریار راسته ؟ اگه آرش یه زن دیگه داشته باشه من می میر__

 

 زدم زیر گریه مگه من برای رسیدن به آرش کم بدبختی کشیده بودم ...
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 تلفنم زنگ خورد .آرش بود  تا الوی آرش رو شنیدم زدم زیره گریه ....

 

سوگند گوشی رو گرفت و با آرش سالم و احوالپرسی کرد و بعد شنیدم که به آرش گفت:بابا چیز مهمی نیست گریه اش گریه ی خوشحالیه 

.آخه تو کالس حالش بد شد آوردیمش دکتر ....نه آرش خان حالش خوبه ...حال بدش به خاطر بارداریشه ....بله تبریک میگم حاال دکترش می ..

 گفت هفتاد درصد ممکنه که دوقلو باشن بچه ها...

 

 ماتم برد این چی داشت به آرش می گفت چه بارداری چه کشکی .؟؟..

 

 آخ جون داره با کله میاد اینجا ؟فقط حواست باشه که وقتی رسید من جیم فنگ رو بزنم ...تلفن رو خاموش کرد و گفت :

 

 تو چیکار کردی ؟ ...حرفای دکتر یادت رفته من نازام اونوقت تو به آرش گفتی دوقلو باردارم ...__

 

 گریه کنی .... ان شاهلل دوقلو هم باردار میشی ...ولی امروز جون من خوب نقش بازی کن ...نبینم بازم__

 

 

سوگندبا توقف ماشین آرش می خواست فرار کنه که از مچش گرفته بودم تا در نره باید گندی رو که زده بود درست می کرد من حال روز نقش 

ویند چیزها بازی کردن نداشتم  به خاطر حرفای شهریار مبنی بر زن داشتنش توضیح می خواستم چرا که از قدیم گفتند تا نباشد چیزکی مردم نگ

.... 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 آرش نزدیک شد و با من دست داد و با سوگند احوال پرسی ...توی رفتارش یه حالتی از اضطراب وجود داشت که بی صبرانه منتظر بود تا حقیقت

 بارداری رو از لبهای من بشنوه ...

 

 حرفای سوگند جان راسته ؟__

 

 به جان سوگند جان فکر می کردم ...

 گفتم :خب آره احتمال داره که دوقلو باشن ببین عزیزم اَشوین و اَشلین برازنده نیستند؟ ....از حرص جان گفتنش 

 

 به صورتش زل زدم که باهیجان گفت:عالیه ؟ مامان کوچلوشون تویی ؟ ولی این اسما بیشتر به اسم من نزدیکه ؟

 

باش شاید من هیچ وقت قدرت اینو نداشته باشم که تو رو پدر کنم  با غم تو دلم که آرش رو التماس می کردم ....عزیزم اینقد بچه دوس نداشته

.... 

 

صداشو شنیدم که پرسید :هانی تو خوشحال نیستی که ما بچه دار بشیم تو این دو ماه من منتظر بودم که این خبر رو بدی ما از زمان باهم 

 وال تو یه چیزی سر جاش نیست ؟بودنمان تو ترکیه تصمیم داشتیم بچه دار بشیم ...حس می کنم با حال واح

 

 

 خدایا کاش واقعیت داشت و من حامله بودم ...خدا من چیکار کنم به کدوم دردم بسوزم و بسازم ....
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 بریم ناهار بخوریم ...__

 

بالش نگرد تا فهمید که به طرف سوگند برگشتم که دیدم جا تر و بچه نیست ....معلوم نبود کی دودر شده ...آرش با خنده گفت :خیلی وقته رفته دن

 تو فکر به من اشاره کرد و د بدو که رفت ....

 

 بعد با صدای بلندی شروع به خنده کرد ....

 

 به یه رستوران شیکی رفتیم ...آرش منوی غذا رو به دستم داد و گفت :هر چی که دوس داری برا دوتامون سفارش بده؟؟ ....

 

کنار گذاشتم و برای پیش غذا تارت سبزیجات که دوس داشتم .غذا هم استیک با نوشیدنی اسپرایت با سخاوت به قول سوگند همه ی افکارم رو 

ه سفارش دادم ...آرش هم در آخر کباب و پاستا و میگوی سوخاری  بهش اضافه کرد ...و با شوخی گفت:دیگه رژیم و کالری بی کالری نمی ذارم ب

 بچه هام بد بگذره ....

 

 دادم ..خیلی مشتاق بابا شدن بود ...و من حسرت زده ....نیم خند تلخی تحویلش 

 

میز کوچک دونفرمون پر از غذاهای رنگ وارنگ شد ومن بغض داشتم ...دلم گریه می خواست ....باالخره زدم زیر گریه و همه ی  ماجرا به جز 

 حرفای دکتر و شهریار رو بهش تعریف کردم ...
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ی آغشته به سس گوجه فرنگی رو به طرفم گرفته بود گفت :گفته بودم امروز کالری بی کالری ...که بشینی آرش باخنده در حالیکه با چنگال میگو

ا حساب کنی اینی که خوردی چقدر کالری داره تا چیکار کنی که بسوزونیش ...همه ی اینا رو باید بخوری تا حساب کار دست تو و سوگند بیاد ت

 تونه داشته باشه ؟ اینم برا تنبه کردن شما با این شوخی بی مزه تون ... بفمید سر کار گذاشتن من چه عواقبی می

 

مجبور شدم که بخورم ...اون یه ذره غذایی که با بغض خورده بودم تو گلوم می جوشید و داشتم باال می آوردمش ...برا همین به طرف سرویس 

رو باال آوردم به این فکر کردم خوشبختانه برای از دست دادن کالری نباید بهداشتی دویدم ...تا محتویات معده ام رو خالی کنم ...وقتی همه 

 انرژی مصرف کنم ......

 

 

وقتی روی صندلی نشستم آرش با لبخندی به لب به شوخی گفت:نازلی سر سامیار که باردار بود مدام دچار تهوع میشد ...فکر کنم  شوخی 

 شوخی واقعا حامله ایی ؟باید تقویتت کنم؟

 

دونم چرا برای لحظه ایی صورتش گرفته شد ولی خیلی زود به خودش اومد ....با دیدن چنگالش که پراز ساالد که کلم بروکلی وسیب زمینی  نمی

 ره ؟با سس داشت ... حالم داشت بهم می خورد واقعا زده شده بودم و گفتم :واقعا اینطوری می خوای پدرمو در بیاری که  بابا شدنت واقعیت ندا

 

 نترس به وقتش بابا هم میشم دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره ؟__

 

 بعداز ظهر تقریبا آرومی رو با آرش برخالف صبح پر استرس زایی را گذروندیم غروب هم با آرش رفتیم خرید ....و آرش یه ست کامل الک خرید

 ....وقتی اعتراض کردم با خنده گفت:دختر رو و الکاش ...
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 زن ...دختر ،نه __

 

 چه دختر چه زنی چیزی از مونث بودنش کم نمی کنه ؟__

 

 بازم قل*ب*م گرفت اینکه این الکا رو شاید برا دختر ش می خواست ....

 

سوگند آخر شب زنگ زد وکلی هم با آب و تاب از دودر شدنش از پیش ما تعریف و می خندید ... در آخر مدام می پرسید که آرش رو ماخذه 

طر حرفای صدمن یه غاز شهریار ...می گفت مدیونم اگه بخوام به خاطر حرفای شهریار روزگار خودمو آرش رو بهم بریزم ...چرا که نکردم به خا

 هدف شهریار هم اینه با ریختن اوضاع زندگی من و آرش بهم می خواد که آب گل آلود ماهی بگیره ...

 

ستار مرگ من و آرش بود ...با ذهن بیماری که شهریار داشت منو برا خودش نمی ولی چه ماهی ،شهریار با قطع کردن ترمز ماشین ما خوا

 خواست بلکه هدفش این بود که نمی خواست شکست بخوره ...ومنو در کنار آرش ببینه ...

 

این بود  از دور  واقعا آدما چقدر با هم فرق داشتند .سوگند در حال عاشق بودند و نرسیدن به عشقش خواهان خوشبختی عشقش بود و مالکش

 شاهد خوشبختی عشقش باشه ولی شهریار خواهان نابودی عشقی بود که برای او نبود ....

 

با قطع تلفن لباسها رو از ماشین لباسشویی بیرون کشیدم ...و به طرف تراس رفتم تا پهنشون کنم ...آرش همیشه عصبانی می شد که پخت وپز 

دمتکارها انجام بدن ولی من دوس داشتم که وقتی سرحالم خودم براش آشپزی کنم ویا لباساشو خودم و کارهای جزئ مربوط به اونو هم بدم خ

 روی بند رخت پهنشون کنم ...
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نیم ساعتی بود که پشت تلفن با سیمین جون در حال مشاجره بود ....اینبار روی تخت دراز کشیده و یه دستش رو روی پیشونیش گذاشت به نظر 

 ید ....خیلی عصبی می رس

 

 ق ....نه ...نه ...خودم بعد از طالق همه چیزو براش تعریف می کنم    ...چرا نمی فهمی سیمین جون ....اونوقت بهتر درکم می کنه نه قبل از طال__

 

 سبد لباسا با اسم طالق از دستم افتاد و واژگون شد ...

 

یه خداحافظی کوتاه کرد ...و موبایلشو روی تخت انداخت و به طرفم اومد  با سر و صدای سبد آرش سرشو بلند و زودی از جاجهید ...و سرسری

 .با حرفای دکتر خیلی زودرنج شده بودم ...از دستم گرفت و به طرف خودش کشید .اشک بود که از چشام جاری می شد .شرشر ....

 

 هی آروم باش؟ ...مگه چی شنیدی که اینطوری خودتو باختی ؟...__

 

 .ازمن بدش میاد ؟ ...داره یادت میده که طالقم بدی ...سیمین جون ...__

 

 وای نه چرا باید از تو بدش بیاد ،اگه بدونی به خاطر تو چه پدری از من در میاره ؟ به  قیافه جدی و سخت سیمین نگاه نکن ...سیمین آدم__

 ه وار دوست دارم ....منطقی خیلی با فهمه ...چرا باید از من بخواد که طالقت بدم ؟ اونم منی که دیوون

 

 فکر کردم شاید فهمیده من نازام ...آخه از سیمین جون بعید نیست ...که هر طرف جاسوس نداشته باشه و خبرا بهش زودنرسه ...__
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سال زندگی جالب شد ،مگه ما چن ماهه که ازدواج کردیم دو یا سه ماه اونوقت تو از کجا فهمیدی که نازایی ؟ زوجهایی هستند بعد از بیست __

 هنوز بچه دار نشدن نمی گن که نازا یا عقیم اند اونوقت تو با دو ماه زندگی با من فهمیدی نازایی ؟ براووو ... چه علم غیبی ؟

 

 آرش ...مسخره نکن ...دکتر خودش گفت من شاید نتونم بچه دار بشم ؟ ....__

 

 دکتر ؟! منظورت از کدوم دکتره که من خبر ندارم ؟ ...__

 

 ه یادم افتاد چه سوتی دادم و لو رفتم ....با پشت دستم اشکامو پاک کردم ....تاز

 

 آرش ...من ....من به بچه ها گفتم که من و تو می خوایم زودی بچه دار بشیم ....__

 

 منظورت از بچه ها کدوماند؟__

 

 سوگند ،فرشته ،سحر ....__

 

 ..چهار تفنگدار باربد روتون این اسما رو گذاشته ؟..__

 

 پس شماها برا خودتون سوژه دارین ...اگه باربد بفهمه که سوگند چه لقبی بهش ....وای باز سوتی دادم که ؟....__
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آرش با صدا به من که دستامو رو لبهام گذاشته بودم تا دیگه حرفی رو نزنم خندید و بلند شد روی تخت نشست و منوهم بلند کرد و زانوش 

 حرفا بگذریم ....تعریف کن که از کجا به این نتیجه رسیدی که نازایی ؟... نشوند و گفت:از همه ی این

 

 نگاهمو به چشماش دوختم و گفتم :من به بچه ها گفتم که تو از دختر بچه ها خوشت میاد ...منم دوس دارم اولین بچه مون دختر باشه ...نمی

 ری اقدام کنی و پیشنهاد دادن که برم پیش ماما ....دونم سحر گفت یا فرشته که برای تعیین جنسیت باید قبل از باردا

 

 تو هم بدون اینکه به من بگی رفتی ؟...__

 

 با صدای بغض آلودی گفتم :می خواستم سورپریزت کنم ...

 

 حاال واسه من این قیافه رو نگیر بعدا به حساب مخفی کاریات می رسم خوب بگو ببینم دکتر چی گفت ؟__

 

 و سونگرافی برام نوشت تا بفهمه که کی بدنم تخمک گذاری می کنه و .... دکتر یه سری آزمایش__

 

 با یاد آوری حرفای دکتر دوباره اشکم سرازیر شد ....

 

 خوب نتیجه؟...__
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داشتن نتیجه اینکه من شاید هیچوقت نتونم مادر بشم ....برای امیدواری دکتر بهم گفت: بعضی از زنایی مثل من شانس یه بار بارداری رو __

 امکان داره که منم این شانس رو داشته باشم ....

 

ه ای جان  ....تو از االن عزای بچه دار نشدنمون رو گرفتی ؟ خانوم ل*ب*م ؟....بچه دار شدن هنوز برای ما که همه اش سه ماه هم نشده زود__

 باشم .......می فهمی ...خوب من خیلی چیزا دوس دارم ...مبنی براینم نیست همه شو داشته 

 

 آرش اگه بچه دار نشم چی ؟__

 

فدای سرت ...بچه می خوایم چیکار ؟ سانر و ملیس رو دیدی فقط دنبال یه سوراخ و سُنبه بودند تا از دست بچه هاشون راحت بشن ؟...و یا __

 همین نازلی که سیمین داره تهدیدش می کنه سامیار رو ازش می گیره؟....

 

واقعا سیمین جون می خواد سامیارو از نازلی بگیره تا اونجایی که من می دونم سامیار بیشتر بچه ی نازلیه تا نوه ی سرم باال گرفتم و پرسیدم :

 سیمین جون ....

 

 چشمای آرش خندید و با خنده گفت :ایول ،با آزمایش دی ان آ نازلی می تونه ثابت کنه که سامیار بچه اش و حق حضانت با اونه ....

 

 دوباره زدم زیره گریه ....بی اختیار 

 

 دوباره آرش بغلم کرد
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 باز چی شده ؟خانوم ل*ب*م ؟__

 

 من مطمئنم  سیمین جون بفهمه من نازام ما رو از هم جدا می کنه ؟__

 

نم برای چیزی سیمین نمی تونه منو تو رو هیچ وقت از هم جدا کنه ...تو به آرامش احتیاج نداری ؟ تا صبح می خوای همینطوری اشک بریزی او__

 که یه احتماله ....

 

 آرش وقتی یادم می افته دلم می ترکه دست خودم نیست میگی چیکار کنم ؟__

 

 عالجش دست خودمه که هم تو به آرامش برسی هم من چراکه__

 

 را ُُوتڪراز س

 

 داند ےم ڪنم نم اشــــــ

 

 را ےو غم تنهــــــای
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 خلــــوت شَب  ... !!!

 

 اوبا هم بودنمان ر 

 

 .... خندید بلند صدای با و.... بس و داندےخدام

 

 

*** 

 

  آر ش

 

*** 

 

از پشت شیشه دوباره به هانی و به قول باربد به چهارتفنگدار خیره شده بودم و جرعه جرعه چایی ام رو می نوشیدم ...هنوز برای بچه دار 

 اینقدر حساس باشه که بخواد حتی برای تعیین جنسیت هم اقدام کنه ....شدنمون زود بود ...اصال فکرش رو نمی کردم هانی به خواسته های من 

د و یه جرعه ی دیگه از چایی ام رو باال رفتم ... و به این فکر کردم که دیروز مامان چقدر به خاطر درخواست طالق نازلی از دستم عصبانی بو

ازلی هووش باشه نباید از اول به وصیت افشین عمل می کردم و یا حاال که اصرار داشت که واقعیت رو به هانی بگم ...شاید هانی قبول کنه که ن

ی عمل کردم تا آخرش حامی زن و بچه ی افشین باید  باشم ...ولی آخه چطوری می تونم با و جود عشقم به هانی حامی اونا باشم نازلی زن جوان

د این احتیاجات رو از همسرش همسری که شرعا و قانونا حقشه رفع کنه بود هر چقدر هم که عاشق افشین باشه یه سری احتیاجاتی داره که بای
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...تا کجا می تونم محدودش کنم که احتیاجاتشو از من نخواد چرا که من عشق زندگیمو دارم و زنی که از عشق به طرفش جذب و احتیاجمو رفع 

*ه بود که نازلی رو از غریزه ی طبیعیش بر حذر کنم چرا که برادر *ن*امی کنمش ....دیگه نیازی به زن دوم ندارم محبتمو صرفش کنم ...این گ

بی عقل من اینطور وصیت کرده که زنش زن من بشه ....از نظر من افشین واقعا بی عقل بود چرا که اگه عقل داشت ... خودکشی نمی کرد و با 

 سختی های زندگی مجادله می کرد ...گوشیم زنگ خورد ... ...

 

 هم به هانی بود ...جواب دادمهمانطور که نگا

 

ف الو عمو ....مامان داره وسایلمون رو جمع می کنه می خواد بریم یه جای خیلی دور عمو من نمی خوام  از شما دور بشم عمو ...مامان به حر__

 منم گوش نمیده همه اش گریه می کنه ...عمو خودتو برسون مامان داره منو از شما جدا می کنه ؟

 

عصبی نازلی که داشت سامیار رو سرزنشش می کرد و صدای داد و بیدادش می اومد که می گفت:مگه بهت نگفتم زنگ نزن لعنتی وبعد صدای 

 چرا زنگ زدی ...زود باش راه بیفت ...تا نرسیده بریم ....

 

.پس چی می خواست امروزم بهش اصال نمی دونستم چرا نازلی می خواست فرار کنه منکه بهش گفته بودم حضانت سامیار رو بهش می دم ..

 زنگ زده بودم که با آزمایش دی ان آ خیلی راحت میشه ثابت کرد که سامیار بچه شه و حضانت نگهداریش با اونه ...

 

 به طرف  در رفتم ...باربد صدام کرد ....بهش توجهی نکردم ....

 

خواست بره ولی نازلی سعی می کرد با کشیدن دستش اونو از نرده جدا کنه خوشبختانه هنوز نرفته بودن چون سامیار از نرده ها گرفته بود و نمی 

... 
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 داد زدم :اینجا چه خبره ؟ دستش در اومد ولش کن ....

 

 با ول کردن نازلی سامیار که روی پله نشسته بود بلند شد و به طرف من دوید ....

 

 یدم :سیمین کجاست ؟خم شدم و بغلش کردم از خدمتکار جدید مامان که تماشاگر بود پرس

 

 خانوم رفتند شرکت ؟__

 

 تو هم برو به کارت برس ..بیا بچه رو هم با خودت ببر ...__

 

 سامیار خواست اعتراض کنه که بهش چشمک زدم و گفتم :من با مامانی صحبت کنم میام پیشت ....

 

 جالب بود دیگه اعتراضی نکرد و همراه خدمتکاره رفت...

 

 

سامیار نگاه پر از سوالمو به نازلی دوختم و پرسیدم :این نمایشا دیگه چیه ؟راه انداختی مگه نگفتم با آزمایش اینا می تونی  با رفتن خدمتکار  و

نکن  حضانت سامیار رو بدست بیاری ؟ ..دیگه درد رفتنت برا چیه ؟ سیمین که نمی تونه برا تو بچه بزرگ کنه داره بلوف می زنه ؟...حرفشو باور

.... 
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 اولین پله نشست و با صدای خشداری ازگریه گفت:درد من که اینا نیست ؟ دیگه تحمل ندارم باید برم ؟... روی

 

بس کن ....اگه با من متحد بشی زودتر به هدفت می رسی نمی فهمم چرا از راستین برا طالق شش ماه وقت خواستی چه دلیلی داره که وقت __

 می خوای ؟ ....

 

 من ....من ....__

 

 

 جوم یه باره ی اشک بود که درحالیکه صورتشو با دستاش پوشونده بود از پله ها باال دوید ....ه

 

 باید قانع اش می کردم که بمونه مگر نه سیمین به هر دومون ضربه می زد به من باگفتن حقیقت به  هانی و به اونم با گرفتن  سامیار ....

 

 

ه نظر می رسید ...نفسش باال نمی اومد که با دیدنم به کشوی دراور اشاره کرد و گفت :میشه روی تخت نشسته بود ...صورتش قرمز و کبود ب

 قرص زیر زبونیمو از کشو بهم بدی ؟

 

 هزارتا سوال تو مغزم عالمت سوال تو ذهنم به وجوداومد ؟؟؟؟؟؟

 

 بود ...مال دیروز بود .... نگاهم به کشو بود و برگه های سیاه و سفید ...نگاهم به روی تاریخ برگه ها  قفل کرده
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 یه پاکتم پر قرص اُمگا سه و اسید فولیک ...

 

 نالیدم :نازلی تو چه مریضی داری ؟

 

 طپش قلب داشتم  ...دکترم اینا رو برام تجویز کرده ...__

 

 قلب سونوگرافی نمی رن ؟ ...با حالت عصبی به طرفش برگشتم ...و با پرخاش گفتم :من بچه نیستم نازلی ؟ ....اینا چی اند برای مریضی 

 

 به وضوح رنگش پریده بود و می ترسید ...

 

 همه ی فکر و خیاال به یکباره ریختن تو مغزم ...

 

 اون شب نامزدی هانی با شهریار  ومستی من ...

 

 داشتم دیوونه می شدم همه چیز تازه تازه داشت آروم می شد ...وای نه هانی ...من جوابشو چی بدم؟ ...

 

ینهمه گو که دروغه .؟..آره ...این بچه بچه هرکسی می تونه باشه اال به جز من ...دارم دیوونه میشم ...نباید همه چیز اینطوری به هم بریزه اب__

 پیچیده بشه من و هانی دیگه تو آخرای خوشبختی وایستادیم ....
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 ید بترسه ...و انکار کنه همه چیزو ....انگاری که با خودم حرف می زنم ولی یقه ی نازلی تو دستام بودند ...شا

 

 

 بچه ی منه ؟ لعنتی حرف بزن فقط می خوام بدونم بچه ی منه ؟__

 

 باسرش که باال و پایین شد ...همه ی امیدمم به فنا رفت...

 

**** 

 

 روی صندلی نشستم ...مطب تقریبا خلوته !!دوتا زن حامله با شوهراشون ...

 

چه جونوری شده بودم اصال خودم خودمو نمی شناختم ....سر نازلی داد کشیده بودم ...فقط به هانی فکر می کردم  به لحظات قبل فکر می کنم که

 اگه واقعیت رو بدونه حتما ترکم می کنه ...موضوع چقدر کلیشه ایی شد ...یعنی چی ؟آخه... تو مستی آدم یادش نیاد چیکار کرده ؟

 

 ر در آورده بودم .هیچ مدرکی هم وجود نداشت ثابت کنه که شب رو با نازلی گذروندم وجود نداره؟ ...من فردای مستیم از اتاق خواب افشین س

 پس این بچه و تایید نازلی اینکه بچه ی منه و سکوتش داره داغونم می کنه ....
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 خواستم ...یه بچه که میوه ی عشقمون باشه ...خانوم دکتر تا خواست نازلی رو سونو کنه زدم بیرون ...زن من فقط هانیه ...فقط از اونم بچه می 

 

بشم از آدمای خ*ی*ا*ن*تکار بدم می اومد ...از کسایی که زیر آبی می رفتند ...من همه ی شادیامو با هانی می خواستم ...اینکه یه روزی پدر 

 ...با ثمره عشقم می خواستم که پدر باشم نه اینطوری ؟....

 

تا ته میک زد و بعد از تموم شدن به دست شوهرش داد و با صدایی که مشخص بود داره خودشو برا شوهرش زن روبه روم پاکت شیر موزشو 

 لوس می کنه ...گفت بازم دلش می خواد ....

 

 مرد با لبخند به لب گفت :عزیزم این سومیش بود

 

 اِ ...جواد ...من نمی خوام که دخترمون می خوادش ...__

 

 برا دخترمونی که آرزوش رو داشت ...دلم برا هانیم کباب شد ...

 

 دوباره سر به زیر میشم ...

 

 صدای زن تازه وارد رو می شنوم که به منشی میگه
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با یه من هفته پیش تو آزمایشگاه آزمایش دادم ...جواباشو برا خانوم دکتر آوردم ...ولی امروز از آزمایشگاه زنگ زدن که یه سری از آزمایشام __

 ه افتاده حاال اومدم آزمایشامو نشون خانوم دکتر بدم ...باید بازم ویزیت بدم ....مریض دیگه اشتبا

 

ین کلید منشی با خنده گفت :اِ ...چه جالب ...حتما برا بارداری آزمایش داده بودین نظرتون چیه خانوم االن خانوم دکتر بگن حامله این ...مثل ا

 اسرار ....

 

 ا یه ریتمی که برامن آشنا بود گفت :خدا از دهنتون بشنوه ...هر دو شون با صدا خندیدن ...زنه ب

 

 سر بلند کردم تا صورت زنه رو ببینم ولی پشتش به من بود ...چادر هم سرش بود ....

 

دا رو هانی هم دانشگاه وهم جاهایی که تنها جایی می رفت چادر سرش می کرد می گفت چادر نه تنها بهش آرامش می ده بلکه با چادر امنیت خ

حس می کنه ....می گفت بدون چادر خودشو در نگاه انظار ل*خ*ت و عور حس می کنه که همه چشمای دریده بهش خیره میشن ...اعتقاداتش 

برام جالب بود ...منم دلم می خواست که زنم خودش پوشش رو انتخاب کنه تا توجامعه راحتتر بتونه رفت و آمد کنه ...پس هیچ اجباری براش 

 ... نداشتم

 زن چادری با حرف منشی که گفت :تشریف داشته باشید تا بیمار خانوم دکتر بیرون بیان ...

 

 زن به طرف صندلیهای انتظار رفت ...تا خواستم به صورتش نگاه کنم در باز و نازلی و خانوم دکتر بیرون اومدن....
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مجد به خانومتون هم گفتم چون تمامی  اعضای بدن جنین تشکیل یافته از جام بلند شدم ...خانوم دکتر با لبخندی گفت: تبریک میگم آقای 

 ...دیگه از زمانی هم که برای سقط داشتیم گذشته نمیشه کاری کرد باید مراقب همسرتون و هم دختر کوچلوتون باشید ...

 

 سر نازلی پایین بود و من آرزو م بود یه روز با هانی این حرفا رو بشنوم ....

 

 .آآآآآرش..__

 

 نگاهم به زن چادر پوش بود که با ناباوری نگاهش به من و نازلی و دکترهی می چرخید   ....

 

 چند قدم به طرفش برداشتم ...

 حال نمی دونستم به چیزی که رسیدم درده یا همدرد ..

 

 گه ....هانی رو به لحظه ایی رسوندم که واسه دل کوچکش سخته و به دردایی رسوندمش که برای سن و سالش بزر

 

 به آرزوهایی رسوندمش که توهم شده براش ....

 

 خدا من اینم .....

 

**** 
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 ےهان

 

*** 

 ؛ ڪۿ هسـےوزندگےٺــــېشبا ېھ

 ؛ ےزنېم قـڕوَ وېٺزندگ ـٺاڕخاطٺڕدفٺےوق

 .. ـــېڕٺقصٺاې ۿبود ـېڕٺقدےٺدونېنم ڪۿ ےسېڕمےــــېزاېچ ۿب

 .. دڕهمد اې ڹدڕدےدونېنم ڪۿ ےسېڕم ےـــــېآدما ۿب

 ؛ ٺھسخ ـېڪٺوچڪ ڸد ۿواس همشـ ڪھ ےسېڕمےــــېها ۿلحظ ۿب

 .. ۿگڕبز ــٺوسال ڹس ےاڕب ڪۿ ےسېڕمےـــــېداڕد ۿو ب

 .. شد وَهُمـٺ ڪۿ ےـــــېزوهاڕآ ۿب

 .. گذشـــ ڪھ ےـــــېاهاېوڕ

 

 .. وَقُعــٺ شد ،اما بود ــٺحق ڪھ ےـــــېزاېچ ھب

 ؛ ڪھ ےـــــېو زخمها

 .. شد ٺۿوزگــــــار آغشڕ ڪبا نمـــ

 .. ۿباٺاش ڹگےم بشـ ڹوڕگېد ڪۿ ےو احساس

 .. ۿدڪڕ ــٺپُش ـٺبِ ڪۿ ےدنیایـــــڕو دسِـ آخ
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 .. ےنۅمېم ـٺخودٺڕدف ُِےهاٺوبازهمـ ان

 .. ھزنېم همـ ٺۿپُشڕوزگـــــاڕ ڪھ ےـــــېو زخمهــــــــــا

 .. سـېن دشـڕد ےدوا همـ ــٺوڪو س

 ؛ ـــــــــــــاشـڪ

 ــــــــــــــــــــا ؛ېدن

 ؛ڕتـــــــــــــــ ۅڹبــــــــــــــــــــڕمه

 .. ےبــــــــــــــــــــود

 

 نمی دونم کی و چه وقت اینو باالی دفترم نوشته بودم ولی حاال بهش رسیدم ...

 

ین چند روزه شده استخوون چرا اذیتش می کنی آخه؟ مامان پرده رو انداخت و با آهی گفت :طفلی ناهارم نخورده ...اینقدر نامرد نباش می بینی ا

که ...حرفاشو شنیدی ؟ راه دیگه ایی نداشته ؟ وصیت برادرش بوده ...هرکس دیگه ایی هم بود اینکار رو می کرد ... تنهاوآخرین  خواسته ایی 

 برادر مرده اش ازش داشته این بوده ...؟

 

 م تو چمدون ...چند تا از لباسهای قدیمم رو تا کردم و انداخت

 

 

 

 مامان جلو اومد و در چمدونو بست و پرسید :می خوای طالق بگیری ازش ..؟...
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 قل*ب*م از این کلمه به درد اومد من برا رسیدن به آرش چه مکافاتی که نکشیدم بیام ازش طالق بگیرم ...

 

 بگو می خوای چیکار کنی اگه نمی خوای طالق بگیری ؟...__

 

 رم پیش ملیس تبریز ...برا یه مدت می __

 

 پس تصمیمت برا طالق و جدایی جدیه ؟آره؟ ...__

 

 با چشمای اشکی به مامان چشم دوختم و گفتم :می دونی که من بدون آرش میمرم ...

 

ل از ورود رسمی پس چرا از مشکالت داری فرار می کنی ؟ ...ازدواج آرش با نازلی تاریخش قبل از ازدواج تو بوده و حتی نطفه ی این بچه قب__

 تو به زندگی آرش بوده می فهمی ...پس تو وارد یه زندگی شدی نه کسی که وارد زندگی تو بشه .؟...

 

مامان هضمش برا من سخته ؟ اینکه قبول کنم آرش با یه زن دیگه به جز منه ... یه زن دیگه داشته باشه مامان ...هوو داشتن یه زن رو به __

 حملشو ندارم که آرش رو با یه زن دیگه سهیم بشم ...نابودی می کشونه ...من ت

 

عزیزم  چرا به این فکر نمی کنی که  قبل از اینکه راز ازدواج نازلی و آرش آشکار بشه تو باید بفهمی که احتمال داره که نازا بشی ؟ ... بفهم __

 همه ی اینا حکمت خداست ؟ حکمت اینکه ....
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حکمت چی ؟ اینکه آرش از یه زن دیگه به آرزوش که دختر دار شدنه برسه ...از زنداداشش ...اینکه من یه زن مامان با حرفات داغونم نکن ...__

 ناقصم ... کدوم زنی هوو داشتن رو می تونه هضمش کنه که من بتونم ...

 

 ش رو خراب کنه که بر نگرده ...بازم بیشتر فکر کن ...آدم وقتی بیشتر از سه روز قهر می کنه یعنی می خواد که همه ی پالی پشت سر__

 

 

مون از پشت پنجره دوباره به ماشین آرش خیره میشم ...که با تیکاف چرخها از جا کنده و راه می افته ...این یعنی اینکه امشب اینجا پشت خون

 نمی مونه تا التماسم کنه که برگرددم ..

 

 

 

 وقتی عاشـــق شدم...قل*ب*م

 دســت خودم نبود

 صحــبت می کردم با صداى آروم

 عشــوه هام برا آرش بیشتر شده بود

 حسـادت دخترونه می کردم هنوزم براش می کنم

 نمیخواستم و نمخوام  کسى حتى به عشقم  نگاه کنه

 همیشه تو قل*ب*م میگم آرش تو فقط مال مـــنى ....ولی نصف..نه بلکه  وجودت کامل می خوامت ...
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 آجی آژانس اومده ...__

 

 نگاه نگرانش رو بهم دوخت....مامان 

اگه بری یعنی قبولش دیگه نداری اونم بعد از حرفایی که بهت زد ... هر زندگی مشکالت خودشو داره همانطور که ازدواج پایان یه عشق نمی __

 تا آخرش پابه پاش بری ... تونه باشه ...بلکه عشق با ایثار و فداکاری و از خود گذشتگی می تونه دوام پیدا کنه ...اگه قبولش داری باید

 

 برا یه مدت می رم تبریز ...اونجا فکرامو می کنم ...__

 

 همراهش باش ...تا بفهمه که همسرش فقط تویی هم نفسش و از انتخابت پشیمون نشده ...تا زود دیر نشده ...__

 

 

 مامان چه راحت داشت از برگشت حرف می زد ...

 

 ا دیدنم پرسید :کجا تشریف می برید؟هومن چمدونم رو برده بود ...مرد ب

 

 پوزخندی زدم و گفتم :
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 مهرآباد ؟!__

 

*** 

 

دم و تا خواست ماشین راه بیفته چند ضربه ایی به شیشه خورد ...سرم رو باال کردم شهریار کنار مامان و هومن ایستاده بود شیشه رو پایین کشی

 کرد ؟نگاه سوالیم رو به شهریار دوختم این اینجا چیکار می 

 

با سر سالم داد که مثل خودش جوابش رو دادم . وبا نگاه سوالی بهش خیره شدم دیگه ازش نمی ترسیدم ...وقتی از زندگی سیر بشی همه 

ترسات از بین میره و برات دیگه هیچی مهم نیست و حاال برا منم  هیچی مهم نبود وقتی تهش آرش رو از دست می دادم دیگه زندگی برام 

 اشت ؟....اهمیت ند

 

کجا داری میری ؟ یادت رفته با من قرارداد داری سه روز دیگه اولین سکانس فیلمت قراره برداشت بشه ؟...و تو داری فرار می کنی ...من __

 حمایتت می کنم ؟بمون ؟...کنارتم ؟...

 

د نیستی ؟...برای فسخ  قراردادتم هرچی از فیلم من به حمایت کسی نیاز ندارم ؟اونم به شخص مثل تو اصال ...چرا ؟ چون اصال قابل اعتما__

 قبلی گرفته بودم رو پای این قرار میدم تا دست از سرم برداری ...

 

 .شیشه رو باال کشیدم و به راننده گفتم : راه بیفتین ؟
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 راننده راه افتاد مامان کاسه آبی پشت سرم ریخت و من سرم رو روی شیشه گذاشتم ...

 

 

 مــــــــن

 

 هنــــــوز بـــزرگ نشــــدم.

 

 ولـــــــــی چرا؟

 

 تـــــو ایــــــن  زنـــــدگـــــی

 

 پیــــــــــر.......شدم ....

 

 

گرنه کمتر راننده ماشین رو کشونده بود تو حاشیه ی جاده داشت با موبایل حرف می زد به این فکر کردم یا تازه کاره ...و یا واقعا قانونمنده ...و

 یدا میشه اونم تو تهران که برای حرف زدن با موبایل توقف کنه ؟کسی پ

 

 یه دفعه چرخید به طرف من و موبایل رو به طرفم گرفت و گفت:با شما کار دارند ؟
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 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم :مطمئنید که با من کار دارند ؟

 

 تا الو گفتم: صدای آشنای نازلی از اون طرف به گوشم رسید

 

انی ترو خدا به حرفام گوش کن می خوام باهات حرف بزنم ...تو رو جون سامیارم ... با همین راننده بیا اینجا می خوام باهات حرف بزنم ه__

 عزیزم ....خیلی حرفا باهات دارم خواهش می کنم ...دوز کلکی هم تو کار نیست بیا جون من بیا ؟....

 

 رو بهم گفته ؟آخه چه حرفی برا گفتن هست ... آرش همه __

 

 خواهش می کنم هانی خواهرانه و عاجزانه می خوام که بیایی ؟__

 

قل*ب*م از خواهرانه گفتنش به درد اومد....یه زمانی دوستم بود مثل خواهر دوستش داشتمش ...ولی حاال احساس حماقت می کردم ...خیلی 

 رو شی انگاری من جون سختتر از این حرفا بودم ....درد داشت که با زن همسرت ...زن مردی که دوسش داری عاشقشی روبه 

 

 طبقه پنجم .... 2۷راننده جلوی آپارتمانی نگه داشت و گفت :واحد 

 

 سوار آپارتمان میشم و به این فکر می کنم آب از سرم گذشته ....
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یی عشق سابق ....تالقی می کنه ...نگاه آرش بهم با توقف آسانسور پیاده میشم نگاهم با دو نگاه عسلی عشق سابقم ....هه ....هه ...چه کلمه ا

 ...توام باحسرته ....

 

رگاه در سالم و چطوری زیر لبی بهم نثار می کنه ...بی اهمیت و بی تفاوتم   از کنارش رد میشم در آپارتمان باز و نازلی با اندام باردارش تو د

 ظاهر میشه ؟ ...

 نه میگه :با خنده ایی که سعی می کنه توجه منو جلب ک

 می ببینی تا تو بیای جلو در مونده ...باورش نمی شد که قراره تو هم بیایی ؟

 

 پوزخندی به آرش می زنم ... مهم نیست ...دیگه از توجیحش خوشم نمیاد .....

 

روی مبل تک نفره بشینم از  وارد میشیم به آپارتمان نازلی تعارف می کنه که روی مبل بشینیم ...آرش روی کاناپه میشینه تا خواستم برم  که

 دستم می گیره ... و پرتم می کنه روی کاناپه کنار خودش .. این یعنی جات اینجاست کجا ؟

 

هام  دماغم موقع نشستن می خوره به پیراهنش وای که حاال فهمیدم چرا این دوروز اینهمه کالفه ام ...با ولع چند باری بوی عطر تنش رو به ریه

 ه خاک توسری نثارخودم می کنم که اینهمه ضعیفم ...دعوت می کنم ...وی

 

 آرش دستمو گرفت .وفشاری بهش آورد ...نمی دونم چرا؟یه دفعه همه ی وجودم پر آرامش شد ...

 نگاه نازلی به دستهای قفل شده ی مابود ...هیچ حسی به اینکه نازلی شاهدش بود نداشتم ....
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 و خودش هم روبه روی مانشست آرش نگاهش کرد و پرسید:اینجا متعلق به کیه؟نازلی لیوانهای شربت رو روی میز گذاشت 

 

 من ...از ارثی که از بابام بهم مونده بود .نکیسا اینجا رو برام خرید ....__

 

 سامیار کجاست؟__

 

 از نکیسا خواستم ببردش شهربازی ...__

 

در موردش حرف می زدی می خوام بدونم حس می کنم مرگ افشینم به آرش سر تکون داد و گفت:خوب تعریف کن ....همه ی واقعیتهایی که 

 این ماجراها مربوطه ؟....

 

ش باشه ... همانطور که فهمیدین ...افشین عقیم بود و تو آمریکا پرفسور رحیمی عمل کاشت  رو برای باوری برای من انجام داد و نه ماه بعد__

ورد عقیمیش سیمین و من تصمیم داشتیم یه سفری به آمریکا داشته باشیم آخه افشین پیله کرده سامیار به دنیا اومد قبل از فهمیدن افشین درم

 بود که برای بچه دوم اقدام کنیم  ...وسیمین هم همه ی ماجرای زندگی ما رو می دونست یه جورایی کارگردان زندگی ما بود ولی وقتی سیمین

ور رحیمی هماهنگ کرده بود ...دختر پروفسور همه ی حرفاشون رو شنیده ...وچون تلفنی برای فریز اسپرم که شش سال پیش  با پروفس

 ه*و*س کرده بود به افشین برگرده می دونید که یه زمانی دوس دختر افشین بود همه حقیقت سامیار رو براش فاش کرده بود ...

 

 د:نقطه مهم اینه چرا افشین خودشو کشت ؟ تو می دونی ؟آرش دوباره نگاهش رو به نازلی دوخت ولی همچنان دست منو تو دستش داشت پرسی
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 نازلی به صورت من و آرش نگاه کرد وگفت:افشین خودشو کشت چون فهمیده بود که پدر سامیاره ....اون نیست ....بلکه تویی ؟!....

 

 همزمان من و آرش باهم داد کشیدیم :چی ؟؟؟

 

اش زد ...عصبی و دچار شوک غیر منتظره ایی شده بود به طوریکه وقتی خواست با نازلی آرش دستمو ول کرد و از جاش بلند شد چنگی به موه

 حرف بزنه ...مونده بود چی بگه ؟

 

 تو ....تو ...می دونستی ؟ ...این غیر ممکنه ...چطوری آخه؟...__

 

دسترسی داشت به سیمین گفته بود ...سیمین همه اش زیر سر پروفسور رحیمه اون به اسپرمهای فریز شده که از شما نخبه ها گرفته بودن __

هم برای حفظ نوه اش با یه تیر دونشون زده ...تاپسر عقیم دارش صاحب بچه بشه ...اونم از رگ و خون مجدها و هم اینکه نمی خواست اون 

برای آمریکایی ها تخم وترکه شون نطفه از نسلش تو کشور غریب و چه می دونم ....از این حرفا نوه اش زیر سر خونواده خودش بزرگ....نه 5

بشه موش آزمایشگاهی ...ولی این وسط هضم نکردن افشین همه رو خراب کرد ...افشین نتونست قبول کنه که زنش بچه ی برادرشو بدنیا آورده 

که قبل از مرگش نوشته بود که نمی   ...اراده اش اینهمه قوی نبود که بپذیره و با این جایگزینی ها به روال عادی زندگیش ادامه بده توی نامه ایی

تونه سالها با دروغی زندگی کنه و بعد از اینهمه دروغ وکشمکش سامیار عاشق دختر آرش بشه ...طاقتشو نداره اگه می فهمید که از اسپرم 

در بچه اش برادرش باشه برای اهدایی یه آمریکایی برای باوری همسرش استفاده کردن بهتر از این بود و هضمش براش راحتتراز این بود که پ

 همین وصیت کرده بود ومن وسامیار رو به تو سپرده بود ....اون زمانها هیچ کس باورش هم نمی شد که تو وهانی عاشق هم باشید ...نمی دونم

 اون لحظه واقعا نگرش افشین به ازدواج ما چی بوده؟؟؟؟ ....

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
549 

 

..من باید با سیمین حرف بزنم ؟...چطور ی سیمین تونسته همه ی مارو تو یه عمل انجام آرش دوباره چنگی به موهاش زد وگفت:همه اش دروغه.

 شده قرار بده ...من میرم سراغ سیمین ...

 

...باید  من هنوز به جوابم نرسیده بودم نمی دونم چطور با حرفای نازلی نور امیدی به دلم تابیده بود که امکان داره آرش به عشقمون وفادار باشه

فهمیدم این بچه چطوری به وجود اومده...آرش اعتراف کرده بود که اونشب مست بود وچیزی رو به خاطر نداشته ...وصبش از اتاق کار می 

 افشین سر در آورده بوده ...و نازلی خاطر جمعش کرده بود هیچ اتفاقی بینشون نیفتاده ...پس این بچه از کجا پیدا شده؟؟؟؟

 

 ده پرسیدم :در مورد این بچه  چی داری که بگی ؟آرش به در خروجی نزدیک نش

 

چه من زمانی که ایران بودم دچار افسردگی شده بودم تنها دلیل ازدواجم با آرش هم سامیار بود ...وکیلم می گفت اگه آرش بفهمه که سامیار ب__

ش به آمریکا رفتیم از سه تا اسپرم فریز شده فقط شه حضانت سامیارم خودش می گرفت به نفع ام بود آرش نفهمه تا اینکه  بعد از عقد همراه

رای یکی زنده و سالم مونده بود ...البته پیشنهاد سیمین بود که با بچه ی دوم که یه جورایی دوقلو ی سامیارم به حساب می اومد دل آرش رو ب

وهم سامیار بدون اینکه بدونه آرش پدرشه  زندگی مشترک بدست بیارم ...خوب اونجا که بودیم همه چیز فرق داشت آرش هم بامن خوب بود

انی آرش رو الگوی خودش کرده بود ...با وجود  اینهمه که چهار سال از آرش بزرگتر بودم ولی وسوسه ی یه زندگی با خونواده کامل و نبود تو ه

ه مدت ده سال امکان وپذیر می باشد(...ولی زمینه رو برای باوری دوباره و کاشت اون اسپرم فریز شده آماده کرد )نگهداری اسپرم فریز شده ب

 خوب کناره گیری آرش از من باعث شده بود نتونم بچه رو  رو کنم...فقط شب نامزدی تو شهریار فرصت پیش اومد که اونم دلم نیومد مابینتون

هانی منو ببخش من ناخواسته وارد قرار بگیرم تصمیم داشتم حقیقت رو بگم با ازدواجتون تصمیم گرفتم بچه رو سقطش کنم دلم نیومد ...

 زندگیت شدم ....من واقعا هیچ چشمداشتی به زندگی تو نداشتم ....

 

 با بغض گلوم که صدامو خشدار کرده بود پرسیدم :االن چند ماهته ؟
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 افتادم پنج ....__

 

 ه ...سه ماه از نامزدی کذایی من و شهریار می گذشت پس حرفاش راست بود ...با آرش رابطه نداشت

 

 پس جنسیتش تا االن مشخص شده ؟__

 

 

 دختره ...__

 

 تا گفت دختره فرو ریختم ....

 

م می آرش با قدمهای بلند خودشو بهم رسوند و منو تو بازو هاش جا داد ....ومن های های گریه کردم برای حسرت آرزوهام ....تنها چیزی که آروم

 کرد عجیب عطر بوی تنش بود ...آرومم می کرد ...

 ه :سخــت تـرین کار ایـن اسـت کـ

 

 منطقــى

 رفتـار کنـى

 هدرحـالـى کـ
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 احساسات دارد

 کنــد ..!ات مـیهخفـــ

 

 

 

*** 

 

  آرش

 

**** 

 

ست همه ی وجودم پیش هانی تو ماشین مونده بود ...بامن نیومده بود داخل حاال می ترسیدم که بذاره بره اونم از لحظه ایی که فهمیدم می خوا

 تبریز پیش خونواده سانر ...این سه روز بدون او  واقعا با چه مکافاتی برام گذشته بود ... بره

سارت به بعد از بحث باالیی که با سیمین کردم تازه فهمیدم: چرا؟ هانی بهم گفته بود که نمی خواد بیاد با سیمین رو در رو بشه چرا ؟که واقعا ج

قده گشایی کردم ...اینکه هیچ وقت برای من و افشین مادری نکرده ....حتی با پرویی گفتم: که برای خرج دادم و برای اولین بار پیش سیمین ع

عث بابا هم زنانگی نکرده ...زندگی من و افشین با این کاراش از بین برده حتی انگشت اتهامم برای مرگ افشین به طرف او بود چرا که اون با

بشه که دست به خودکشی بزنه اونشب برای اولین بار حرمت پسری رو برداشتم ...و تا می تونستم  شده با ندونم کاریش افشین به قدری ضعیف

 خودمو خالی کردم ....
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همین که هانی به خواب رفته تو ماشین دیدم نفس عمیقی کشیدم ...از گریه هاش دلم ریش ریش شده بود براش ،اصال دوس نداشتم ناراحت و 

 عمر و جونم شده بود ...دستش رو به دست گرفتم و ب*و*سه ایی بهش زدم ...مفهموم همه ی  زندگیم شده بود ...غمگین ببینمش ...همه ی 

 

به  به خونه رفتم ...به لحظه ی آخری که می خواستیم  ا ز نازلی جدا بشیم فکر کردم ...اینکه نازلی هانی رو بغل کرد وگفت که هیچ چشمداشتی

 ه تا زمان بدنیا اومدن بچه تو عقد من بمونه ...زندگیش نداشته اگه اجازه بد

 

 

 هانی فقط سر خم کرد و بدون هیچ حرفی گذاشت رفت به دنبالش دویدم ...پرسیدم :کجا می ری؟

 

 می رم به زندگیم برسم...__

 

 زندگی تو منم ؟! ماییم ؟!__

 

 رم ...ولم کن آرش ؟! ...دارم دق می کنم .؟!...ظرفیتم پره جنبه ی تحملشو  ندا__

 

از دستش گرفتم و تو بغلم کشیدمش و زیر گوشش نجوا کردم ... تو تا ابد فقط حق منی ؟ می فهمی حق من ...هیچ کجادیگه تنهات نمی 

 ذارم؟؟؟تا ابدیت مال منی !!! ...
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 ستادم ...رسیدیم  روی دستم بلندش کردم ...چه معصومانه که به خواب نرفته بود ... تمام عطر تنش رو به ریه هام فر

 روی تخت که گذاشتمش چشم باز کرد و گفت :باید برم ؟!

 

 کجا؟!__

 

 اتاق مهمونا ...__

 

 اتاق مهمونا مهمونا می رن نه خانوم خونه ؟! خانوم خونه جاش تو بغل آقای خونه اس خانوم ل*ب*م ...__

 

 و با همین حرف کشیدمش تو بغلم ....

 

 که عصبی پاشد رفت اتاق مهمون ...

 

 اینکه عصبی بودم ...ولی درکش می کردم ...برای همین گذاشتم که به حال خودش تنها بخوابه  ....با 

 

 روی مبل درازکشیده بود ،داشت با خودش حرف می زدTVباالخره دلم طاقت نیاورد رفتم سالن دیدم ...خانوم خانوما روبه روی 

 

 شکمش چه خوب میشد من از آرش حامله می شدم ،باذوق دستشم روی__
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 گذاشته  باصدای بچه گونه ایی ،شروع کرد به صحبت کردن،

 

 سالم نخود مامان ،خوبی ،جات خوبه توهم دلت برای بابا آرشت تنگولیده ،...__

 داشت همینطوری بابچه خیالیش حرف میزد ،

 

 رفتم کنار گوشش به آرومی نجوا کردم  ...

 

 گفتی ،من که تو کارم واردم ،...نبینم غصه چیزی رو بخوری ؟...هانی  کوچلوی من بچه میخواد ،چرا پس به خودم ن__

 

بعد دستم وانداختم  زیر ب*ا*س*نش یه دستم و زیرکمرش بردم سمت اتاقمون ،تادرو بازکرد م نق زد که باهات قهرم و ال و بل ؛ و در آخر 

 داد زد آرش نه...دکترم گفته که من هیچ وقت بچه دار نمیشم ....

 

ی من ،ازچی میترسی،من میخوام همین امشب حامله ات کنم خانومم...ما همش سه ماه هم نشده که ازدواج کردیم ...برای بچه دار چیو نه هان_

 شدن زوده ...ولی تو پرسه ی بچه دار شدنو شروع کردی ...

 :نه ارش من از س***س*خشن میترسم ...-

 

 

 چه داری داره ...آخه؟! پس کاریت نباشه ؟ من کار بلد حرفه ایم ؟!اینو دیگه از کجات در آوردی؟ ....اصال چه ربطی به ب__
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 از یکی شنیدم ؟!!!__

 

 با صدا خندیدم و پرسیدم :دیگه آشتی ؟

 

 مگه قهریم ؟....__

 

 اینو گفتی تا از شیرینی آشتی کنون که همون سه حرفی خشنه در بری ...__

 

 وای آرش اگه دانشجوات بفهمند اینهمه هاتی ؟__

 

 همین که تو بفهمی من چه جنتلمنی ام برا من بسه ؟...در ضمن زندگی خوصوصی من به دانشجوام چه ربطی داره ؟...نکنه؟.....آی شیطون ....__

 

 

 با قلقلک افتادم به جونش که با خنده گفت :حاال ....بماند ...

 

رو برداشته بود ....بعد از شستن دست و صورتم به سالن  صب که بیدار شدم هانی سر جاش نبود ...ولی به جاش بوی قورمه سبزیش همه جا

 رفتم خانوم وسط سالن ایستاده و عطر منو به جای اسپره ی خوش بو کننده همه جای سالن پخش می کرد ...
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داری حیف و از پشت سرش دستهامو دور سینه اش حلقه کردم و سرم رو شونه اش بهش گفتم :می دونی هر پاف این عطر چقدر می ارزه ؟ که 

 میلش می کنی اگه هر کی به جای توبود می زدم نفله اش می کردم شانس آوردی عزیزترین کس زندگیمی ؟باهات کاری ندارم ؟....

 

 چیکار کنم همه جا رو بوی قورمه سبزی برداشته ؟...__

 

ز اسپری خوش بو کننده استفاده کن که ارزون خوب اوال بوی قورمه سبزیت عالیه ولی خوب اگه دوس نداری خونه بوی قورمه سبزی بده ا__

 تموم شه برامون .؟...

 

 آرشی من از بوی این عطرت خیلی خوشم میاد ...__

 

طی و به طرفم چرخید در حالی که داشت  با دور یقه ی رکابی ایم بازی می کرد با ناز و عشوه گفت:از همه بدتر اینکه وقتی با عطر تنت هم قا

...در ضمن این عطر رو وقتی قهر بودم خونه ی مامان اینا خریدم و به لباسی که اومدم از خونه بردم زدم ...کل خونه ی  میشه خیلی خوشم میاد

 مامان اینا هم بوی عطرتو گرفته ...

 

کشیده بودی به جای  اصال رو نکرده بودی ...دیگه چی ...دلت برام خیلی تنگولیده بود ...آخی ...راستی اون چه شکلکهایی بود که تو ورقه ات__

 جواب سواالت ...

 

 اختی ؟با زیرکی خنده ی مستانه کرد و گفت :شکلک نبود کاریکاتور بود ....از سر لج و لجبازی درس امتحانتو نخوندم ...راستی کاریکاتوره رو شن
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خی با استاد عواقب خیلی بدی داره ...ممکنه بازم آره شبیه بابالنگدراز جودی بود با اون پاهای درازش یعنی من شبیه اونم ....هیچ می دونی شو__

 این درسو که سه واحدیه بیفتی دوباره بیای سر کالسم ...

 

 دستهاشو بهم کوبید و گفت :آخ جون یعنی بازم می آیم کالس درست ...

 

 از دو طرف لپش گرفتم و کشیدمشون ....

 

 خندید و عمل متقابلی با لپای من انجام داد ...

 

 هر کاری بعد از صبحانه هانی یه لیست بلند باال برام تهیه دیده و به دستم داد و راهی خریدم کرد ...فارغ از 

 

 درست یه ساعت و نیم پی سفارشای عجق وجق هانی بودم که با یه عالمه خرید خونه رفتم ...

 

میز ناهار دو نفره ی رمانتیک چیده بود ...واقعا کدبانویی بود  با اینکه که گفته بودم دست به سیاه و سفید نزنه ولی کل خونه رو برق انداخته و یه

 برا خودش ....

 

 بسته های خرید رو روی کانتر چیدم و به سالن برگشتم که از جلوی تی وی بلند شد و ریموتش رو به دست من داد و گفت:تا من خریدا رو جابه

 جا خودتو سرگرم کن تا ناهار بخوریم ؟....
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 نه رفت ...منم مثل جوجه اردک به دنبالش رون شدم ...وبه طرف آشپزخو

 

 نگاهش روی وسیله ایی که براش خریده میخکوب شده بود برش داشت و اینطرف و اونطرفش کرد و پرسید :اینو برا چی گرفتی ؟

 

گه بی نشون نیست که خبریه ؟...واز راستش من فکر می کنم که یه خبراییه ؟ این ترشک و آلوچه و تمرهندی و قره قوروت.. هزار تا دلیل دی__

 همه مهمتر خانوم خانوما به عطر منم ویار خوش دارن که مدام می خوان بوش کنند ....

 

 چشماش پر اشک شد و گفت :آرش دکتر گفت که من نمی تونم ....

 

 هر چیزی امکان داره گلم ... از دستاش گرفتم و حرفشو قطع کردم و گفتم :اونروز شنیدم به منشی گفتی آزمایشت اشتباه شده پس

 

 از حرفم چشماش گرد شد وبدون معطلی  با هیجان به طرف سرویس دوید

 چرا به فکر خودم نرسید ...__

 

 لحظاتی بعد صدای محکم جیغش رو شنیدم.....

 

**** 
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 هانی

 

*** 

 

 نمی شد ...یعنی امکان داره که حامله باشم ... با هیجان یه بار دیگه به بیبی چک نگاه کردم یه خط کمرنگ دیگه ...وای خدای من باورم

 

 یه بار دیگه بهش خیره شدم داد زدم :آرش ...

 

 باشتاب در سرویس  رو باز کرد ... چی شده عزیزم؟ ....

 

 زبونم از خوشحالی بند اومده بود نمی دونستم چی بگم با هیجان و خوشحالی از گردنش آویزون شدم ....

 

 بته ...باورم نمی شه ....مثبته ...آرش ....مث__

 

 مثل گیجا ولش کردم و به طرف اتاق خواب دویدم آرشم دنبالم رون شد ...

 

 هانی داری چیکار می کنی ؟ ...__
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 مانتومواز رخت آویز جدا کردم و روی تخت انداختم یه شال ...و کیف و کفش هم انداختم زیر تخت ..و بعد شروع کردم به پوشیدن ...

 

 زوهام گرفت و تکونم داد :داری چیکار می کنی ؟ ....آرش...از با

 

 می خوام برم سر کوچه همون آزمایشگاهه آزمایش دقیق خون بدم ....به بیبی چکا اعتباری نیستش ....__

 

می برمت دکتر  رو در رو ایستاد وگفت :آزمایش دادن که به این راحتیا نیستش که ...دم ظهری هم هیچ دکتری تو مطبش نیست ؟....بعد از ظهر

 یه چکاپ کامل ازت می کنه ...

 

 آرش دل تو دلم نیست ؟...بذار برم ...نمی دونی چه حالیم ؟....__

 

 چرا می فهم از لنگه به لنگه کفش پوشیدنت اونم با همچین ست کردن کیف و مانتو و شالت می فهم که تو چه حالی عزیزم ،گلم ...__

 

دار یکی با پاشنه میخی شال آبی مانتوی زرشکی و شلوار کرم و کفشای مشکی و کیف سبز آبی از همه  نگاهی به کفشام کردم یکی پاشنه لژ

 رنگ ...چه رنگین کمونی شده بودم من ....

 

 هر دو به تیپ باحال من با صدا خندیدیم ....
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می خوام به قدری بچلونمت تا باورم بشه دارم بابا  آرش با خنده گفت: با این تیپ خنده دارت هیجان مامان کوچلو شدنتو  و بیرون ریختی ...منم

 میشم ؟...

 

 خندیدم و گفتم :هر چند قطعی نشده ولی چلوندن ملوندن تا اطالع ثانوی ممنوع ...

 

 با لبهای آویزون پرسید :چرا؟

 

 خیلی خنده دار شده بود ...گفتم :دیگه بار شکستنی دارم ...

 

 ن ....آخ که  قربون این بار شکستنی بشم م__

 

 و با تمام قدرت از لپم یه ب*و*س آبگوشتی گرفت ...

 

لی اصال نفهمیدم چطوری ناهار خوردم مدام نگاهم به ساعت بود که  چهار بشه بریم ...انتظار خیلی بده ... چون ساعت الک پشتی می گذره ...و

 باالخره گذشت ...

 

 ومن اینبار با لباسای انتخابی آرش آماده شدم ...

ی هیجان داشتم که بفهمم حامله ام که آرش برای راحتی خیال من از ماما خواست سونوگرافیم کنه ...چون به جواب زودتر از آزمایش به قدر

 خون می رسیدیم ...
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به صفحه درست هشت هفته از بار داریم می گذشت ...تمام مدت با اینکه چیزی از نمایش مانیتور حالی نمی شدم سرم رو نیمه بلند کرده بودم و 

 خیره شده بودم دیگه باورم شد که بار دارم ...آرزویی که چند روز پیش برام از محاالت بود ...

 یه عالمه لباسای حاملگی از االن خرید کردم تا در روزهای بارداریم به تن کنم ...

گهداری از این بچه از همین اولین لحظات آرش اونشب منو برای تخلیه ی هیجانم به شهربازی برد ...ولی نمی دونست ...حساسیتم برای ن

 شروع شده بود فقط یه چوب پشمکی خریدم و خوردم با یه بالل برشته ایی که خیلی هم چسبید ....

 

 آرش صبورانه رفتارهای بچه گانمو می دید و  رضایت از چشماش می بارید ...رضایتی توام با ستایش بود و هزار معنا برام پیدا می کرد ...

 

 شب سر میز شام یه سرویس ظریف به خاطر مادر شدنم بهم هدیه کرد ...و بازم یاد آوری کرد که چقدر دوسم داره ...و خواهد داشت ...اون

 

 اولین بار آرش بود که از دهنش در رفت و از من پرسید :حال مادر دخترم چطوره؟

 

ت بچه ام فکر نمی کردم ...ولی مامان می گفت بعضی وقتا اولین جمله ها حرفش رو به یمن خوب گرفتم هر چند از لحظه بارداریم دیگه به جنسی

د به واقعیت تبدیل میشه و این شد که در چهارمین ماه بارداریم پی به جنسیت بچه ام که دختر بود پی بردیم و خریدهای بی پایان من شروع ش

زلی چرا که معتقد بودم شاید روزی از روزها گذر بچه های آرش به خونه ی از هر چیزی دو تا به یه رنگ می خریدم ...اون یکی هم برای بچه ی نا

م تا پدریشون بیفته هر هفته جمعه ها آرش سامیار رو می آورد خونه ...چقدر که این بچه عاقل بود مدام از دستش لقمه و یا خوراکیهاشو می دزد

 بچه ام شبیه به برادرش بشه ...

 

...که اگه بچه ی من شبیه آرش نشه چی ؟خودم هم می دونستم از حسودی می مردم اگه دختر نازلی شبیه آرش  بعضی وقتا به فکر فرو می رفتم

 می شد ...بچه ی من به کی می کشید ...
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هر چقدر که به خودم تلقین می کردم که من حسود نیستم ولی بازم وقتی تنها می شدم گلبولهای حسادتم تحریک و به جنب و جوش در می 

 .... اومد

ی آرش حتی بعضی وقتها نگاههای نازلی به آرش و آرش به نازلی رو برا خودم آنالیز می کردم ... اگر آرش رو مقصر  قلمداد می کردم دیگه واویال

 می شد ...

گه زنی داریم ؟ درست بود من یه زنی  بودم که زندگی رو زیاد جدی نمی گرفتم ...ولی در مورد آرش و دوس داشتنش اصال شوخی نداشتم ...م

که هو داشته باشه و حسودی نکنه ؟ مگه میشه همچین چیزی ؟ برای هر زنی سخته که هوو داشته باشه هر چقدر م که شوهرش به اون زن بی 

 اعتنا باشه و دوستش نداشته با

 

 بازم ته تهای قل*ب*م یه نموره حسود یم می شد ...

 

 ..دلم نمی خواست آرش حتی اسم نازلی رو بیاره .

 

 میگن وقتی خوشبختی و همه چیز بر وفق مراده زمان برات خیلی زود و سریع می گذره ...

 تا چشم به هم زدم هفت ماه از بارداریم می گذشت ....

 

 از تاکسی پیاده شدم تازگیها وقتی پیاده راه می رفتم تنگی نفس می گرفتم ....پرسون پرسون وارد سالن اتاق عمل شدم ...
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ی از صندلیهای سالن انتظار اتاق عمل  نشسته و سرش پایین بود ...وقتی جلوش ایستادم سرش رو بلند کرد ونگاهی بهم انداخت آرش روی یک

 و از جاش بلند شد و پرسید:اینجا چیکار می کنی با این حالت چرا پا شدی اومدی اینجا ؟

 

 خوب نگران شدم ...__

 

 خوان نازلی رو ببرند اتاق عمل ...اینجا خبری نیست ؟ از مچ دستم گرفت و گفت :ببین هانی االن می

 

 چرا می خوان عملش کنند ؟__

 

 میگن بند ناف جنین  دور گردنش پیچیده برا همین ...حاال بهتره که بری ؟اینجا برا تو با این وضعت اصال خوب نیست ...__

 م کنارت باشم ؟...اِ ...مگه زن و شوهر نباید حامی هم باشند تو این روزای سخت می خوا__

 

 همون لحظه پرستاری اومد و گفت:همراه نازلی مرادی ...

 

 آرش جواب داد :بله ؟!

 

 قبل از عمل خواستن شما رو ببینند ...بفرمایید__
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دلداری بدین تا خواستم بگم من می رم خجالت کشیدم ...آرش تا جلوی در رفت که برگشت و گفت :بهتره تو بری شما زنا بهتر می تونید به هم 

... 

 

 نمی دونم حرفش رو به چی می گرفتم به عنوان واقعیت یا کنایه و طعنه ...هر چی ؟

 

 با عجله به طرف در رفتم ...وارد اتاق عمل شدم ...

 

هت بسپارم نازلی روی تخت دراز کشیده بود با دیدنم بغض کرد و با گریه گفت :چه خوب شد تو اومدی می خوام اگه زنده نموندم بچه هامو ب

 خواهش می کنم مثل بچه ی خودت باهاشون رفتار کن ...

 

 بغض گلومو گرفت...اصال تو شرایطی بودم که نمی دونستم چی بگم فقط براش سر تکون دادم و دستش رو به گرمی فشردم

 

 با تاکید دکترش  به اتاق عمل بردنش ....

 

داشت بیرون اومد و خبر تولد بچه رو بهمون داد و با اشاره ی من آرش اسکناسی به یه ساعتی گذشت تا اینکه پرستار در حالیکه بچه رو بغل 

 عنوان مشتلوق بهش داد  ....پرستار هم بچه رو نشونمون داد  یه نوازد سیاه و قرمز منکه نتونستم تشخیص بدم که شبیه کیه ؟

 چنان با ذوق بچه رو نگاه می کردم که آرشم زل زد به بچه ...

 

 د متاسفانه همسرتون به علت ایست قلبی در گذشت ...آقای مج__
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 من و آرش همزمان با ناباوری گفتیم :چی ؟؟ نعععع ...

 

*** 

 

  آرش

**** 

 

ش هم  سر من و هانی هم زمان باهم به طرف پرستار چرخید ...و نه ی بلند همزمان ما دو تا ...هانی که یه دستش نوازد رو به بغل داشت و یه دست

 شکمش بود که نالید :وای دلم ....زیر 

 

 پرستار با عجله نوازد رو از دستش گرفت تا اونو زمین نندازه ...

 

 ومن از دستش گرفتم و به طرف صندلیها بردم ...

 

 با خبر رسونی پرستار چند تا ماما باالی سر هانی اومدن و به اتاق معانیه بردنش ...و بعد راهی اتاق عمل شد ...

اعت جهنمی که برای من گذشت ...دخترمون با سزارین به دنیا اومد ...به خاطر نارس بدنیا اومدنش ...بردنش تا توی دستگاه بعد از یک س

تالش  بزارنش...مادر هانی با نگرانی اومد ...از یه طرف در گیر ورق بازیهای بیمارستان برای تحویل گرفتن جنازه نازلی بودم از یه طرف هم در

هانی اتاق خوصوصی بگیرم ...این بود که اصال حال و احوال خودمو حالی نمی شدم اوضاع بدجوری قاراشمیش شده بود ...از طرفی بودم تا برای 
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ینشون می هم خونواده نازلی که واقعا مونده بودم چی بگم ...نکیسا که بهم به عنوان یه قاتل جانی نگاه می کرد ...یه جور خودمو مزاحم و اضافه ب

 وجود بابا تو اون خونواده برام یه نعمتی محسوب می شد ....دیدم ...

 

یدم که بعد از مراسم تشیع جنازه ی نازلی بود ...که از بیمارستان خبر دادند که هانی هنوز به هوش نیومده و دچار خونریزی شدید شده اصال نفهم

 خودمو چطوری خودمو رسوندم ...

 

 داری خون بهش تزریق می شد ...که با جان و دل خون دادم ...برای جبران خون از دست رفته اش باید مق

 

حال یه دستش سرم وصل بود .و از یه بازوش هم خون من بود قطره قطره توی رگهایش جریان می یافت تا مثل یه عَشقَه تو زندگیم به هم 

 بپیچه ...

 

تش رو ب*و*سیدم و به آرومی کنارش گذاشتم ...طره ایی از مو دستش رو به آرومی نوازش کردم ...بدون خجالت از حضور مادرش در کنارم دس

رمون که کنار صورتش بود رو کنار زدم ...اینبار دیگه از مادرش واقعا  خجالت کشیدم که صورتش رو به پاس دردهایی که برای به دنیا آوردن دخت

 بب*و*سم ...

 

 گه به هوش اومد خبرم کنید ؟...بی اختیار به طرف مادرش برگشتم و گفتم :من بیرون تو سالنم ا

 

 برو پسرم من هستم ...خدا حفظت کنه ؟ ...می رفتی یه چیزی می خوردید از دیروز سر پایی ....__
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 به طرف در رفتم ... نفس بلندی کشیدم ...نمی دونم به خاطر ایست قلبی نازلی بود و یا چی که از زندگی بدون هانی می ترسیدم ...

ستگاه بچه های نارس توش بود رفتم ...از پشت شیشه به دخترمون به میوه ی عشقمون نگاه کردم ...کاش هانی هم کنارم به طرف سالنی که د

 بود و یا حداقل چشم باز می کرد تا اینقدر  نگرانش نباشم ...

 

 اسمشو چی می ذارین ؟__

 

 صت سالگیش ...خیلی جوانتر از سنش نشون می داد ...به طرف صدا برگشتم سیمین بود ...مثل همیشه شیک و خوش پوش در آستانه ی ش

 

 نمی دونم ؟...__

 

 مگه میشه ؟ حتی هانی هم براش اسم انتخاب نکرده ؟__

 

خوب هانی هر روز یه اسم انتخاب می کرد طوری که هر روز ش رو با یه اسم به اون شروع می کرد یه روز فنگلی مامان یه روز سحر یه روز __

 ،....پری ...سارا ،حنا ،هدی 

 

ند از فکر روزای گذشته ایی که با هانی بر سر اسم دخترمون داشتم لبخندی به لب آوردم چقدر اون روزها دور و دور از دسترس به نظر می رسید

... 
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قلو براشون انتخاب کنی به نظر من چون دوتا دخترات یه روز اونم به فاصله ی یه ساعت از هم به دنیا اومدن یه جورایی دوقلوند ...یه اسم دو__

 بهتر ه...

 

 براق به سیمین نگاه کردم و گفتم :اسم دخترمون رو هانی انتخاب می کنه ...این حقشه بعد از اینهمه زحمت با اسمی که دوستش داره دخترشو

 صدا کنه ؟ نه به اجبار ...

 

ر هم نیست که از پدر هم یتیم بشن ...و قرار هم نیست که تو همه ی تو باید به دختر نازلی هم فکر کنی ...اون بچه ها از مادر یتیم شدن وقرا__

 وقتتو صرف دختر و زنت کنی ؟ در قبال سامیار و خواهرش هم مسئولی بهتره از همین حاال مسئولیت پذیر باشی ...از همین حاال خط مشی برای

 این بچه ها معین کنی ...

 

...بهتره اینو بدونی که مثل نازلی نمی تونی هانی رو مجبور به اجبار کنی ؟ چون من نمی ذارم جالبه سیمین خانوم باز چه فکرایی تو سرته ؟__

هانی به قدر کافی کلی دردسر کشیده ...براش دردسر نتراش ...اگه هانی قبول نکنه که از بچه های ناخواسته ی من نگهداری کنه پس هیچ 

 اجباری براش نیست ...

 

 که باورم نمیشه آرش اینطوری در مورد بچه هات فکر می کنی ...بچه های ناخواسته واقعا __

 

نمی تونم انکار کنم که دوسشون ندارم چون از اولین لحظه ایی که سامیار رو دیدم مهرش بدجور به دلم نشست ...و حتی خوشحالم که __

 تو دلش تکون نخوره .... پسرمه ولی موقعیت زندگیم اینه که در وهله ی اول به فکر آسایش هانی باشم ...تا آب

 

 با این روند اون بچه ها اصال برات ارزشی ندارند ؟...__
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می دونی امروز تو مراسم تشیع باعث شدی من خودمو گاو پیشونی سفید حس کنم چرا که خاله خانباجیا ...سفره ی چهل کالغشون رو پهن __

 م باورم شد که واقعا حکایت ازدواج من و نازلی اینه ...کرده و یه حکایتی برا من و نازلی ساخته بودند که من خودم ه

 

 کدوم حکایت منظورت چیه؟؟؟؟__

 

 همین که من مردیم که از قبل به  زن برادرم نظر داشتم ...__

اال هم وقیاحانه باهاش رابطه داشتم افشینم به خاطر فهمیدن این رابطه خودکشی کرده ...و بعد از مرگ برادرم زنشو به کابین خودم در آوردم و ح

و درکمال گستاخی بچه دار شدم خدا هم هیچ نکبتی رو روی زمین نمیذاره ...اینطور ی نازلی با ایست قلبی مکافات عملشو داد منم یه روزی 

ه ها رو مکافات پس می دم سیمین تو بامن و زندگیم با افشین و زندگیش چیکار کردی ها؟؟؟؟ ...افشین حق داشت خودکشی کنه تا این معقول

رده نشنوه هضمش به پیر و پیغمبر سخته ...آش نخوره و دهنه سوخته ...تنها شانسی که آوردم وجوده هانیه ....از خانومیشه که تا حاال سکوت ک

 هیچی به روم نیاورده ...حاال هم اجبارش نمی کنم بچه های منو قبول کنه .؟..

 

بی اراده بود نمی خواستم بفهمه که ضعیفه ....ضعفشو با تصمیم غلطش نشون داد من  پس تکلیف اون بچه ها چی میشه؟ ...افشین ضعیف و__

 همیشه خیر صالح شما رو می خوام این بچه ها به قول تو ناخواسته نوه های منند و من نگران آینده شونم ...

 

ی برا من چی مهمه زندگی زنم ..هانی من از دیروز که از گفتم سیمین هیچ اجباری برای هانی وجود نداره که بچه ها رو قبول کنه ..االن می دون__

ا اتاق عمل آوردنش هنوز به هوش نیومده و این منو نگران می کنه ....برا یه لحظه هم دلم می خواست که فقط نوک زبونی حال زنمو بپرسی ...

 ؟؟؟...صال برات مهم نیست هانی داره با مرگ دست پنجه می کنه تاکی می خوای خودخواه باشی 
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 آقای مجد ...همسرتون به هوش اومد ه...سراغ شما و بچه رو می گیره ...؟__

 

 مات ومبهوت به پرستار نگاه کردم و با خوشحالی به طرف اتاقش رفتم...

 

 

حالشو چشماش باز بودند و با مادرش داشت حرف می زد ...مادرش کنار رفت باهیجان دستشو به دست گرفتم و یه ب*و*سه بهش زدم و 

پرسیدم که گفت خیلی درد داره زیر شکمش داره می سوزه حال بچه رو پرسید که گفتم حالش خوبه چون وزنشم خوبه قراره خیلی زود از 

 دستگاه در بیارنش ...

 خیلی مشتاق بود که بچه رو ببینه ...

 

تا هانی  ببیندش ...اصال قبول نمی کرد حتی پول شیرینی بهش با کمک مادرش نیم خیز شد ...و از یکی از پرستارها خواستم که بره بچه رو بیاره 

 دادم قبول نکرد و در آخر با گفتن اینکه اگه دکتر اجازه بده بچه رو میاره که هانی ببینه ....

 

 هانی مدام از بچه می پرسید اینکه شبیه کیه و چه شکلیه ؟؟؟

 

شد ....و ازم پرسید که بچه ی نازلی کجاست ؟ گفتم که پیش سیمینه ...تازه یاد  وبعد یاد نازلی افتاد که با یاد آوری مرگش چشماش پر اشک

 سیمین افتادم حتما حرفام براش سنگین بود که به دیدن هانی نیومده بود .....
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 پرستار هراسان داخل اومد هانی با دیدن قیافه ی پرستار پرسید :دخترم کو ؟ دکترش اجازه نداد بیاریش ....؟...

 

ار نگاهی به من کرد و با من من کنان گفت :آقای ....آقای ...مجد راستش بچه تون  ....دخترتون تو بخش نیست ....دنبالش گشتم ....نبود پرست

 ...دزدیدنش .....

 

**** 

 

 ےهان

*** 

 

م دستمم هم به جایی بند نبود مامان هم با حرف پرستار دوید بیرون آرشم همینطور...خیلی از زمان رفتنشون گذشته بود ...و من نگران بود

ی نقطه  ...باالخره طاقت نیاوردم و از جام نیم خیز شدم ...وضعیتم  خیلی خراب بود  با بلند شدنم سرم به قدری درد کرد که مثل این بود به همه

دخترم مهم بود ...دختری که با نقطه ی سرم سیم شوک ول کرد ه باشند تیر می کشید ...به دردم اهمیتی ندادم این لحظه برای من ...وجود 

 حسرت بدنیاش آورده بودم ...و حال به جای اینکه تو آغوشم باشه می گفتن که دزدیدنش ...دختر منو؟ ...

 

چطور چنین چیزی ممکنه آخه ؟؟من دخترمو می خواستم بغلش کنم بوش رو به ریه هام بکشم ...درسته دوران بارداری کوتاهی داشتم ولی من به 

 بچه ی شکمم وابسته شده بودم ...اون 
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د درحالیکه اشک می ریختم با تنی رنجور از درد  و غم با کمک دیوار خودمو جلو می کشیدم ...چشمام سیاهی می رفت ...تنم و روحم درد می کر

 ...غمم به بزرگی دریا بود ...آخه این انصافه که یه مادری رو اینطوری بچزونند ... واقعا که .؟؟؟..

 

 اِ ....این زن آقای مجد نیست ...چرا از تختش اومده پایین ...صنم برو ....وای خونریزی هم داره ؟__

 

 همراهش کجاست ؟؟؟__

 

 مگه نمی دونی از بخش اطفال زنگ زدند که بچه ی آقای مجد رو دزدید ند ؟؟؟__

 

ون از زن اولش سر زا رفت اینم انگاری با خونریزی موندی عجب ....بیچاره آرش ...دلم براش می سوزه ؟ ...این دوروز اینجا هالک شد ا__

 نیست ...چطوره من برم زنش بشم ؟ ....

 

صدای خنده ی دخترای دیگه بلند شد یکیشون گفت :خدا نکشتت عاطفه می شنوه بد میشه به اندازه کافی این دوروز تو نخ آرش خان بودی 

 شما؟

 

 .با اون تیپ مشکیش که دیگه نگو ؟...وای نگو ...آرش عشخمه ...بلک من منه ؟..__

 

 صدای مردانه ایی پرسید :اینجا چه خبره ؟...
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ا رو به یه دکتر بود به طرفش برگشتم که اینبار دکتر به من نگاه کرد و سر اونا فریاد زد :مگه نمی بینیند خونریزی داره ؟چه وضعشه ؟....همه ج

 گند کشید ...

 

ی کرد از بازوم گرفت)حمل بر بی ادبی از پرستاران زحمتکشمون  نباشه پس  همانطور که ناظم بداخالق پرستاری که از آرش داشت تعریف م

 داریم تو جامعه پرستار بد اخالق هم داریم (  عصبی سرم داد کشید :کی گفت بی اجازه پاشی ؟

 

 به زن من دست نزن ؟__

 

کرد و به اتاقم برد ...لب زد : چرا از تختت پایین اومدی ؟...من به تو چی بگم صدای آرش بود که به طرفم اومد ...خم شد و روی دستاش بلندم 

 ؟....

 

 سرمو روی سینه اش گذاشتم زار زدم :من دخترمو می خوام ؟؟؟خواهش می کنم بهم بگو که پیداش کردی سر جاش بود ...ندزدینش .؟..

 

 هیس آروم باش ؟ گلم برات پیداش می کنم ....__

 

 صورتش خیره شدم ...نامیدی و ناچاری  از صورتش خونده می شد ...با غم به 

 

 دستمو روی صورتش گذاشتم و پرسیدم :کاره شهریاره ؟ آره ؟ دست از سرمون بر نمی داره داره اذیتمون می کنه ...
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 .منو روی تخت گذاشت و گفت :ازش شکایت کردم رفتن دنبالش کار اون باشه مادرشو به عزاش می شونم ...

 

 اشک هام دونه به دونه از چشمام شروع به باریدن کردن ...

 

 برم به یکی بگم بیاد لباساتو ،نه خودم کمکت می کنم ...__

 

 مامان کجاست ؟   یه دوش باید بگیرم ؟__

 

 به سرویس بهداشتی اشاره کردم ...

 

 اُکی ...گرفتم خودم کمکت می کنم ...__

 

 ی می کنه سر حالم بیاره ...نمی دونست فقط با پر کردن آغوشم می تونه منو سر وجد بیاره ...با خودم فکر کردم که چطور داره سع

 

 اینجا بیمارستانه نکنه ه*و*س کردی مثل حراست دانشگاه که مچمونو گرفتن  بازم تو بیمارستان مچمون رو بگیرن ...__

 

 س کرد که یه چیزی سر جاش نیست .؟..با صدای بلند شروع به خندیدن کرد ...حتی از این خنده اش می شد ح
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 لحظاتی بعد خودش بیرون رفت و پرستاری رو برام فرستاد تا کمک حالم بشه ...

 

 درد نبودن دخترم جُبران نمی شود

 حتی

 با گریه های

 عمیق من .....

 

 با رضایت من و آرش دیگه تحمل بیمارستان رو نداشتم ...به خونه برمی گشتم ...

 

 

یار هم جایی نبرد به جز یه کتکاری جانانه که پای چشم آرش بادمجون کاشته شده بود ...حاال آرش می گفت وضع شهریار از شکایت از شهر

 اون بدتره حاال معلوم نبود ...کی زیاد زده و کی بیشتر کتک خورده ...ال...اعلم ...

 

 ه که بچه ی ما به دنیا اومده ...که بخواد بچه رو هم بدزده...شهریار انکار کرده بود که با ما خصومت شخصی داره ...و اصال خبر نداشت

 

 چند بار به سرم زد که برم پای شهریار بیفتم ...تا دخترمو بهم برگردونه ...دلم داشت از دوری دخترم می پوکید ...

 

نگاهم رو به آسمون دوختم ...نه هوا صاف بود از ماشین که پیاده شدم حس کردم که به انگشت پام که صندل به پام بود یه قطره آب خورد ...

 ...مامان هم همراه من به آسمون نگاه کرد و پرسید :چیزی شده ؟
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 نه حس کردم بارون می باره ؟...__

 

 مامان با تعجب بهم نگاه کرد ...گفتم :به پام قطره آبی چکید ...

 

 پام نگاه کردم مامانم نگاهم کرد ... همزمان با حرفم دوباره یه قطره ...دو قطره ...خم شدم و به روی

 

 مامان این چیه ؟...__

 

 خدای من هانی شیرته داره میاد ؟...__

 

 لباس گشادی که به تن داشتم رو کمی از خودم فاصله دادم ...تمام جلوی لباس خیس از شیرم شده بود ...

 

 االن گشننشه...مامان چیکار کنم ؟... با گریه نگاهمو به مامان دوختم و با لبهای لرزون گفتم :,مامان دخترم

 

 مامان از شونه هام گرفت و به بغلش کشید :

 مادر بمیره برات  که اینهمه مصیبت کشیده شدی تو ...__
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 مامان دخترمو می خوام ...من دخترمو می خوام ...__

 

 گریه نکن عزیز دلم خدا بزرگه حتما پیداش می کنی ...__

 

 آخه چرا باید بدزدنش ...یه وجب نوزاده مامان __

 

خم شد از صورتم ب*و*سید و از دستم گرفت و به طرف اتاق خوابمون برد ...روی تخت به حالت جنینی پاهامو جمع کردم و توخودم مچاله 

 شدم ...

 

 تا آرش اومد سرمو بلند کردم از ش پرسیدم : بچه ی نازلی کجاست ؟

 

 چطور ؟__

 

 می خوام شیرش بدم ...__

 

 بهم نگاه کرد و بعد از لحظاتی گفت :پیش سیمینه ؟... ناباور

 

 زنگ بزن بگو که بیاردش شیرش بدم ...__

http://www.roman4u.ir/


 

 
579 

 

 

 هانی .؟؟؟..__

 

 آرش خواهش می کنم اگه قرار نیست دخترم این شیر رو بخوره ترجیح می دم دختر نازلی رو شیرش بدم ...__

 

 باشه االن زنگ می زنم ....__

 

 و به سیمین زنگ زد ... موبایلش رو از جیبش در آورد

 

 .تازه یاد سامیار و دختر نازلی افتادم ...االن کجا بودند چی می کشیدن وقتی تحمل درد برای من طاقت فرسا بود برای اونا چی میگذشت ...

 

 صدای فریاد آرش نگاهم رو جذبش کرد

دونی از دیروز زن من چی کشیده ...همین حاال هر دوتا دخترامو چی ؟ منظورت از این کارا چیه ؟ سیمین ...دختر هانی رو چرا درذیدی ...می __

 میاری اینجا ...من اصال حالیم نیست که چی میگی ...

 

 لحظه ایی سکوت کرد ...و بعد پرسید :حاال گریه ات برا چیه ؟ من نمی دونم ...

 

 

 با خوشحالی از اینکه دخترم دست سیمینه ... روی تخت نیم خیز شدم ...
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 وت به یه نقطه خیره شده بود که بلند شدم و به طرفش رفتم ....آرش مبه

 

 گوشی تلفن از دستش افتاد و زیر لب نجوا کرد

 

 حتما بازم یه بازی دیگه راه انداخته ؟...__

 

 به طرفش چرخیدم و از بازو هاش گرفتم و پرسیدم :چی شده آرش ؟؟؟....

 

 ن زد ...فکر کنم اگه درست حدس زده باشم سیمین رو ماشی__

 

 چی ؟ ماشین زد ..پس .دخترم ...چی میشه؟؟؟؟__

 

 

*** 

 

  آرش
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**** 

 

 هانی با درموندگی از شونه های سیمین گرفته و تکونش می داد  والتماسش می کرد  که جای دخترشو بهش بگه ؟...

 

نمی شد که سیمین به همین راحتی بمیره چطور امکان با ناباوری به مانیتور قلب صدایی که بوق ممتدی رو پخش می کرد خیره شده بودم باورم 

 داشت؟؟ ...

 

 بی اختیار از سرشونه های هانی گرفتم و عقب کشوندمش ...چند تا پرستار و دکتری باالی سرسیمین رسیدن ...

 

 ... ولی سیمین تموم کرده بود ...از یه طرف مرگ سیمین از طرف دیگه بی قراریهای هانی واقعا شوکه ام کرده بود

 

 هیچ کدوم از عکس العملهای هانی دست  خودش نبود ...مشت مشت به سینه ام می کوبید و دخترشو می خواست ...

 

 همانطور که پشت تلفن  حدس زده بودم سیمین تصادف کرده بود و راننده هم زده و در رفته بود ...

 

تان به موبایل سیمین جواب و آدرس بیمارستان را داد که من و هانی با عجله با تماسهای پی در پی من باالخره یکی از مسئولین آمبوالنس بیمارس

خودمون رو به بیمارستان رسونده بودیم ...تازه رسیده بودیم که هانی می خواست از دخترش بپرسه ...که سیمین تموم کرد ...اصال فکر نمی 

بمیره ...چشمهام برای مادری که هیچوقت برام مادری نکرده بود پر اشک  کردم زن بااقتدار و جدی و متعصبی مثل سیمین  اینطوری غافلگیرانه

از  شد ...اون هرچی که بود مادرم بود و من دوستش داشتم هر چند این اواخر مرتکب بی احترامی شده بودم ولی بازم مادرم بود ...در میان حسی
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وی نفرت سنگینی کرد و من برای از دست دادنش گریه کردم ....گریه عشق و نفرت بهش دست و پا می زدم که باالخره عشق به مادر در تراز

 ایی که فقط یکبار بعد از بزرگسالی در مزار افشین ریخته بودم ...

 

آرش من دخترمو می خوام ...دختر من کوچیکه چرا مادرت نمی فهمه که دختر من هفت ماهه به دنیا اومده احتیاج به مراقبت و رسیدگی __

...آآرش ترو خدا بچه مو بهم برگردون دارم دق می کنم ...چرا مادرت با من اینطوری جفا می کنه ...من دارم تاوان کدوم پزشکی داره 

 *ن*ا*همو به مادرت پس میدم ...دخترم االن گشنه اشه ..آرش..گ

 

رم ...وجوابی که برای گریه های زنم اشک بود که از چشمای هانی می ریخت اون برای دختراز دست رفته اش  گریه می کرد منم برای ماد

 نداشتم .....

 

 با اشاره به دکتری گفتم :آقای دکتر می تونید برای خانومم یه آرامبخش تزریق کنید ؟....

 

نجا نه آرش نمی خوام ...بخوابم ...من که چیزی نمی خوام به جز دخترم ...آرش ...باید بریم خونه تون شاید مادرت دخترا رو باهم برده او__

 ...اگه پیشش نبوده حتما خونه بودن ...

 

 باالخره به هرنحویی که بود دکتر آرامبخشی بهش تزریق کرد وخواب چشماشو ربود ...

 

 در مدتی که خواب بود زنگ زدم به بابا و ماجرا رو گفتم ...

 عهده گرفت ...که ربع ساعتی بعد تو  بیمارستان بود کارای مربوط به بیمارستان و پزشک قانونی رو به 
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 دیگه استاد برگزاری مراسم ختم و تدفین شده بودیم ...

 

د مراسم سیمین رو به نظر خودمون آبرومندانه برگزار کردیم ولی در طی دو مراسم تدفین نازلی و سیمین اونم با سه روز اختالف باعث شده بو

 مجلس غیبت و شایعه پراکنی به کل داغ و پررونق بشه ...

 

ی من و مامان هانی ،هانی حاضر شده بود در مراسم سیمین شرکت و گریه هاش به خاطر ندونستن محل نگهداری دخترمون باشه باخواهشها

جام اگه قبل از تصادف سیمین اعتراف نمی کرد که دخترمون پیشه اونه ...باور نمی کردم واقعا سیمین همچنین بی رحمی رو بخواد در حق هانی ان

خودش هم یه مادر بود باید حسهای مادرانه رو حس می کرد ...هر چند در مورد سیمین انتظار داشتن حسهای مادرانه کامال بده ....هرچی باشه 

 بعید به نظر می رسید ...

 

 سیمین دختر نازلی رو هم معلوم نبود که به کی سپرده و یا چیکارش کرده بود؟ ...

 

دمون تونسته بودیم حدس بزنیم که سیمین بچه ها رو به کی سپرده این بود که همه روپریشون نه پلیس تونسته بود ردی از دخترا پیدا کنه نه خو

 کرده بود ...

 

 سامیار هم تحت تاثیر محیط خیلی گوشه گیر و منزوی شده بود ...و فقط به من چسبیده بود ...از بین حرفاش فهمیدم که گفت می ترسه منو هم

 از دست بده
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میار خیلی خوب بود ...فکر می کردم به خاطر نسبت خونیه که جذبم میشه ولی حاال فهمیدم به این خاطر بهم عالقه و همیشه رابطه ی من و سا

 جذبم می شد که پسرم بود ...پسر من بود ...یه دفعه صاحب سه بچه شده بودم پدر سه تا بچه ....

 

 چه های من مادری بکنه اونم بدون داشتن هیچ تجربه و یا آمادگی ازقبل ...باورش برا خودم باور کردنی نبود چه برسه به هانی که بخوام برای ب

 

 با اینکه چهل روز از مرگ نازلی و سیمین می گذشت هنوز جو خونه توی حال و هوای اون روزای اول  گم شدن دخترا و مرگ سیمین و نازلی  می

ی تابی می کرد برای همین آورده بودم کنار خودمون .. مدام تب می کرد بازم تب گذشت بابا هم مدام در حال سفر بود ..سامیار هم با مادر نازلی ب

کرده بود بهش داروهاشو دادم ...دکترش می گفت تب عصبیه خیلی خود خوری می کرد تو ماشین ازم پرسید :دیگه نه مامان  دارم نه بابا 

 هیچوقتم نخواهم داشت ؟....

 

چه ی شش ساله رو قانع کنم ...و از این جریانات پیچیده که برای خودم هم قابل الینحل بود به اون دلم گرفت واقعا چطوری می تونستم یه ب

 شرح بدم ...و از تصمیمای خودخواهانه ی مادربزرگش بگم و معادله اینکه پدرش افشین نبوده من بودم رو بهش توضیح بدم ...

 

ال توی زندگی خوصوصیم مثل خر تو گل مونده بودم ونمی دونستم چه گلی به سرم منی که حل سختترین معادله ها برام مثل آب خوردن بود حا

 بمالم ....

 

 بانگاهی بهش پرسیدم :تو هواپیماهاتو دوس داری ؟

 

 آره ،خیلی ....__
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 وقتی هواپیمات می شکنه  چیکار می کنی ؟__

 

 می رم یکی دیگه می خرم ...__

 

 ت رفته ...دوس داری بابا جدیدت چه شکلی باشه ...آها...این شد ...االن که بابا و مامان__

 

 مثل تو باشه ...بریم بخریم ...__

 

 مثل من ...خوب اگه منم بخوام یه پسر مثل تو داشته باشم چی ؟ دوس داری پسر من بشی؟...__

 

 یعنی تو دیگه  عموم نباشی بابام بشی ...__

 

 آره من بشم بابات ...اونوقت بهم بابا می گی ....__

 

 همانطور که رانندگی می کردم دستهای کوچیکش از پشت سرم  دور گردنم حلقه شد ...خم شد و با لبهای تبدارش صورتمو ب*و*سید ....

 

 بابا جونم ...__
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 دنیای باور بچه ها خیلی کوچیک و دست یافتنی تر بود ...

 

ولی نمی تونستم بدون مشورت هانی با احساسات یه بچه بازی کنم  دلم می خواست برای پذیرفتن هانی هم به عنوان مادرش هم آماده اش کنم

 اونم بچه ایی که به خاطر ادارک موقعیت اطرافش دچار تبهای عصبی روحی می شد ...

 

 هانی باید خودش انتخاب می کرد نه اینکه اجباری براش باشه ...

 

 نطور که جواب می دادم دنبال هانی می گشتم ...صب با صدای تلفن چشم باز کردم هانی سر جاش نبود ...گوشیم رو هما

 

تاق از کالنتری بود اینکه راننده ی فراری سیمین  خودشو تسلیم کرده و اعتراف کرده بود که مسببه تصادف سیمین بود ...با قطع تماس که در ا

 سامیار رو باز کردم نگاهم به یه تابلویی از ایثار و عشق برخورد ...

 

 انی نشسته و سرش روی تخت به خواب رفته بود ...دست سامیار هم تو دستش بود ...پای تخت سامیار ه

 

 چشمام پر از اشک شد ...خم شدم روی دست بلندش کردم تا ببرم روی تخت  بذارم که سرشو بلند کرد و پرسید  : منو کجا می بری ؟....

 

 امیار من نفهمیدم ....می برمت اتاق ...اونطوری تنت خشک می شد ...تو کی رفتی اتاق س__
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 کل شب حالش بد بود ...مدام مادرشو صدا می کرد ...__

 

 

 بچه ی حساسیه همه چی رو خوب می فهمه ...__

 

.. نازلی رو خیلی دوس داشتم ولی با کاری که کرد از چشمم افتاد ...درسته زبونند می گفت به تو فکر نمی کرده و چشم داشتی به تو نداره ؟.__

ه لحظه به تو فکر کرده که قبول کرده بود بچه ی تو رو اینبار دونسته به دنیا بیاره ...برای همین ازش کنیه به دل گرفته بودم ...ولی ولی برا ی

دیشب خیلی فکر کردم اگه دخترا هم پیدا بشن می خوام یه خونواده پنج نفره ی خوشبخت باشیم نمی گم جای مادرشون ولی نهایت سعیمو می 

 زندگیشون کمبود محبت مادرونه  رو حس نکنند .... کنم که تو

 

سرم رو خم کردم و از روی موهاش ب*و*سیدم ...و گفتم :نه تنها ملکه ی قل*ب*می بلکه ملکه ی روح و جسم و همه ی زندگیمی ....خیلی 

 دوستت دارم ..خیلی از نگرشت به زندگیمون ممنونم ...

 

 تا تو یه خواب راحت کنی من برم کالنتری بیام ...پتو رو روش کشیدم و صافش کردم و گفتم :

 

 با هیجان سرش رو بلند کرد و پرسید :از دخترا خبری شده ؟....

 

 از لحن گفتن دخترا یه شیرینی به قل*ب*م ریخت چرا که این دفعه به جای دخترمون از دخترا استفاده کرده بود ....
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 می رم ببینمش ...بابا هم ایران نیست به من خبر دادن ...نه راننده ی مقصر تصادف خودش و معرفی کرده __

 

 وا رفته از اینکه از دخترا خبری نشده سرشو روی بالش گذاشت و به آرومی گفت :به سالمت ؟!

 

گفت دوباره خم شدم و از لپش ب*و*سیدم ...تازگیها هانی هم غمگین اینطرف و اونطرف می رفت می ترسیدم افسردگی بگیره ...دکترش می 

 .که بعد از زایمان بیشتر زنها افسردگی می گیرن باید خیلی مراقب باشم تا موقعیتی که هانی به خاطر گم شدن دختر مون داشت دچارش نشه ..

 

نو خیلی دوباره به همه ی اتفاقا که پی در پی برامون افتاده بود فکر کردم ...بیشتر از همه از نبود دخترمون هانی خیلی زجر می کشید که این م

 ناراحت می کرد اصال دوس نداشتم اونو تو این وضعیت صامت و ساکت ببینم ...

 

 چند ضربه که به در زدم با بفرمایید سرهنگ وارد اتاق شدم ...

 

 تو ....نگاهم مات و مبهوت به دخترکی که با صورت وحشت زده به احترام من پا بر جاشده بود خشک شد با ناباوری زیر لب نجوا کردم :شیده 

 سرهنگ سر تکان داد و گفت :می شناسینش ...؟...

 

 آره چیکارش می کنند؟؟؟__

 

 باورم نمیشه اون به سیمین زده ؟...

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
589 

 

 چون زیر هیجده ساله می برنش کانون باز پروری ...__

 

 می تونم باهاش حرف بزنم؟ ....__

 

 چرا که نه ...؟...__

 

و در حالیکه با پایین مقعنه اش بازی می کرد با گریه گفت:داداش آرش باور کنید نمی خواستم به طرف شیده برگشتم که سرشو پایین انداخت 

 اینطوری بشه ....من و دوستام ماشین داداش شهریار رو دزدیدیم ...می خواستیم یه چرخی  بزنیم ....

 

 ماجراها خبر داره ؟شروع به گریه کرد ...کنارش روی کاناپه با فاصله نشستم ....پرسیدم :شهریار از این 

 

 همون روزی که بعد از تصادف با مادرتون فرار کردیم بهش گفتم بعد از تحقیق فهمید که مادر شما ....__

 

 دوباره شروع کرد به گریه ...

 

 ومیان گریه گفت :من همون روز اول می خواستم بیام پاسگاه ولی داداش گفت که به هیچ کس حق ندارم که بگم .....

 

 چرا به حرفش گوش نکردی ؟...اینجایی ؟حاال __

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

ی از عذاب وجدان ...نمی تونم بخوابم من باعث مرگ مادرتونم ...خیابون خلوت بود اصال نفهمیدم که یه دفعه از کجا خودشون رو انداختن جلو__

 ماشین ...

 

 توهمش پونزده سالته می فهمی گواهینامه نداری چرا باید دزدکی پشت رل بشینی ؟...__

 

 داداش آرش غلط کردم ...من ....من...__

 

 هیس آروم ..دیگه گریه نکن ...__

 

 داداش شهریار می خواست منو بفرسته آمریکا....__

 

 همون لحظه با چند ضربه به در ،درباز و شهریار اومد تو ...

 

 نگاهش به من مثل دشمن خونیش بود ...

 

 ییم ؟چرا تو اینهمه سر خودی ؟عصبی به سر شیده داد کشید :مگه نگفتم با هم می آ

 

 تا خواست دست بلند کنه که شیده رو بزنه از دستش گرفتم ...که با اونیکی دستش یه مشت کوبید تو صورتم ...
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منم یکی زدم زیر پای چشمش ...که سرهنگ با عجله به طرفمون اومد و از هم سوامون کرد ....داد زدم خیلی احمقی که دست روی یه بچه بلند 

 ی کنی ...اشتباهای تو بیشتر از اونه ؟....یکی باید تو رو ادب کنه ...نه تو اونو ؟...م

 

 لعنتی ؟!....__

 

 سرهنگ پرسید :شما شکایتی دارین؟ ...

 

 از این آقا به خاطر مشتش آره ولی در مورد خانوم نه می خوام تا برگشت پدرم آزاد باشه ...__

 

مه دادم :حیف که پای آبرو و حیثیت خواهرت وسطه ...اگه پای آبروی خودت بود اصال بهت رحم نمی کردم شهریار سرش رو پایین انداخت که ادا

تا پای چوبه ی دار می کشیدمت ولی چه کنم که سالهاست به شیده به چشم خواهری نگاه کردم ...آینده اش برام مهمه تا سو پیشینه نداشته 

 باشه؟ ....مثل خواهرم دوستش دارم ...

 

 

 دای تشکر آروم شیده رو شنیدم که گفت :ممنون داداش آرش ....ص

 

 

**** 
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 ےهان

 

*** 

 

 وسط اتاق روی زانوهام افتادم ...چشمام اشک حسرت باریدن ...حسرت داشتن دخترمو ...

 

 همه ی دیوارا پر شده بود از پوسترهای بزرگ دختر بچه ها ...

کردن ...لعنت به تو سیمین من دختر کوچلومو می خوام ...کوچلویی  رو می خوام که قرار بود که از هر طرف تو وهم و خیالم مامان مامان می 

ز شیر آغوشمو پر کنه ..بازم از سینه ام شیرم تراوش کرد ...هر روز سینه مو با شیر دوش می دوشیدم به امید اینکه وقتی دخترمو پیدا می کنم ا

 دم که بفهمه ....خودم بهش بدم ...آرش نمی دونست و نذاشته بو

 

 بلند شدم از حرص همه ی پوسترها رو از رو دیوار کندم ... و سر به روی دیوار سُر خوردم پایین ...

 دوای درد گریه هامو می خواستم ...ولی هیچ چیزی درمونم نمی کرد ...

 

 دستی روی شونه ام نشست ...با چشمای اشکی سرمو بلند کردم ...

ند کردم با دستهای کوچیکش چشمامو پاک کرد و با بغض بچگانه اش گفت:گریه نکن دوس ندارم ....آخه همه اش چرا سامیار بود . سرمو که بل

 گریه می کنی هانی ؟قبال وقتی مامان نازلی هم بود همیشه می خندیدی ؟
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بود زن آرش بشه ...حاال که دخترم ازم  گریه ام با اسم نازلی شدت گرفت ...حاال به حرف نازلی رسیدم که گفت : به خاطر سامیار حاضر شده

 جدا شده بود به خاطر پاره تنم حاضر بودم که هر کاری بکنم ...هر کاری ...

 

تی دوباره اشکام جاری شد که سامیار دوباره اشکامو پاک کرد و گفت:من می دونم که به خاطر بچه ات داری گریه می کنی بابا آرش میگه آدم وق

 داد می تونه دوباره بدستش بیاره من بابامو بدست آوردم ...تو هم می تونی بچه تو بدست بیاری ؟ هر چیزی رو که از دست

 

 تو بچه ام میشی ؟ ..._

 

 بابا آرش می گفت بچه تون دختره ؟ ...من پسرم ...__

 

 بچه ...بچه اس چه پسر باشه ...چه دختر ....__

 یعنی می خوای مامان من بشی ؟ ...__

 

 ی ...اگه تو بخوا__

 

 من می خوام ولی به نظرت مامان نازلی از من قهرش نمی گیره آخه هراز گاهی مامان نازلی ....__

 

 نذاشتم دیگه ادامه بده دست دراز کردم و تو آغوشم کشیدمش و گفتم :مثل بابا آرش منم برات مامان هانی ...
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 باشه مامان هانی ...__

 

 که دیگه هیچوقت هیچ کس بهم مامان نمی گیه ...همین چند لحظه پیش داشتم فکر می کردم 

 

 ...بود ےنابود ہب رو ــ ازآمدنتــ قبل ـ قدمـ ڪی ڪہ  را ےــ قلبـ ےتو ساخت

 

*** 

 

 سامیار با خنده ایی که نمی تونست کنترلش کنه به طرفم یورش آورد که دستهای قوی آرش  دور کمرش حلقه شدند ...

 

 نمی اومد ... هیچ وقت آرش این ساعت روز خونه

 

 سامیار که تو این چند ماه دیگه به ما کامال عادت کرده بود خیلی راحت مثل بچه ی واقعی باهامون برخورد می کرد ...

 

هنوزم که هنوزه یادم نمی ره اولین روزی که مدرسه گذاشتمش و وقتی دنبالش رفتم با هیجان و محبت بچه گانه اش وقتی منو از دور دید به 

به طرفم دوید و از گردنم آویزون شد و من به خاطر مامان جون خطاب شدنم چقدر که دستخوش احساسات نشدم و تو دلم دعا کردم  حالت دو

...کم  خدا هیچ بچه ایی رو بی مادر و هیچ مادری رو بی بچه نکنه من با سامیار احساسات مادرونه ام رو غلغلک دادم و همه رو با هم تجربه کردم

ن از افسردگیهای روز مره اش خارج  می شدیم ...باز در خلوتم برای دخترم و این روزها هم دخترم به دخترا تبدیل شده بود یادی می کم زندگیمو

 کردم و مشت مشت اشک می ریختم ...و همچنان با شیر دوش شیرم رو می دوشیدم تا خشک نشه ...
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 خوای شنل قرمزی منو بخوری ؟؟... صدای آرش منو از افکارم بیرون کشید :گرگ پدر سوخته می

 

 بابا یی ولم کن ؟؟...__

 

 ولت کنم که بری شنل قرمزی رو بخوری ؟...__

 

 به حالت دو به اتاق لباسا رفتم و چارقد قواره دارمو برداشتم و به سالن برگشتم ..آرش همچنان در حال غلغلک دادن سامیار بود ...

 

 چند بار سرش رو اینطرف و اونطرف کرد که مانع ام بشه هی می پرسید :داری چیکار می کنی هانی ؟ از پشت سر موهای آرش رو فرق باز کردم

 

 تا به خودش بیاد چارقد رو روی سرش انداختم و گفتم :خوب اومدی ؟ برا نقش مادر بزرگ دنبال نیرو می گشتیم ؟...

 

 نکن هانی نکن ؟؟؟....__

 

 بوندم ...ولش کردم ...گیره ی روسری رو که به زیره پیشونیش چس
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تو  وای چقدر که خنده دار نشده بود ...قبل از آرش ...صورت سامیار رو به شکل آقاگرگه نقاشی کرده و خندیده بودیم منم لباس شنل قرمزی  که

کک مکهایی گذاشته بودیم مراسم بالماسکه ی سوده تن کرده بودم رو به تن داشتم ...صورتم پر نقطه هایی بود که با مداد خط ل*ب*م به جای 

... 

 

تا الیک  سامیار با عجله به طرف کانتر رفت و موبایلمو آورد و به دستم داد و گفت :حاال باید از بابا با این قیافش عکس بگیری بذاری تو اینستا

 بخوره ...

 

 باهیجان گفتم :آره بیار تا بابا از سرش در نیاورده ...چه حالی میده بذارم تو ....

 

 به طرفم یورش آورد فریاد زد :هانی خودتو مرده بدون ... آرش

 

ون؟؟ قبل از اینکه روسری رو از سرش بکنه دوتا عکس گرفتم ...با سامیار دستامون رو به هم زدیم آرش به طرفمون دوید و فریاد زد :مگه نگیرمت

 ...نامردا ....

 

 یم آرش تلپی افتاد زمین ...من و سامیار دوباره اُووولی سر دادیم ...من طرف راست پیچیدم سامیار طرف چپ ....هردو جاخالی که داد

 

 با خنده گفتم :آرش برو خداتو شکر کن که زن نشدی و گرنه از بی شوهری می ترشیدی ؟

 

 من می ترشیدم ...بذار بگیرمت ترشیدن اصلی رو بهت نشون می دم ....__
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 من می خندید نخود آشم که نگو ...تا خواستم فرار کنم افتادم زمین اینبار آرش به 

 

دستمو به طرف آرش دراز کردم که بلندم کنه ...تا دراز کرد هم دستشو کشیدم و هم با پام به پاش زدم که خواست بیفته روم که غلت زدم 

 اره؟...روی پارکت افتاد با یه خیز روم خیمه زد و نگاهشو به چشمام دوخت ...لب زد :شیطون شدی ؟شیطونی مالیات د

 

 انگاری جادو شده باشه مدام چشماش بین ل*ب و چشمم در حرکت بود ....

.مامان تا سرشو جلو آورد با حرکت لوچ کردن چشمام به پشت سرش اشاره کردم که با ناامیدی اوفی کشید و سر شکسته نالید :اَه...هیکه ....بابا..

 شدن این دردسرا رو هم داره ...

 

 رفتم ...واز دست سامیار گرفتم و گفتم : بریم ....باید حموم کنی ؟.... زودی با خنده از زیرش در

 

ز من جایزه آره.....آره هانی خانو م فرار کن ...تنها که گیرت میارم ....ولی اون کوچلو ی کناریت به خاطر این خنده هایی که به لبهای تو آورده ا__

 داره ...

 

*** 

 

 آر ش
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**** 

 

محل تصادف سیمین ...تو این مدت به این فکر می کردم که سیمین تو این خیابون چیکار داشت درست روبه روی خیابون دوباره برگشتم به 

 آپارتمان سوده بود ....

 

دا کنم پی فقط امید داشتم که سیمین بچه ها رو به یکی از زنای این آپارتمان سپرده باشه که اینطوری بلکه بتونم از سوده بپرسم تا بلکه دخترا رو

 ...امشب شب سالگرد ازدواجمون بود و تنها چیزی که می تونست هانی رو خوشحال کنه پیدا شدن بچه ها بود ...تو چهار پنج ماهه بقدری شاهد

اشکای هانی بودم که خودمم زجر می کشیدم زدودن غم از دلش برای من حسرتی شده بود که دلم می خواست از فردا شاهد خنده هاش بشم 

... 

 

لی پیاده شدم و به طرف آپارتمان سوده از مرگ سیمین به بعد سوده رو ندیده بودم ..برخالف همیشه که با باربد می رفتم اینبار بدون خبر قب

 وبدون باربد اونم برای سوال و جواب همسایه هاش در آپارتمانشو زدم ...

 

روی پاشنه ی چهار چوبش چرخید ...سر م رو بلند کردم خشکم زد مگه نیومده  افکارم کامال متشنج بود...با چار چوب در بازی می کردم که در به

 بودم  آپارتمان سوده پس این اینجا چه می کرد ؟

 زیر لب اسممو نجوا کرد :آرش ؟؟؟...

 

 از الی دندونای به هم فشرده ام صداش زدم :بابا ؟؟؟...
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 عزیزم کی بود در زد ؟...__

 

 صورتی کوتاه ...که مشخص بود تازه از حموم در اومده ...سوده با ربدوشامبر حوله ایی 

 

 خیلی برام سنگین بود که مچ بابامو با سوده گرفته بودم ...

 

...لعنت  راه اومده رو برگشتم ...لعنتی حاال معلوم شد سیمین اینطرفا چیکار داشت؟ ....چرا اونقدری تو فکر بوده که تو خیابون خلوت تصادف کرده

 ووف یا اُووف ...به تو ...اُ

 

 

 بابا پشت سرم دنبالم اومد

 آرش ...وایسا ...ما ...__

 

از بازوم گرفت که دستش رو پس زدم و گفتم :ولم کن ...سیمین هر جور زنی هم که بود مادر من بود می فهمی نباید اینطوری بهش 

 خ*ی*ا*ن*ت می کردی؟ ...

 

 آرش ...بابا جان ...__
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 نمی بخشمت ؟...__

 

 تو آسانسور انداختم ....خودمو 

 

 کالفه سرمو به آینه تکیه دادم ...اصال از بابا همچنین انتظاری نداشتم ...همه ی برداشتام غلط از آب در اومده بود ...

 صدای ویبره هشدار پیام  گوشیم بلند شد که نگاهی بهش انداختم از سوده بود

 

 دارم ...آرش باید با هم حرف بزنیم من بابا توخیلی دوس __

 

 نوشتم :االن نمی تونم اصال جنبه شو ندارم چن روز دیگه شاید بخوام که حرفاتو بشنوم ولی االن اصال حالشو ندارم

 

بود  بابا تو خونه همیشه کمرنگ و مظلوم بود ...عمه می گفت همیشه سیمین اوایل ازدواجشون فاصله طبقاتی و ارث و میراثشو به رخ بابا کشونده

طر بابا رویه سکوت رو در پیش گرفته و در کارهای سیمین نه تنها دخالت نمی کرد بلکه حضورشو کمرنگ و کمرنگتر کرده بود و حال به همین خا

 زور گویی های سیمین و دیکتور بازیهایش باعث شده بود در ایام پیری بابا محبت رو در بیرون از خونه و جای دیگه پیدا کنه که حتما برای

 گرون و هضمش سنگین بود ماه هیچوقت هم که زیر ابر نمی مونه ... سیمین هم خیلی

 

 سرمو روی فرمون ماشین گذاشتم ...
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لحظاتی که گذشت در خودروم باز و بسته شد به گمان اینکه بابا باشه دیده اینجام و حرکت نکرده ام اومده حرف بزنیم سرم رو برگردوندم 

 اوری شهریار .......باربد بود ...و پشت سرش با کمال ناب

 

 اینا اینجا وچکار می کنند ؟باربد با نیم خندی به لب گفت :آرش دوستم شهریار ؟!

 شهریار بهترین دوستم آرش ؟! ....

 

 بی حوصله گفتم :حوصله تو ندارم شیرین زبونی نکن ؟...

 

تم ازت تشکر کنم می دونم که این بخشیدن برات قبل از اینکه باربد چیزی بگه شهریار گفت :در مورد رضایتی که به شیده دادی می خواس

 سخت بود هرچی باشه سیمین  مادرت بود ....

 

 تشکر الزم نیست من همیشه شیده رو خواهر خودم می دونم ...زندون یا کانون رفتنش از  چیزی افاقه نمی کرد .سیمینم زنده نمی شد .__

 

 بازم تصمیم تو باعث شدی پدرت هم رضایت بده ....__

 

 از شنیدن اسم بابا یاده سوده و بابا و ماجراشون افتادم ...سرتکون دادم ...

 باربد گفت : داشتیم می رفتیم دیدن سوده ...

 

 بی اختیار گفتم :سوده مهمون داره بهتره  مزاحمش نشین ؟!
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 شهریار با تعجب بهم از پشت نگاه کرد و پرسید :واقعا ....

 

 :پس بریم شهری دنبال اون کاره تا کدورت بین شما دوتا هم بر طرف بشه ...باربد موذیانه لبخندی زد و گفت 

 

 با تعجب پرسیدم :کجا؟ ... من باید برم خونه هانی منتظرمه ؟...

 

 حاال می ری ؟ کار واجبی باهات داریم ؟ ...راه بیفت تا بگم کجا بریم ؟.....__

 

 

**** 

 

 خدا خدا می کردم بیدار نشن تا صُب جشن سالگرد بگیرم ....آهسته در رو بستم ...نباید بیدارشون می کردم 

 

 تا کفشامو در آوردم چراغای پای کوب سالن روشن ...وصدای آهنگی بلند شد ....

 

 

 اواو او او او او او او او او او او او
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 ه شده بود ..وسط سالن پر شمع و گلبرگها به شکل قلب درست شده و میز  غذا خوری هشت نفره سالن تزیین و چید

 

 )تک و تنها توی این اتاق بی تو هستم(

 

 آهنگ آرش بود ....هانی با لباس خواب گلبهی رنگش کنار ستون ایستاده بود ...چقدر تغییر کرده بود ...موهاشو رنگ زیتونی گذاشته بود به

 ابروهاش صفا داده بود ...ساق های خوشتراش هم  ...

 

 از این باالتر ...خدا..روغن خورده بودند ....سوپریزی 

 )حاال بی تو اینجا در به در بارون می باره

 توی این شب بهاری تو دور از من

 بیا اینجا ستاره به من بگو آره(

 

 تا دست به طرفش دراز کردم دستمو گرفت و خیلی ماهرانه تو آغوشم با آهنگ چرخ خورد ...

 

 ای عشق من()آره آره بهاره میاد پیشت دوباره آرش بی تو سردمه 

 

 مثال من می خواستم سوپریز کنم خودم سوپریز شدم شدید ...__
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 با لبخند گفت :خدا رو شکر یادته و گرنه ...

 وگرنه چی ؟...__

 

 هیچی بیشتر خواستم بی محبتیهای این چند وقته رو جبران کنم ...منتی هم ندارم ...__

 

 سامیار کجاست؟__

 

 خوابه ...__

 

 

 شب دل بیقراره آرش تو مال منی ای عشق من()آره آره بهاره ام

 

 سر روی شونه اش گذاشتم و از گردنش ب*و*سیدم و پرسیدم :نمی پرسی کجا بودم ؟

 

 با تخسی سرش رو باال و پایین کرد نه ؟!!!!...

 

 فکر می کردم زنا اینطور موقعها هم بدبین میشن هم حسود ؟...__
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و آغوشت بوی غریبه به خودش نگرفته و لباست رژی ...وتار مویی رو لباست نیست ...خودش مالکه برا من همین که دهنت بوی الکل نمیده __

 که حسودی نکنم ...تابذارم خودت بگی بهت اعتماد کنم چون  بهت اعتماد دارم ...

 

 ؟با نیم خندی به لب به این اندیشیدم شاید سیمین هم با یکی از این مالکها پی به خ*ی*ا*ن*ت بابا برده 

 

 پس مالکت برای خ*ی*ا*ن*ت ایناست ؟...__

 

 من از تو مطمئنم پس سعی می کنم به خ*ی*ا*ن*تت اصال فکر نکنم ....__

 

 می دونی که خیلی غیر قابل پیشبینی؟؟؟ ...__

 

 به خاطر اینکه خیلی دوستت دارم سالگرد ازدواجمون مبارک ....__

 

 خشنودی با آهنگ لب زدم :در حالیکه به چشمای بینظیرش زل زده بودم با 

 

 )زندگی با تو خیلی خوبه هر وقت تو اینجا هستی همه اش بهاره(

 با خودم فکر کردم فردا هم یه روز دیگس .با یه عالمه امید ...

 

**** 
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 ےهان

 

*** 

 

 ..یکی داشت باالی سرم خخخخ می کرد صدای نازک دست زدن بچه ایی رو هم می شنیدم ...ای جان چه می خندید ؟.

 

یه دست کوچکی اومد صورتمو نوازش کرد ....دلم نمی خواست که چشمامو بازشون کنم ...دلم می خواست همینطور چشم بسته رویا ببینم یه 

 رویای عالی و دوست داشتنی ؟...همونی که می خواستم ...

 

 کرده ..دستم رو روی مچش گذاشتم تا از رویام فرار نکنه ...که حس کردم با گرفتن دستش بغض 

 

 دلم طاقت نیاورد تا چشم باز کردم ...با بغض دهنشو باز کردو با تمام قدرت تمام داد کشید ....

 

 هنوز تو بحر رویا بودم ...اونطرفتر هم جفت اون قبل از جیغ و داد اون داشت برا خودش دست می زد ....

 

 اونم با بغض صورتشو جمع کرد و شروع به گریه کرد ...
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 ای گرد  شده بهشون خیره شدم ...من  با چشم

 

 آرش در حالیکه تو دوتا دستش شیر شیشه داشت وارد اتاق شد و پرسید :اِ ....تو بیداری اینا دارن گریه می کنند؟ ...

 

 با هیجان گفتم : وای آرش اینا ....اینا  ...از کجا اومدن .؟؟...

 

 وقتی خانوم خانوما خواب بودین ....__

 

 و بغل کرد و غر زد :مگه نمی بینی ؟ خونه رو گذاشتن رو سرشون ....حداقل تو هم  اونو آرومش کن ؟....یکی از بچه ها ر

 

مات ومبهوت به هر دوتاشون خیره شده بودم ...رنگ موهای هر دوشون خرمایی و هردو سارافون آستین حلقه ایی صورتی  و زیر سارافونی سفید 

فید به پا ...وموهای خرگوشی که کش موهای به رنگ لباسشون کفشدوزک قرمز و مشکی ....شبیه یقه سه سانتی به تن داشتن و ساپورت س

 دوقلوهای کامال یکسان ...   دوتاشون کامال خوردنی بودن ....می خواستم بخورمشون ...

 

 

 ...خدای من یعنی یکی از این وروجکا دختر من بود ...کدومشون ...کدومش دختر منه ؟

 

 

 از آرش گرفتم ...هر کاری کردم  شیشه شیر رو نمی گرفت ...شیشه شیر رو 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 سامیار درحالیکه کوله ی مدرسه اش پشتش بود آماده رفتن به مدرسه بود  توی درگاه در ایستاده بود گفت:اینا دیگه کی اند ؟

 

 آرش در حالیکه بچه رو تکون تکونش می داد ...گفت :بیا کمک ...خواهراتن ؟...

 

 :خواهرام ...من که مدرسه دارم ؟... با تعجب گفت

 

 آرش پرسید :آماده ایی بری مدرسه .؟..

 

 سامیار با اخم پرسید :نمیشه نرم بمونم با خواهرام بازی کنم ...

 

ی آرش از دستش گرفت ...با بچه بغل به طرف  در هدایتش کرد و گفت :شما می رین مدرسه ...وقتی از مدرسه برگشتین با خواهراتون بازی م

 کنید ...

 

بود همانطور که روی تخت بچه رو تکون می دادم ...صدای گریه ی هر دوشون اجازه هیچ کاری رو بهمون نمی داد ....تصور من از دخترم یه نوزاد 

 ...ولی این دوتا چهار پنج ماهه چیزی فراتر از یه نوازد برام بودند ...

 

 گذاشت...ومدام با لبهاش شروع به گفتن ممَممَه ...کرد ... بچه ی توی بغلم نا آرومی می کرد دست روی سینه ام
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از آرش خجالت می کشیدم تاشیر بهش بدم ...وقتی چنگهاش به سینه ام پی در پی شد ...بی معطلی سینه مو باال زدم اولش یه نگاهی به 

گردوند ..دوباره زیر سینه ام گرفتم ...گریه اش صورتم انداخت ...خدای من رنگ چشماش همرنگ چشمای آرش و سامیار بود ...صورتشو ازم بر

غی به هق هق تبدیل شد ...دوباره زیر سینه ام کشیدمش صورتشو برگردوند ...انگاری فهمیده بود غریبه ام تا سرمو باال گرفتم ...حس کردم دا

شروع به خوردن سینه ام کرد ..برام عادی شد لبهاش رو سینه ام نشست ...و محکم سینه مو میک زد ...اولش غلغلکم اومد ولی وقتی با ولع 

 ...چشماشو بسته بود ...و می خورد ...

 

 خدای من هانی اینو داره خودشو می کشه که اینم بخوره ؟...__

 

 سرمو باال کردم ...راست می گفت تقریبا از بغل آرش آویزون بود می خواست خودشو بندازه طرف منو اون کوچلو ...

 

 ش کرد دخترک با لبهاش ...مممن ...ممممن .... کرد ...آرش به تخت نزدیک

 

 آرش با خنده گفت :باور کن اینا از قطحی اومدن داره خودشو می کشه که خواهرش بیشتر از اون شیر خورده برا اون نمونده ....

 

 اونطرف  بلوزمو  باال که داد دخترک خودشو روی سینه ام انداخت ...

 داد .....و آرشم لباس زیرم رو باال 

لم  و مثل قطحی زده ها سینه مو گرفت ....و یه طرفه بود ...چون خواهرش کل بغلمو گرفته بود برا اون جانبود ....آرشم انگاری به تماشای فی

کردم  مستند ایستاده با لذت داشت شیرخوردن با تقالی دختراشو نگاه می کرد ...با یاد آوری دخترم ...زودی به چشمای این یکی هم نگاه

 ...خدای من اینم رنگ چشماش به رنگ چشمای آرش و سامیار بود و موهای هر دوشون هم خرمایی بود ....اصال هیچکدومشون شبیه من نبود ....
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 آرش کدومش دختر منه ؟...__

 

 شانه باال انداخت و گفت :نمی دونم ...فقط می دونم دوتاشم دخترای منن؟...

 

 اسماشون چیه ؟زحمت کشیدی ....آقا حاال __

 

 سیمین برا هردو شون دستبند طال سفارش داده و رو هر کدوم اسمشو نوشتن ...مچ دست دخترکی که بغلم بود رو  بر گردوندم :هیلدا ....__

 

 آرشم مچ اون یکی رو برگردوند ...هلیا ....

 

 از اون غافلگیریاس که معلوم نبود شیطانه یا رحمان ....و با نیم خند تلخ گفت : سیمین بعضی وقتا واقعا آدمو غافلگیر می کرد ....اینم 

 

 من فهمیدم منظور سیمین از دزدیدن دخترم چی بود ...اینکه قدرشو بدونم و به دختر نازلی و دختر خودم با یه چشم نگاه کنم ...__

 

 نمی دونم ...فقط می دونم خیلی اذیت شدیم ...__

 

از سینه ام جدا شد ...اونیکی هلیا هم با چرت داشت سینه مو یه طرفه می خورد ...که هر از گاهی با دخترک بغلیم که هیلدا بود خواب رفت و 

 دندونش سینه امو می کشید....
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 آرش ...هیلدا رو از بغلم گرفت و به طرف در رفت که گفتم :همین جا رو تخت بذارش ...

 

 اد بگیرن اینجا بخوابه ...کاله من پس معرکه اس ....از االن لوسش نکن ؟ ...هر چیزی جایی داره ؟...از االن ی__

 

بارم به کلمه ی لوسش ...و بخوابه ...دقت کردم ...آرش کامال مشخص بود که داره احتیاط می کنه تا  برای نگهداری از دختر نازلی مجبور به اج

 نکنه ....

 

 به آرومی هلیا رو بغل کردم تا به اتاقشون ببرم ...

 وجودم در آغوشم کشیدمش و بوش کردم ...بوی شیر می داد با محبت مادرانه ب*و*سیدمش ... وسط راه با تموم

 

 وبه اتاق بچه بردمش ...

 

شکر وای وقتی دوتاشون کنار هم قرار گرفتن ...اصال قابل تشخیص نبودن ...حتما از حاشیه دوقلوهای یکسان به نظر می رسیدن ...خدایا عظمتتو 

 اهتشون رو باور کنم ......اصال نمی تونستم شب

 

 دستی از پشت رو شونه ام قرار گرفت ...

 

 حیف وقت خواب نیست مگر نه می گفتم حاال بچه ها رو خواب کردی وقتشه بابای بچه ها رو خواب کنی ....__
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 دیگه ...دیگه؟؟ ...شما هم پرو تشریف دارین ...__

 

 کدوم یکی از دخترا دخترته؟...  پاکتی رو به طرفم گرفت و گفت :اینم مدرکی که بفهمی

 

 برگه رو گرفتم ...دستم برای باز کردنش به جلو نمی رفت ...

 با صدای خشداری گفتم :آرش می ذاری مادر دوتاشون بشم ...

 

 یعنی ؟...__

 

.من هر دوشو با هم می خوام برام یعنی اینکه بیا به هم قول بدیم به هر دوتاشون با یه چشم نگاه کنیم و نخوایم بفهمیم کدومش دختره منه ..__

فرقی نمی کنه که کدومش دخترمه ...هر دوشو می خوام به یه اندازه دوس داشته باشم براهمین نمی خوام هیچ وقت بفهمم که کدومشون دختر 

 منه ؟....

 

 هر دوشون باشم ... و برگه ها رو پاره کردم ...چه فرقی می کرد که بدونم دختر واقعیم کدومه در حالیکه قرار بود مادر

 

آرش با محبت منو به آغوشش کشید و لب زد :خیلی دوستت دارم ...وبا خنده ادامه داد  :باید توجیحم کنی بعد از چهار ماه چطور شیرت خشک 

 نشده؟ ...
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 دست روی شونه اش گذاشتم و گفتم :اول شما بگین از کجا پیداشون کردی؟ ...

 

 رو اجیر کرده بود تا ته توی  جاهایی که سیمین اون دو روز آخر رفته بود  رو در بیاره ... اووو ...راستش شهریار چند نفر__

 

 پس شهریار اونطور که نشون میده آدم بدی هم نیست ...__

 

 خوب آدمیزاد و زیاده خواهیاش ...__

 

 آویزون دختر عمو م شده ؟... می گم اگه خوبه این دختر عموی منو قال*ب*ش کنیم ...چون اینطور که بوش میاد چن وقته__

 

 سوگند ؟؟؟نه بابا؟؟؟__

 

 آره از وقتی که اومده بود زن داشتن تو رو بهم خبر بده ...فکر کنم عشقشون کلیک خورده ...__

 

 آویزون هر کی که می خواد بشه فقط آویزون خونواده من نباشه؟؟؟...__

 

 دستش رو جلو برد و صدای پخس رو بلند کرد ...
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 گردنش آویزون شدم و گفتم :از اسم بچه ها خوشم اومد هیلدا و هلیا ...از 

 

 هرچی تو بخوای گلم ...می دونی خانوم ل*ب*م خیلی خانومیذ و من خیلی دوستت دارم ...موندم تو پاداش کدوم کار منی ....__

 

گذاشتم ...آرش هم تنگ تو آغوشش منو فشرد دوس صدای آهنگ آرش رو بیشتر کردم و با هاش لب خونی کردم ....و سرم رو روی سینه اش 

 داشتم حاال که از خوشبختی پر بودم تا ابدیت همین جور تو آغوشش و کنار خونواده پنج نفره مون بمونم

 

 

 

 اواو او او او او او او او او او او او

 

 تک و تنها توی این اتاق بی تو

 هستم

 

 حاال بی تو اینجا در به در بارون می باره

 

 وی این شب بهاری تو دور ازت

 من
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 بیا اینجا ستاره به من بگو آره

 آره آره بهاره میاد پیشت

 

 دوباره آرش بی تو سردمه ای عشق من

 

 آره آره بهاره امشب دل بیقراره آرش تو مال منی ای عشق من

 

 زندگی با تو خیلی خوبه هر وقت تو اینجا هستی همه اش بهاره

 

 پایان

 

 1۳۹5مرداد 

 

 تارا راد

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا ادتارا ر با تشکر از

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

../wWw.Roman4u.iR
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