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 م.دستامو تو جیب مانتوم فرو کردم و با قدم هایی اروم به سمت خونه حرکت کرد

 خیابون ها شلوغ نبود.

 اوایل تابستون بود و به نظر میومد که بیشتر مردم به مسافرت رفته باشن...

 با یه تیکه سنگ زیر پام که مدام با نوک کفشم به جلو پرتابش میکردم خیره شده بودم.

 به جلوی در رسیدم و با کلید در و باز کردم و وارد خونه شدم.

 ومد.صدای کسی از خونه نمی

 کفشامو از پام در اوردم و وارد خونه شدم.

 صدای تلویزیون میومد.ولی کسی جلو تلویزیون نبود.

 واسه اینکه کسی منو نبینه سریع از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم و در و اروم بستم.

 روی تخت با همون لباسا دراز کشیدم و سعی کردم واسه چند لحظه اروم بگیرم.

 ا چشمم و بستم اشکم اروم و لغزون از گوشه چشمم چکید.اما ت

 از اینکه ضعیف بودم بدم میومد...

 من نمیخواستم اینجوری باشم ولی نمیشد...

 من توانشو نداشتم که به این فکر کنم که امشب میرن خواستگاری...

 چشمامو باز کردم و با اشک به مچ دستم خیره شدم.

 تا بخیه مهمون کرده بود... ۸۲میدونم اون تیکه شیشه چی بود که دستمو به تا بخیه خورده بود.ن ۸۲

 هنوزم جای زخم رو دستم تازه بود.

 مگه چند وقت گذشته بود؟؟همه اش یه ماه....

 فقط یه ماه بود که مثل دیوونه ها از ندیدنش رنج میبردم...

 از سر جام بلند شدم و جلوی اینه رفتم.

 کردم... به قیافه ام نگاه

 موهام و سه سانتی زده بودم...

 خودم زده بودم نمیخواستم حنانه باشم...میخواستم از اینکه عاشق یه ادم بی معرفت بودم خودم و راحت کنم و...

 با عصابی مغشوش سیگاری رو از رو میز ارایش برداشتم و اتیش زدمش...

دای یه ادم که ناراحتیشو با سیگار کشیدن خالی میکنه در بیارم اما من که سیگاری نبودم.بار دوم بود که میخواستم ا

 ولی باز به سرفه کردن افتادم...

 لعنتی...

 سیگار و رو کف دستم فشارش دادم.

 از داغیش سوختم...

 امشب شب خواستگاری علی از دختری بود که شبی ازش خواستم که پاشو از زندگیم بکشه بیرون ولی نکشید...

 ه عکس خودمو علی خیره شده بودم که صدباره پاره کرده بودمشون.با بغض ب

 عکسو از تو البوم ریحانه و حمید کش رفته بودم...
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 دختری که بهم گفت از خداش علی رو همیشه خواسته....

پس من چی؟؟؟؟؟؟؟؟مگه من بیشتر از اون نخواستم علی رو داشته باشم؟؟؟؟؟ باز خونم منجمد شد.لرز تو تنم 

 چید.گوشه دیوار خودمو مچاله کردم و مثل این روانی ها با ناله زدم زیر گریه...پی

 تن و بدنم میلرزید....

 شمیم خدایی که ازش علی رو خواستی لعنتت کنه....

 زیر لب با هق هق و ناله پشت هم میگفتم:

 دیگه نیستم...

 اشکام میریخت رو گردنم.

 دستمو کشیدم رو زخمم.

 که رگم و زدم گردنبند و با بی جونی در عین حال وحشیانه از گردنم کشیدم.بعد از این

 لرز تو تنم پیچیده بود.

 دندونام بهم میخورد.

 دستام و و رو سرم گرفتم و ناله کردم:

 چرا؟؟؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟

 اروم نمیشدم

 بغضم تازه سرباز کرده بود...

امو گرفتم رو دهنم و اروم فریاد زدم.نمیخواستم مامان به خاطر حال نمیخواستم کسی صدامو بشنوه واسه همین دست

 بدم بمونن خونه.میخواستم از خونه برن بیرون.

 به اونشب فکر کردم...

 شب کذایی که سراغاز دنیای جدیدی برای من بود.میخواستم باور نکنم فکر کنم مامان باهام شوخی میکنه...ولی.....

 چ به دستای غرق به خونم بیهوش شدم.خسته از اون همه فکر پو

یه هفته تو بیمارستان بودم ولی بیمارستان برام بدتر بود.مامان اینا نمیدونستن چم شده....شاید هم میدونستن و 

 بروی خودشون نمیاوردن

 فقط حمید و ریحانه سنگ صبورم شده بودن.حمید وقتی رسیده بود باال سرم نفس نمیکشیدم 

 ...فکر کرده مردم.

 ولی نفسام کند شده بوده.وقتی منو میرسونه بیمارستان لباسش غرق خون بوده.

 خدایی بوده که زود اومده بودن دنبالم و با خودش کلید اورده بوده چون میخواسته منو غافلگیر کنه...

 بعد از اینکه از بیمارستان خارج شدم هر روز و هر شب خودمو تو اتاقم زندونی کردم.

 دیدم که بابا و مامان اصال بروی خودشون نمیارن.ولی می

به نصیحت ریحانه هر روز رفتم بیرون تا قدم بزنم.تو یک ماه تقریبا نصف خیابونا رو یاد گرفته بودم اما فقط تو کل 

 این روزا یه بار که داشتم تو خیابون گریه میکردم و میدوئیدم ماشین علی عطا جلوم سد شد.

 زنه....ولی من گوش ندادم و دویدم..خواست باهام حرف ب

 نشد باهام حرف بزنه...نمیخواستم بهم بگه چی شد که اینجوری شد...نمیخواستم...
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 اشکام گردنم و میسوزوند.

 از سر جام بلند شدم و یه دستمال کاغذی برداشتم و هم بینیم و گرفتم و هم اشکامو پاک کردم.

 دفتر خاطراتمو در اوردم و نوشتم:

 

 بعد رفتن توآسمون چشمهایم خیس باران بود... 

 بعد رفتنت... 

 بعد رفتن تو انگار کسی حس کرد من بدون توهزار بار درلحظه خواهم مرد... 

 و...من با اینکه میدانم توهرگز نخواهی رفت ازیادم هنوز... 

 آشفته چشم های توام...

 پس... 

 پس برگرد...

 

 ادامه بدم فقط پاهامو تو شکمم جمع کردم و با خودم زمزمه کردم: دستم درد میکرد نتونستم

 

 خدایا انکه در تنها ترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت

 تو در آن تنها ترین تنهاییش تنهای تنهایش نزار

 فقط دستمو گرفتم جلو دهنم تا مامانو از رفتن منصرفش نکنم...

************************** 

 ک تاک ساعت اروم و قرار و ازم گرفته بود.صدای تی

رو صندلی گهواره ای نشسته بودم و تاب میخوردم و با دستمال اشکامو پاک میکردم.باورم نمیشد که شب 

 خواستگاری شمیم باشه...

علی  میخواستم از خدای شمیم و علی,خدای خودم بخوام که شمیم قبول نکنه ولی بعد یادم افتاد که شمیم دیوونه وار

 رو دوست داره.

 خسته بودم...اخه پس کی این جنگ روانی تموم میشد...

 دستامو رو سرم فشار دادم و دستمو تو موهای کوتاهم کشیدم.

 موهای عزیزم...

 چشمامو بستم و سعی کردم با مرور خاطرات بفهمم که چرا اینجای بازی قرار گرفتم؟؟؟؟؟

 از اینده بودم ورق زندگیم برگشت خورد و من تنها شدم...چرا تو حین بازی در حالی که خوشحال 

 تلفن و برداشتم و به دستم گرفتم....

 دلم میخواست زنگ بزنم....ولی اخه به چه بهانه ای...واسه خاطر چه کاری...

 کنترل تلویزیون رو برداشتم و هم ماهواره رو زدم هم تلویزیون رو.خود به خود رفت رو شعر امیر تتلو 

 الو 

 چرا قطع کردی؟؟؟

 چرا 
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 دوباره قهر کردی؟؟؟

 یه چیز میپرسم

 بعد دیگه کاریت ندارم

 الو

 میشه برگردی؟؟؟؟؟؟؟

 الو

 میشه برگردی؟؟؟؟؟؟؟

 الو

 خوب گوشاتو وا کن

 یه نگاه به قبال کن

 حرفمو میزنم 

 بعدشم گوشی و میزارم

 خودت اگه خواستی صدام کن

 دام کنخودت اگه خواستی ص

 الو

 سالم

 نمیتونم از فکرت درام 

 من هنوزم مثل قبالهام

 هنو مثل نفسی برام

 الو سالم

 دیگه نمیتونم از فکرت درام

 اره من هنوزم مثل قبال هام

 هنو مثل نفسی برام

 

 اهنگ و قطع کردم و شروع کردم به شماره گرفتنشماره حمید و گرفتم....

 گوش بدم...نمیخواستم صدای علی رو 

 بوق ازاد میخورد ولی گوشی رو کسی جواب نمیداد.

 با ناراحتی گوشی رو روی کاناپه کوبیدم و به اتاقم رفتم و به عکس روی میز ارایش خیره شدم...

صدای زنگ تلفن چنان منو از جا پروند که خودم ترسیدم با سرعت به سمت طبقه پایین رفتم نزدیک بود با مخ برم 

 که گوشی رو از رو کاناپه برداشتم و با صدایی خسته ولی عجول پرسیدم:کف زمین 

 بله؟؟

 صدای ریحانه از اونور گوشی به گوشم رسید:

 حنانه خوبی؟؟؟؟؟چرا نفس نفس میزنی؟؟
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 دستمو رو قلبم گذاشتم و گفتم:

 هیچی..همینجوری...

 یکم مکث کرد.دیدم حرف نمیزنه 

 گفتم:

 ریحانه چیزی شده؟؟؟

 یه نفس پر از حرف کشید و گفت:

 حنانه...

 با حرص گفتم:

 د بگو دیگه...

 ریحانه ادامه داد:

 همه چی تموم شد.....شمیم جواب بله داد.

 مثل ماست وا رفتم.....

 میدونستم که میخواد قبول کنه ولی پس.........

 پس نظر علی چی؟؟؟؟؟؟

 رفته خواستگاری و گفته بله... یعنی اونم راضی بوده که حاال سرو مرو گنده

 با عصابی خورد گفتم:

 مرسی که خبر دادی.سالم برسون 

و بعد گوشی رو قطع کردم و به این فکر کردم که چرا همه چی دست به دست هم داده تا علی رو از من 

روع کردم به قدم بگیره؟؟؟؟؟از سر جام بلند شدم و بدون فکر به مزاحمت های پسری که روبه روم ایستاده بود ش

 زدن

 صداش دوباره از پشت سرم اومد:

 بابا خب چرا ناز میکنی...به خودم بگو چی میخوای بهت میدم....

 بعد سرعتشو زیاد کرد و بغلم شروع کرد به راه رفتن و گفت:

 کراک...شیشه....علف...

 چی تو بگو چی میخوای؟؟؟؟؟؟؟

 ه اشک تو چشمام جمع شده بود به قیافه پسرک زل زدم و گفتم:با اعصابی خورد برگشتم سمتش و در حالی ک

 بیا برو دنبال کار و زندگیت بیش از حد ممکن داغونم تو بدترم نکن.

چشمای سیاهش تو پوست سبزه اش که مواهای فشنش پوشونده بودنش رو چشمام ثابت شده بود.کمی از من قدش 

 د باشه.بلندتر بود ولی خیلی بچه تر از من سنش میخور

 سرمو دوباره به سمت پایین انداختم و به مسیر هر روزم نگاه کردم.

 با صدای ارومی گفت:

من کاری باهات ندارم ولی بیا ازم یه چیزی بخر تا به نون شب امشبم محتاج نباشم تو هم این اعصاب داغونت بهتر 

 شه.
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 ادم و گفتم:بیحال و بی اعتنا به اینکه چی دارم ازش میخرم سر جام وایست

 باشه

 لبخندی زد و مقابلم وایستاد و گفت:

 چی بدم؟؟؟؟؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 نمیدونم هر کدوم که قیمتش باالتره.

 تو چشماش برقی از خوشحالی بود.

 دستمو گرفت و گفت:

 با من بیا بهت بدمش.

 دستم حس میکردم.دستم سوزن سوزن شد.به دستم نگاه کردم.جای دست علی عطا رو روی 

 داشتم اتیش میگرفتم.احساس میکردم دارم دیوونه میشم.دارم توهم میزنم.

 میخواستم دستم و از تو دستش بکشم بیرون ولی زورش و نداشتم.

 پسره منو کشوند دم دستشویی پارک و دستمو ول کرد.

بود یا دستم خون توش منجمد شده به جای دستش نگاه کردم که قرمز شده بود.نمیدونم اون دستمو فشار داده 

بود.دستمو که حاال ثر شده بود و تکون دادم و به پسره نگاه کردم همونجور که داشت از تو کفشش چیزی رو 

 درمیاورد بهم گفت:

 جیب رو میخوام کمکت میکنه تا پیدام کنی. ۶اسمم نیماِ اگه دوباره خواستی به هر کی بگی نیما 

 تیشرت مشکی با یه شلوار شیش جیب لجنی پاش بود و کتونی ال استار مشکی. به لباساش نگاه کردم.یه

 دستشو به سمتم گرفت و چیزی رو گذاشت کف دستم و گفت:

 فقط شتر دیدی ندیدی....

 بی حال نگاهش کردم ودستم و به کیفم بردم و گفتم:

 چقدر شد؟؟؟

 خندید و گفت:

 داد پولشو دوبل ازت میگیرم. برو فردا بیا...اگه راضی بودی و بهت مزه

 و بعد از جلوم به تیزی عقاب دور شد.

 به کف دستم نگاه کردم...

 میدونستم چیه ولی دودل بودم که ازش استفاده کنم یا نه...

مگه برای من فرقی هم میکرد....نمیتونستم اروم بگیرم....دلم میخواست از همه چی دور باشم واسه همین رفتم تو 

 و وارد یکی از اتاقکا شدم.دستشویی 

 وایستادم و به اینکه حاال باهاش چکار کنم فکر کردم...

 نمیدونستم طرز استفادش چجوریه....

 بسته رو باز کردم و با خودم فکر کردم 

 تو لندن دیده بودم طرز مصرفش چه جوریه ولی نمیدونستم بدون وسیله چجوری بکشمش.
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اخن بلندی هم داشت رو برعکس به روی بسته کشیدم و اجازه دادم مواد رو ناخنم واسه همین انگشت کوچیکمو که ن

 جمع شه.با تردید جلوی بینیم گرفتم و سعی کردم با یه نفس عمیق همشو بکشم.

نفس عمیقی کشیدم که احساس کردم همش وارد بینیم شد.مواد پره های بینیم رو قلقلک میداد و بینیم رو 

 ادم.میسوزوند.به سرفه افت

 دماغم و هی جمع میکردم تا به حالت عادی برگرده.سرم گیج میرفت.

 یعنی اینقدر زود اثر کرد...

در دستشویی رو باز کردم و به سمت اینه رفتم.با بیحالی و منگی مقنعه ام رو درست کردم و به چشمای سرخم خیره 

ومدم بیرون و کیفمو چسبیدم و به سمت خونه شدم که از بس گریه کرده بودم رو به کبودی میزد...از دستشویی ا

قدم برداشتم.اما با هر قدمی که میزدم احساس میکردم رو موج دریا دارم حرکت میکنم.احساس میکردم دنیایی که 

 توش قرار دارم یه جوریه.

یشتر از قبل به خیابون رسیدم میخواستم از خیابون رد شم که احساس کردم یه ماشین داره به سمتم میاد.چشمام و ب

 باز کردم و سعی کردم بدونم ماشین چه رنگیه؟؟مال کیه؟؟

 وسط خیابون در حال قدم زدن بودم که ماشین کنار پام با صدای وحشتناکی ایستاد.از پشت ماشین یکی اومد بیرون.

 ای خدا 

 علی عطاست....

 بی اراده به سمتش رفتم و بغلش کردم.

 ساس نکردم که دستاش دور من حلقه شده.صاف سرجاش ایستاده بود.حتی اح

 با گریه گفتم:

 علی دوباره برگشتی؟؟؟؟؟

 منو از خودش جدا کرد.یکم بهم نگاه کرد و گفت:

 حنانه خانوم چیزیتون شده؟؟؟؟؟؟؟حالتون خوبه؟؟؟؟؟؟

 با داد بهش توپیدم و گفتم:

 گفتم:لغنتی من حنانه ام نه حنانه خانو.رو زمین زانو زدم و با منگی 

 دِ اخه چرا منو واسه خاطر خدا یه بار از ته دلت حنانه صدا نمیزنی...

 روبه روم نشست و کمی نگاهم کرد.

 بعد با شکاکی پرسید:

 چیزی مصرف کردی؟؟؟؟؟؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 نه..

شت و بازوهام و فشار وسط خیابون خلوت نشسته بودیم رو زمین.دلم میخواست بازهم تو اغوشم بگیرمش ولی نزا

 داد و گفت:

 کشیدی مگه نه؟؟؟؟؟؟

 گریه هام شدت گرفت و گفتم:
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 اره کشیدم.....

 و بعد شروع کردم به گریه کردن.

 احساس کردم از سر جام کنده شدم.منو بلند کرد و سوار ماشینش کرد و گفت:

 خدا کنه زیاد نکشیده باشی..

 فت:و بعد خودش هم اومد کنارم نشست و گ

 حالت خوبه؟؟؟؟؟؟

 سرمو به حالت نه تکون دادم و گفتم:

 نه...دلم میخواد جیغ بزنم....فقط از ته دل...

 و بعد بدون در نظر گرفتن اینکه حاال کجام شروع کردم به جیغ زدن....

 

 دستموگرفت و منو کشوند تو ماشین و گفت:

 اروم بشین..

 یس گفتم:اشکام رو صورتم روون بود.با صورتی خ

 علی میزاری چشماتو ببوسم...میترسم دیگه چشماتو نداشته باشم...

 با بهت گفت:

 حنانه خانوم من اکانم نه علی.....ترو خدا اروم باشین...

 با شنیدن اسم اکان گوشه صندلی ماشین خودمو مچاله کردم و گفتم:

 داری با من شوخی میکنی مگه نه؟؟؟؟؟؟

 بهش زل زدم... و بعد با چشمای خمارم

 گفت:

 موافقی بریم شهر بازی؟؟؟؟؟

 بهش زل زدم ولی چیزی نگفتم.

 یه ساعت بعد جلوی شهر بازی نگه داشت و گفت:

 تا خوده شهربازی یکم پیاده روی باید داشته باشیم میای؟؟؟؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 باشه...

 میخواستم از ماشین پیاده شم که افتادم رو زمین.

 چند نفر که داشتن از اونجا رد میشدن زدن زیر خنده...

حالم خوش نبود. میخواستم چشمامو باز کنم ولی چشمام باز نمیشد.دستای اکان رو روی بازوهام حس کردم.منو از 

 رو زمین بلند کرد و گفت:

 چرا چشماتو بستی...

 با منگی گفتم:

 نمیدونم خوابم میاد.
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 اول علی بعد اون پسره گرفته بود.تو عالم منگی گفتم: دستمو گرفت.همونجایی که

 میشه اون یکی دستمو بگیری؟؟؟؟؟؟

 سر جاش طوری وایستاد که منی که داشتم دنبالش کشیده میشدم محکم خوردم بهش.

 چشمامو به زور باز کردم و گفتم:

 چی شد...رسیدیم؟؟؟

 دستمو ول کرد و گفت:

 نه...

 ورد گفتم:اشکام رو گونه هام سرخ

 اکان چرا بوی علی رو میدی؟؟؟؟؟؟

 صداش نمیومد.چشمام و به زور باز کردم دیدم داره منو نگاه میکنه.

 گفت:

 تنهات گذاشته؟؟؟؟؟؟

 سرمو تکون دادم و با داد گفتم:

 اره ....رفته با یکی که ارزششو نداشت.....

 م المذهب...رفت سراغ دوست من...من از اون بهتر بودم ولی منو ندید و رفت سراغ اون شمی

 اخه تو بگو...رسمش بود...مگه من چی ازش کم داشتم....

 همونجور که با بغض با اکان حرف میزدم احساس کردم که داره اشکامو با انگشتاش پاک میکنه.

 دستشو پس زدم وگفم:

 دلت برام نسوزه لطفا...

 من...من ...

 ده بود تو دلم رو ازش پرسیدم:بعد سوالی رو که خیلی وقتها مون

 میشه بری چشماتو به کسی اهدا کنی؟؟؟؟؟

 و بعد خیلی سخت با چشمایی که درد توش بود بهش نگاه کردم.

 بهم زل زد و گفت:

 واسه چی؟؟؟؟؟؟؟

 با بغض گفتم:

 میخوام...میخوام بدونم.

 گفت:

 تا ندونم واسه چی میپرسی جوابتو نمیدم

 با گریه گفتم:

 یخوام برم چشمامو بدم به کسی که نیاز داره باهاش به دنیا نگاه کنه...نه منی که همه زندگیم و ازدست دادم...م

 خیره بهم نگاه کرد...باالخره طاقت نیاورد و قطره اشکی از گوشه چشمش چکید.

 با دیدن قطره اشکش گریم شدت گرفت و گفتم:
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 دیگه است....کمکم میکنی ....نمیخوام ببینم که با یکی 

 نمیتونم ببینم که با شمیمه....

 من طاقت دیدنشو ندارم...

 با ناراحتی گفت:

 بس کن این حرفا چیه...

توباید ببینی چون دیدن برای تو مقدر شده.خدا بهت این چشما رو نداده که خودت بهش پسش بدی....بلکه دادی تا 

 واقعیت هارو ببینی...

 المش گفتم:سرمو تکون دادم و میون ک

 نمیخوام..نمیخوام واقعیت و ببینم...اتیش داره سوزش داره...

 البد میخوای بگی برام مقدر شده که اونو کنار دختری ببینم که یه روزی دوستم بود اره؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ...خدایی که ازش دم میزنی اونی رو ازم گرفت که تمام زندگیم بود....بابا چرا نمیفهمی.....اون حق من بود.

 حاال که ندارمش چشمام رو نمیخوام.....

 کمکم کن برم بدمش به کسی که مستحق نگاه کردنه.

 با هق هق ادامه دادم:

 اگه کمکم نمیکنی خودم میگردم دنبال کسی که بتونه کمکم کنه.

 سرشو تکون داد و گفت:

 تو االن حالت خوب نیست اروم باش.....

 م.بعدا در موردش باهم حرف میزنی

 خودم و با لختی ازش دور کردم و گفتم:

 نه نمیشه....تو بعدا کمکم نمیکنی...کمکم کن...خواهش...اکان من فقط تورو دارم....باشه؟؟؟؟

 

 فصل هفدهم...........

 

تو پارک روی نیمکت نشسته بودم.مسیر نگاهم به یه درخت پیر بود.ولی اصال حواسم بهش نبود.داشتم به حرفای 

 ن فکر میکردم.ماما

 از صبح که از خواب بیدار شدم صداشو از بیرون اتاقم با ریحانه میشنیدم.

 نمیدونم خودش که نمیاد با هم بریم._مامان

 ریحانه گفت:

 خب به زور هم که نمیشه بردش...چرا خودتون براش نمی خرید؟؟؟_

 یا نه...حنانه رو لباساش وسواس داره...نمیدونم رضا هم همینو میگه ولی نمیدونم کار درستی باشه _مامان

 فکر نمیکنم به این راحتی بزاره که کسی براش لباس رو انتخاب کنه...

 اخه اینجوری که نمیشه.باید خودش بپسنده.نپسندید هم باید براش لباس بگیریم._ریحانه

 مگر اینکه خودش لباس داشته باشه.

 ر که بودم همه لباساش رو دادم به خدمتکارمون.نه ریحانه مشکل اینجاست که من اونو_مامان
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 چون لباساش اصال به درد مهمونیای اینور نمیخورد.همه یه جور لباسای باز بود.

 اصال حواسم به حرفاشون نبود چون داشتم از حرفاشون اتیش میگرفتم.

 واقعا چرا

 چجوری دلشون میاد 

اونوقت اینا دارن در مورد لباس که قراره شب نامزدی بپوشم  من تو اتاق خودمو حبس کردم تا از علی دور باشم

 بحث میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 وای خدا اصال باورم نمیشه...

 اصال

با حرص از سر جام بلند شدم.هنوزم بابت دیروز تن و بدنم میلرزید و رو کارام تمرکز نداشتم در اتاق و باز کردم و 

 با داد گفتم:

 ن؟؟؟؟؟؟؟؟شما معلومه دارین چی میگی

 ریحانه و مامان در حالی که روی زمین نشسته بودن و جلوشون پر از کارت بود داشتن بهم نگاه میکردن.

میدونستم کارتای نامزدیشون به این زودیا میرسه دستمون ولی نمیدونستم مامان و ریحانه مهمونای جشن عزای منو 

 میخوان دعوت کنن.

 و گفتم: تا شدم....شکستم...رو زمین نشستم

 اخه چرا دارین با من و علی همچین کاری رو میکنین..

 مامان تو دیگه چرا....

 مامان زد زیر گریه و گفت:

 حنانه علی به درد تو نمیخوره...

 با جیغ گفتم:

 حرفاتون تکراریه..

 اخه دلیل میخواد حرفتون..

 بگید چرا....

 چرا بده...

 دیش کارت دعوت میفرستین تا همه بیان هان؟؟؟؟اگه بده چرا دارین برای شب نامز

 ریحانه تو بگو...

 علی....علی من بد نیست مگه نه؟؟؟؟؟؟

 

 ریحانه از سر جاش بلند شد و منو تو اغوشش گرفت و گفت:

 اخه دورت بگردم چرا داری اشک میریزی؟؟؟؟؟

 اروم باش...

 تو بغلش گریه میکردم و با گریه گفتم:
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ه...من دارم از عروسی علی داغون میشم شماها دارین جلو چشمای من براش کارت دعوت میفرستین تا میبینی ریحان

 که چی یه عده مهمون بیان تو جشن دو تا مرغ عشق شرکت کنن.

و بعد با حالتی وحشیانه از تو بغلش اومدم بیرون و به سمت کارت ها رفتم و با خشونت تعدادیش رو برداشتم و از 

 کردم...وسط پاره 

 گریه میکردم و میگفتم:

 مرده شور شمیم و ببرن که مثل بختک افتاد رو زندگ..

 هنوز جمله رو کامل نگفته بودم که تو دهنی محکم مامان باعث شد خون رو تو دهانم حس کنم.

 با بغض بهش خیره شدم که دیدم داره با اشک بهم نگاه میکنه با تحکم گفت:

 شد خیلی چیزا مرگ کسی رو از خدا بخوای...قرار نیست واسه خاطر ن

 خجالت بکش و مثل یک انسان رفتار کن نه یه حیوان..

 با اعصابی خورد از کنارش رد شدم و گفتم:

 از همتون بدم میاد.برید به درک...

کرده به سمت پارک  و بعد پله ها رو دو تا یکی کردم و مانتو و شالم رو پوشیدم و با قیافه ای درهم و نابود و لبی باد

 دویدم و به اشک هام مجال ریختن دادم.

 اخه مگه اونا خانواده ام نبودن؟؟؟؟؟

 نمیدونم چی بود که حتی خانواده ام هم برای بدست اوردنش بهم هیچ کمکی نمیکردن.

 به پارک که رسیدم رو نیمکت همیشگی نشستم و سعی کردم اروم باشم.

 اما نمیشد.

 زمین میکوبیدم.پوست لبمو میکندم تا اروم شم اما نمیشد.پاهامو محکم رو 

 سرمو رو دستم که رو لبه ی نیمکت بود گذاشتم و اجازه دادم نفس هام اروم شه...

 دلیلش نامشخص بود...

 هر چی میخواستم به این فکر کنم که شاید دلیلی وجود داره نمیفهمیدم...

رو از ته دل دوستش داشته باشی ولی خانواده با دیدن اون همه عشق  اخه مگه امکانش بود...امکانش بود که یکی

 بگن نمیشه...مگه کور بودن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 یعنی چه دلیلی وجود داشت؟؟

 

MP4 .رو از تو جیب مانتوم در اوردم که همیشه داخل جیبش میزاشتم و بهش نگاهی کردم 

 حس اهنگ گوش دادن رو هم نداشتم.

 ه شدم...به درخت مقابلم خیر

 درخت پیری که نشون از سالها زندگیش تو این پارک و میداد...

 دوباره برگشتم به حال.

 سالم

 با صداش خط نگاهم و از درخت برداشتم وسرمو برگردوندم اکان پشت نیمکت ایستاده بود.
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ود و سینه هاش معلوم لباس سرمه ای که مردونه و کامال جذب بود به تن داشت که استیناش رو ساعدش تنگ شده ب

 بود.با اینکه اندام زیبایی نداشت و میشد گفت الغر هم بود ولی لباسی که تنش بود بهش میومد.

 بیخیال لباس تنش شدم و سرمو انداختم پایین و گفتم:

 سالم

 تو فضا پیچیده بود. D&Gاز پشت نیمکت دور زد.بوی عطر 

ه تازگیها تو ای هرکسی میشد دیدش رو زمین چند تا ضربه روی نیمکت کنارم نشست و با کفشای راحتیش ک

 کوبوند و گفت:

 امروز اومدم تا خدایی ناکرده باز شیطون گولت نزنه.

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:

 منظورت چیه؟؟؟؟؟؟

 لبخندی زد و گفت:

 تو دیور زبه من گفتی من تنها کسی هستم که یونم بهت کمک کنم...

 خب...

 و همونجایی که من گذاشتم منتها دور تر گذاشت رو لبه ی نیمکت و گفت:دستش

 من اومدم کمکت کنم تا شیطون گولت نزنه... بینیم و باال کشیدم و گفتم:

 منظورتو اصال نمیفهمم.

 بعد با ناراحتی گفتم:

 میخوام باهات رک باشم ولی تو االن برام مزاحمی.لطفا برو میخوام راحت باشم

 از سر جام بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن... و بعد

 دستامو تو جیب مانتوم فرو کردم و زیر لب با خودم شعر سپیده رو زمزمه میکردم که گفت:

 حنانه خانوم من هیچ قصدی ندارم فق..

 خواست حرف بزنه که با صدایی خون تو رگهام خشک شد.

 

 هی تو...

 سرمو برگردوندم.

ینکی که چشماشو قاب گرفته بود با موهای ژولیده وصورتی پر ازمو در حالی که یه لباس جذب مشکی علی عطا با ع

 مردونه تنش بود و عصبی به نظر میرسید به سمت اکان که پشت سرم بود راه افتاد.

 دلم برای صداش تنگ شده بود.باورم نمیشد بتونم ببینمش...

 ولی دوست هم نداشتم ببینمش.

 ه راهم ادامه بدممیخواستم ب

 دعوای اون دو تا به من مربوط نمیشد.اما تا اولین قدم و برداشتم صدای داد علی عطا به بهتم افزود

 کجا؟؟؟؟؟؟

 برگشتم بهش یه چیزی بگم که دیدم به سمتم اومد و دستمو محکم گرفت تو دستش..
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 رعشه به تنم افتاد.

 اکان گفت:

 نار حنانه صورت خوشی داشته باشه شاه دوماااااااااااااااااااااا اااادفکرنمیکنم بودنت اینجا و االن ک

 شاه دوماد و خیلی غلیظ گفت

 علی عطا حرصشو سر دست من که تو دستش محکم گرفته شده بود خالی کرد و گفت:

 منم فکر میکنم اصال به شما مربوط باشه که بخوای اظهار نظر کنی.

 دش جلو و گفت:و بعد یه قدم منو کشوند با خو

 بار دیگه کنار حنانه ببینمت راهی برای عذر خواهی نمیزارم.

 اکان پوزخندی زدو گفت:

 سردیت نکنه یه وقت..

 بعد به سمت من اومد و دست دیگه منو گرفت وگفت:

 حنانه رو تنهاش بزار

 اکان رو چسبید گفت:علی عطا دنودوناش رو هم سایید و با خشم همونطور که دستم تو دستاش بود یقه ی 

 دستتو از دستاش بکش بیرون.

 بغض داشت خفه ام میکرد.

 اصال نمیتونستم حال خودمو توصیف کنم.

 خسته و ساکت و صامت وایستاده بودم و داشتم تودستای بیرحم دو پسر نامرد پاسکاری میشدم.

 داشتن با هم دعوا میکردن که با فریاد بغض الود من ساکت شدند

 یگه همو ول کنین...بسه د

 مننو تنها بزارید چرا نمیزارید به درد خودم بمیرم هان؟؟؟؟؟؟

 

 جفتشون نگاهم میکردن دوباره ادامه دادم: 

 ولم کنید_

 داشتن نگاهم میکردن.

 با داد گفتم:

 گفتم ولم کنید_

 دستای اکان و علی عطا به دستام خشک شده بود.

 با گریه به علی نگاه کردم.

 ستمو از تو دستش کشوندم بیرون و محکم خوابوندم زیر گوشش و گفتم:د

 خیلی بی غیرتی....تف بهت بیاد که با دلم بازی کردی...

 دستم درد گرفته بود.

 نمیخواستم نگاهش کنم ولی مجبور شدم.

 خوب شد خودش عینک زده بود وگرنه طاقت نمیاوردم.
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 فتم:دستشو مشت کرد و خواست حرفی بزنه که گ

 هیچی نگو...هیس...

 و دستمو گرفتم رو بینیم

 با گریه طوری که اصال معلوم نبود چی میگم گفتم:

 تو به من قول دادی....قول _

 میفهمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 قول.._

 انگشت اشارمو به سمت اسمون گرفتم و گفتم:

 اون خدایی که قبولش داری بزنه به کمرت..._

 ا تهش با من بمونی...پس کو...چی شد...تو به اون قسم خوردی ت_

 فشار دست اکان به دستم منو جری تر کرد.با داد به سمتش برگشتم و گفتم:

 تو دیگه چی میخوای چرا دست از سرم برنمیداری هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 و بعد دستمو از تو دستش کشوندم بیرون و رو به اسمون داد زدم:

 ؟؟؟؟؟؟پس چرا جوابشونو نمیدی؟؟_

 چرا وایستادی و میزاری هر بالیی که دلشون میخواد سرم در بیارن هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 و بعد با تن و بدنی لرزون با چشمایی که هر لحظه میرفت تا سیل راه بندازه روی زمین نشستم و و با گریه گفتم:

 امروز مامان داشت کارت دعوت برای ختم من مینوشت...

 مهمون دعوت میکرد.... علی برای من داشت

 برای شب ختمم.

 میفهمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 احساس میکردم مردم دورمون جمع شدن.ولی برام مهم نبود...

 دستی رو روی شونه هام حس کردم.

 سرمو اوردم باال تا بهش چیزی بگم که دیدم یه زن جوون با شکمی برامده داره نگاهم میکنه اروم گفت:

 بلند شو..جفتشون رفتن 

 گریه هام بیشتر شد...با بغض گفتم:

 ازبس ترسوان واینستادن تا جوابمو بدن...

 خودش به سختی بلند شد و منو هم بلند کرد و گفت:

 بیا برو صورتتو بشور واست خوبه...

 و بعد لباسمو تکوند و گفت:

 دیگه اینجوری واسه هیچ مردی گریه نکن.

 :خیره بهش نگاه کردم و گفتم

 باشه.
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 و بعد به ادمایی که دورم جمع شده بودن خیره شم...

 واقعا که انسانیت از بین رفته بود...

 به سمت دستشویی حرکت کردم و سعی کردم بغضمو از بین برم.

 نمیدونم چرا رفتن...اصال کجا رفتن...

 صدای علی منو سرجام وایستوند.

 حنانه_

 سرجام وایستادم

 ادامه داد:

 انوم....خ_

 اشکم دوبار چکید...

 پس فطرت...

 دوباره راه افتادم که دستی دور بازوهامو گرفت.سرجام وایستادم و دستشو پس زدم و گفتم:

 اینقدر دستتو به من نزن...

 خیره به من نگاه میکرد.

 زی اشک....عینک رو چشمای سبزش نبود واسه همین تازه رنگ چشمای مخملیش معلوم بود.سبزی پر از قرم

 انگشت اشارمو به سمت قفسه سینه اش زدم و گفتم:

 تو همون ادمی هستی که دست زدن به منو گناه میدونست...

 یادته؟؟؟؟؟؟

 همونی که نگاه کردن هم بهش گناه میدونستی؟؟؟؟؟؟

ستشو نگرفتی تا راه یادت میاد؟؟؟؟؟؟؟؟همونی که تو بیمارستان از درد سوزش پاش نمیتونست راه بیاد اما تو حتی د

 ببریش برای رضای خدا...

 دستم و گرفته بودم سمتشو مدام با هر سوالم میکوبوندمش تو قفسه سینه علی 

 یادت که نرفته؟؟؟؟؟؟؟من همونیم که هزاربار به اغوشت برای شبای که از خدا میخواستمت نیاز داشتم 

 علی خیلی بد کردی...

 نمیبخشمت..همین..

 

 ش دورشدم و بی هدف شروع به دویدن کردم.و بعد از

***************************** 

 فریاد مامان با صدای ابی که دورم میریخت قاطی شد.

 اونجا باشیم خیر سرم خاله دومادم. ۶حنانه زود ابیا بیرون دیرون میشه.باید ساعت 

 دوماد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 خودمو بیشتر زیر دوش اب مچاله کرم.

 س زیر زیر دوش اب نشسه بودم و سعی میکردم اشک نریزم با لبا
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 لباسم به تنم چسبیده بود..

 به امشب فکر کردم که شب نامزدی کسیه که بینهایت از ته دلم دوستش داشتم و دارم...

 بیاهر دلم.

 امشب باید چکار میکردم؟؟؟؟

 به چشمای شمیمی نگاه میکردم که هستیم رو از من گرفت....

 ی که میدونست من دیوونه علی عطام...شمیم

 نگاهم اوردم رو تیغی که تو وان زیر پام انداخه بودمش....

نه این هم نمیتونست ار منو راحت کنم.حرفم این بود که چرا خدمو بکشم..من باید علی رو هر جوری که شده از 

 دست شمیم بکشم بیرون..ولی نمیشد....

ی مرد هرزه ای هست که بخوام خودمو بهش اویزون کنم تا به خواد به شمیم اخه چه جوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نه عل

 خیانت کنه نه ....

 صدای ضربه هایی که به در خورد منو از فکر کشند بیرون:حنانه کجایی؟؟؟؟؟؟؟

 ساعته رفتی اون تو چیکار میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟بدو دیگه ۱

 سرمو به لبه وان کوبیدم و اروم زیر لب گفتم:

 یتونستم خودمو از دست کارای شما بُکشم.کاش م

 نمیخواستم برم میخواستم معطلشون کنم...

 میخواستم نَرم تا زجر نَکشم.

از تو وان اومدم بیرون و خیلی عادی به سمت لباسام رفتم و پوشیدمشون و در مقابل سواالی مکرر مامان که اجازه 

 نمیداد حتی جوابشو بدم و مدام میپرسیدشون گفتم:

 ای بابا اومدم دیگه 

و بعد از چند دقیقه در حموم باز کرم و مامان و حاضر و اماده دیدم که حتی روسریش رو روی موهای صاف و 

 قشنگش انداخته و اماده است تا من بیام.

 با دیدن من محکم زد تو صورتشو گفت:

 حنانه تو هنوز لباس نپوشیدی؟؟؟؟؟

 نیشخندی زدم و گفتم:

 دما!!!!!!!!!تو حموم بو

 

 مامان با ناراحتی گفت:

 نمیگفتی فکر میکردم رفتی سوپر مارکت...

 بعد به سمت تختم رفت و لبه تخت نشست و گفت:

 اخه دختر چرا نمیفهمی من خاله دومادم باید برم کمک خواهر...

همیشه رو میزم از سر بیخیال به سمت میز ارایشم رفتم و بعد از نگاهی به عکس حمید و ریحانه سشواری که 

 بیحوصلگی ولو بود رو روشن کردم و به خودم تو اینه نگاه کردم.
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 زیر چشمام گود رفته بود.

 موهام کوتاه بود پس من چرا داشتم سشوار میکشیدم؟؟؟؟؟؟

 حاال من امروز با این موهام چه کار کنم.

 سشوار خاموش کردم و رو به مامان که داشت نگاهم میکرد گفتم:

 من نمیام...

 مامان دوباره داغ شد و گفت:

 ای وای ازدست تو..

 حنانه جان این مسخره بازیا چیه هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 بغض کردم و گفتم:

 اخه...

 مامان از لبه تخت بلند شد و به سمتم اومد و با خشونت دستم و گرفت و گفت:

 اخه چی؟؟؟؟؟؟

 و چشمم جمع شده بود بهش زل زد و گفتم:داشتم ازبغض خفه میشدم درحالی که اشکم که ت

 من که با این موهام نمیتونم بیام ...

 مامان دستاش ازدورم ول شد و بعد از مکثی بلند اروم گفت:

 تا تو لباس میپوشی من برات یه کاری میکنم.

 و بعد اروم از اتاق رفت بیرون.

 به سمت کمد رفتمو در کمد و باز کرم.

د.با مامان هم چیزی برای نامزدی نخریده بودم واسه همین لباس طوسی رنگی رو از توی کمد لباسی مد نظرم نبو

 بیرون اوردم که استینای بلندی داشت و یقه بسته بود اما در عین حال بسیار زیبا بود.

 بیخیال پوشیدمش و کفش های ستش رو هم در اوردم.

 بیرون کشیدم و دنبال وسیله ای برای ارایش گشتم.به جلوی اینه رفتم و بدون فکر کشوی میز ارایش رو 

 نمیخواستم ارایش کنم ولی بایدی بود

 داشتم دنبال جعبه سایه میگشتم که چشمم خورد به....

 

 جعبه لنزم.

فکری ازتو ذهنم گذشت و باعث شد که برش دارم اما همین که خواستم برش دارم زیرش پالک گردنبند یا حسین 

 ه زنجیرش خونی بود.با حسرت بهش نگاه کردم و برش داشتم و پالک و بوسیدم.رو دیدم که گوش

 به زنجیرش نگاه کردم.قفلش پاره شده بود.

لنز و زنجیرو دراورم و گزاشتمشون تو کیفم و به عکس علی عطا خیره شدم که تو کیفم هزار تیکه شده بود خیره 

 شدم.

 عکسشو در بیارم و بهش نگاه کنم. میخواستم امشب هروقت که احساس تنهایی کردم

 صدای مامان منو به خودم اورد:
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 چرا نشستی دختر بیا برات یه چیزی اورم شاید کمکت کنه.

 به کاله گیسی که دستش بود نگاه کردم.

 واقعا چه قدر بدبخت بودم که باید کاله گیس میزاشتم منی که همه حسرت موهام رو میخوردند.

 به مامان که داشت به جای خالی موهام روی سرم نگاه میکرد گفتم:روی صندلی نشستم و 

 مامان شما برید من با اژانس میام.

 مامان عصبی شد و گفت:

 نه خیرم الزم نکرده 

 و بعد خواست موهارو روی سرم بزاره که به سمتش برگشتم و گفتم:

 به خدا میام ولی کار دارم خودم با اژانس میام 

 هم کرد و گفت:یکم خیره نگا

 نمیتونم حرفتو باور کنم حرف اضافی هم نزن باید بیای حنا

 با لج گفتم:

 ساعت دیگه میام باید برم یه چیزی بخرم. ۱ای بابا میام دیگه شما برید من هم تا 

 مامان کاله گیس رو گذاشت رو میز و گفت:

 ساعت دیگه تو سالن نباشی.. ۱باشه ولی وای به حالت اگه تا 

 در حالی که پوست لبمو که خشک شده بود میکندم گفتم:

 باشه قول میدم.

 مامان کارتی رو از تو کیفش در اورد وانداخت رو تختم و گفت:

 اینم ادرس زود بیایا

 و بعد با دیدن تکون دادن سرم از اتاق رفت بیرون.

ه ای و شلوار لی رو پام کردم و وسایلمو داخل سریع لباس رو از تنم خارج کردم یه تاپ بندی پوشیدم و یه مانتو سرم

کیف انداختم و موها رو هم گذاشتم تویه پالستیک و تلفن بیسیم رو از تو هال برداشتم و دوباره به اتاقم برگشتم و 

 کنار پنجره ایستادم و به اسمون خیره شدم و شماره گرفتم.

 هوا بارونی بود

 به نظر میومد فقط دل اسمون گرفته باشه... ولی اونقدری نبود که بخواد بارون بیاد

 صدای مردی تو گوشی پیچید:

 اژانس صداقت بفرمایید

 صدامو صاف کردم و اروم گفتم:

 سالم خسته نباشید یه ماشین میخواستم

 مرد گفت:

 برای کجا میخواین خانوم

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:

 برای دو تا مسیر....
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 ای کیبورد که صداش از پشت تلفن میومد ور رفت و گفت:مرد یه کم با دکمه ه

 بله خانوم ادرستون لطفا

 ۱۱ما انتهای خیابون میشیم.کوچه صبا پالک 

 االن میان

 مرسی

 و بعد گوشی رو قطع کردم.

فم رو بعد از قطع تلفن به سمت دستشویی رفتم و بعد از اتمام کارم به اتاق برگشتم روسریمو به سرم انداختم و کی

 برداشتم که از اتاق برم بیرون که نگاهم به کارت افتاد...

 یعنی برم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 کارتو برداشتم و خواستم باز کنم بخونمش که زنگ در به صدا در اومد.

خیلی سریع از پله ها به سمت پایین رفتم و کفشم رو به پا کردم و از در خونه زدم بیرون.ماشین اژانس یه پژواردی 

 ویی بود که رانندش یه مرد میانسال بود.در عقب رو باز کردم و بعد از سالم کوتاه گفتم:البال

 بیزحمت به سمت یه طالفروشی خوب برید.

 مرد سرشو تکون داد و راه افتاد.صدای اهنگ مالیمی تو فضا پیچیده بود.

ه به اهنگ گوش میدادم کارتو از اهنگ اروم و بی نقصی بود و کامال به درد احساست بکر من میخورد.همینطور ک

 پاکتشکشوندم بیرون و به نوشته های روی کارت خیره شدم.

 

 منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم

 در چشمانت خیره شوم

 دوستت دارم را بر لبانم جاری کنم 

 منتظر لحظه ای هستم که در کنارت بنشینم

 سر روی شونه هایت بگذارم

 از داشتن تو...از عشق تو.....

 اشک شوق ریزم

 منتظر لحظه ای مقدس که تو را در آغوش بگیرم

 بوسه ای از سر عشق به تو تقدیم کنم

 وبا تمام وجود قلبم و عشقم را به تو هدیه کنم

 .……و……

 خانه ای میسازیم

 در بلندای بهار

 بر درخت احساس 

 روی گلبرگ گل نسترنی 

 که از آن عشق خدا می روید
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 از احساس گل سرخ مدد می گیریم.

 و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما می گردد.

 

 

با خوندن متن کارت قلبم فشرده شد و فقط تونستم یه اه بلند بکشمبا ناراحتی قفسه سینمو مالش دادم تا دردم کم 

 شه.

 نمیدونم چرا بیقراری میکرد من که مریض نبودم ولی درد داشتم.

 لحظه ماشین جلوی یه مغازه بسیار شیک ایستاد و گفت:بعد از چند 

 خانوم اینجاست.

 سری تکون دادم و ازماشین پیاده شدم و به داخل مغازه رفتم.

 یه زوج جوون تو مغازه بودن که داشتن حلقه ها رو تست میکردن.

 بیخیالشون رو به مرد گفتم:

 سالم اقا 

 مرد سرشو تکون داد و گفت:

 بفرمایید. سالم خانوم

 از تو کیفم زنجیرو در اوردم رو میز گذاشتم.

*************************** 

 فصل هجدهم.........

 

 

 وارد سالن که شدم بوی اسپند میومد.

 خانوما همه چادری بودن و به نظر میومد که مردی تو سالن خانوماست.پاهام جون نداشت حرکت کنن.

 ود که فکر میکردم االنه که از ترس بیرون پریدنش سکته کنم....ضربان قلبم به حدی باال ب

 بوی عطری اشنا به مشامم خورد.

به جای اینکه به سمت سالن برم به سمت دستشویی رفتم و موها رو روی سرم گذاشتم و بعد بیرون اومدم و لباساما 

 پوشیدم.

 از اینه به خودم نگاهی کردم.

 ریخته شده بود که تارهای باریکی از مش داخلش بود.شروع کردم به ارایش مالیم. موهای پر کالغی لخت به دورم

 ارایش طوسی.

 بعد از نیم نگاهی به اینه از اتاق خواستم خارج شم که نگاهم به علی عطا که با بهت داشت نگاهم میکرد افتاد.

 خواستم عقب گرد کنم که خودش فهمید و زودتر از من از سالن بیرون رفت.

 دستمو روی قلبم گذاشتم و بیخیال تر از همیشه به سمت میز ته سالن رفتم که هیچکس کنارش نبود.

 همونجور که قفسه سینم باال و پایین میرفت به قیافه ی علی فکر کردم.

 یه لباس شیری با یه کت و شلوار مشکی موهایی کوتاه و مرتب و صورتی اصالح شده.....
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ه جایگاه عروس و داماد خیره شدم.شمیم از راه دور هم معلوم بود.لباسی لیمویی تنش بود و پس علی خوشحاله.....ب

 موهاشو خیلی زیبا اراسته بود.نصفی شینیون و نصفی ازاد و رها بروی شونه های پوشیده اش.

 دسته گل مریم دستش بود و داشت با لبخند با یکی از خانوما صحبت میکرد.

 لگیرم کرد:صدای مامان از پشت غاف

 چرا اینجا نشستی؟؟؟؟؟؟؟؟

 با حرص گفتم:

 پس کجا بشینم؟؟؟؟؟

 قیافش پر از عالمت سوال شد و گفت:

 به مادر جون و خاله و ریحانه که تبریک نگفتی شمیمم که اصال برگ چغندر حساب نکردی

 دندونام رو هم ساییدم و تو دلم گفتم:

 شمیم و خوب اومدی...

 بلند شدم و رو به مامان گفتم: و بعد از سر جام

 کجان؟؟؟؟؟؟

 مامان پرسید:

 کیا؟؟؟؟؟؟

 با کالفگی نگاهش کردم و گفتم:

 خواهرتون و مادرتون و عروستون 

 مامان در حالی که لبخند میزد گفت:

 عروس خواهرم یادت رفتا!!!!!!!

 و بعد با دست منو به سمت جلو هل داد و گفت:

 برو اونجان.

 یکی از میزهای نزدیک جایگاه عروس و نشون داد. با دستش

 به سمت میزشون رفتم

 اول مادرجون و بوسیدم ولی تبرک نگفتم....

 بعد ریحانه رو دیدم و بهش سالم کردم و بعد خواستم بشینم که مامان گفت:

 حنانه مینو پیشه شمیمه.

 با بی حوصلگی گفتم:

 باشه بعد میرم.

 مت خاله اینا هلم داد و گفت:مامان دستمو گرفت و س

 یعنی چی که بعد میری...

با ناراحتی به سمت خاله اینا داشتم میرفتم که دوباره صدای ضربان قلبم بلند شداسترس تو رگهام وول میخورد 

نمیتونستم اروم باشم مدام به این فکر میکردم که چرا من تو جشنی شرکت کردم که برای خودم جشن مرگ 

 نگاهم به خاله افتاد.نزدیکترشون که شدم نگاه خاله به همراه شمیم روی من موند.محسوب میشد.
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 شمیم از سر جاش بلند شد

 با صدای اروم و خیلی یواش رو به خاله در صورتی که نگاهم به شمیم بود گفتم:

 سالم خاله.

 دم.و بعد از اینکه به چهره ی زیبا و کم ارایش شمیم نگاه کردم به خاله لبخند ز

 خاله دستمو گرفت و گفت:

 سالم حنانه جان خوبی خاله؟؟؟؟؟؟؟؟پس چقدر دیر اومدی خاله؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 به زور دستشو فشردم و لبخند کمرنگی زدم و گفتم:

 اگه میشد اسم حال منی که در حال دیدن عروسی دو مرغ عشق هستم و خوب گذاشت خوبم.

 ند رو لباش خشک شده بود.و بعد با حسرت به شمیم نگاه کردم که لبخ

 خاله یکم نگاهم کر و گفت:

 خوشحالم که اومدی 

 بعد ادامه داد:

 حنانه جان یه عده مهمون اومدن من برم چون گروه دف زن هم دارن میان.

 با تعجب به سمت در نگاه نکردم که دیدم یه عده مهمون اومدن

 موندیم.برای خاله سر تکون دادم که رفت و من و شمیم تنها 

 نگاهی دیگه به شمیم انداختم که داشت به من نگاه میکرد

صدام میلرزید ولی سعی در اروم کردن خودم داشتم با بغضی فراتر و بزرگتر از یک سیب خیلی محکم همراه با یک 

 پوزخند گفتم:

 چرا اونجوری نگاهم میکنی خیلی زشت شدم؟؟؟؟؟؟_

 اشاره میکردم تا بشینه گفتم: و بعد در حالی که با دستم به جایگاهش

 اره خب......

 این یه حقیقت بزرگیه که من زیبایی تورو برای تور کردن علی نداشتم ولی فکر هم نمیکردم 

 نشوندمش رو مبل و ادامه دادم:

فکرش هم برام یه عالمت سواله که علی عطای پاک و معصوم که حتی میترسید سالم کردنش به من باعث شه گناه 

 نه به خاطر زیبایی تو پا جلو گذاشته باشه.....ک

 و بعد خودم هم کنارش نشستم روی مبل دونفره و پاهامو انداختم رو هم و گفتم:

 میفهمی که چی میگم؟؟؟؟قبل از اینکه منتظر جوابش باشم با نارحتی گفتم:

 خیالت االن راحت شد که خدای باال سرت صداتو شنید؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 و نگه دارم به اطرافم نگاه کردم و سرمو به سمتش برگردوندم و گفتم: نتونستم بغضم

فقط بدون بخشیدن ادمی مثل تو که فکر میکردم شاید دوست خوبی برام میتونه باشه امری محاله... میخوام بدونم 

تویی که ادعای داشتن خدارو میکنی میتونی از من که بنده ی خدام و باعث شدی دل بشکنه طلب بخشش 

 کنی؟؟؟؟؟؟ 

 از سر جام بلند شدم و گفتم:
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 فقط از همون خدا میخوام که ارامش روازت بگیره

طوری که صبح تا شب همونطور که برای داشتن همنفسم دعا میکردی که داشته باشیش همونجور که بهت داده بهت 

 ازت بگیرتش ....

 کی دیگه علی رو ازت گرفته.... ارزو میکنم که یه شب از درد به خودت بپیچی وقتی که میفهمی ی

 و بعد ازکنارش رد شدم و در حالی که اشکم رو پاک میکردم تو دلم گفتم:

 خدانکنه این بالها به سرت بیاد چون حاضر نیستم ناراحتیه علی رو ببینم 

 ه بیرون ببرمو بعد به سمت اتاق پرو رفتم تا لباسامو بپوشم و خودم و از جشنی که شاید میتونست جشن خودم باش

 

 ****************************** 

 

تاریکی محض با نور ماشینها تو خیابون نشون دهنده این بود که اشتباه محض کردم ولی من بیخیال تر از همیشه در 

حال فکر کردن بودم و اصال به چیز دیگه ای فکر نکردم... دلم باری خودم میسوخت چه بدبخت بودم که باید این 

فاقا سرم میومد.پیاده از کنار پیاده روه خیابونای زعفرانیه در حال عبور بودم.اصال مسیری رو بلد نبودم.من فقط ات

ادرس خونه ی خودمون و با خونه خاله رو بلد بودم و همین باعث شد تو تمام بیفکریام یه ترسی رو حس کنم. ترس 

 شدنم باعث افتادن اتفاقای ناگواری میشد.  از گم شدن و نااشنا بودن با خیابونایی که شاید با گم

دستامو تو جیب مانتوم کرده بودم.موقع بیرون اومدن از سالن چون لباسام رو عوض کرده بودم و موهارو از روی 

سرم برداشته بودم مامان هم نفهمید که من کی ام و حتی دم در هم حمید نتونست منو از قیافه تشخیص بده چون 

ته بودم که فکر کرد از فامیالی خاله هستم و نباید بهم نگاه کنه تا شر درست نشه. نمیدونم چقدر شالم رو طوری بس

دور شده بودم فقط همینو فهمیدم که تو اتوبانی بسیار وحشتناک گیر کرده بودم. به گاردریل کنار اتوبان تکیه دادم و 

 مشغول فکر کردن شدم.

 رد.صدای بوق ماشینی منو از تو فکربیرون او

 خانووووووم _

با بهت نگاهش کردم. سه تا پسر با قیافه ای نه چندان جذاب و عجق وجق تو پرادوی سیاهی نشسته بودند و خیره 

به من نگاه میکردن اروم سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم.میدونستم مزاحم های خیابونی اندپسری که عقب 

 ده بود داخل ماشین مشخص نباشه رو داد پایین و گفت:نشسته بود شیشه دودی رنگ ماشینو که باعث ش

 به به.........

 پسریکه جلو نشسته بود از ماشین پیاده شد و گفت:

 خانوی بیا بریم دشت کدوم دشت...

 و بعد هر هر زد زیر خنده.

 با نارحتی از گاردریل جدا شدم و بدون هیچ حرفی خواستم ازش دور شم که گفت:

 ه بیا خوش میگذر

 و بعد بدون داشتن تعادلی که تو هیچ کاریش مشخص نبود منو از پشت گرفت و چسبوند به خودش.

 دیگه واقعا داشت قلبم تو دهنم میزد 

 خودم و ازش به سختی جدا کردم.
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 بیشتر ماشینا پشت سرمون بوق میزدن .

 زدم تو گوشش و گفتم:

 گم شو عوضی...

 مچ دستمو گرفت و گفت: مثل سگ هار شد و با صورتی عصبی

 امشب که بیچارت کردم بهت میگم کی عوضیه

خواستم حرفی بزنم که دیدم پسری که عقب نشسته بود هم پیاده شد و به کمک دوستش اومد و دستمو گرفت تا 

 منو به زور سوار ماشین کنه.

 با ترس هولشون دادم و فریاد زدم:

 یددست از سرم بردارید....چی از جونم میخوا

 و مدام میخواستم دستمو از دستشون بکشم بیرون ولی زورشون خیلی زیاد بود.

 به اطرافم نگاه کردم که هیچ ماشینی برای کمک نبود

با جیغ و داد میخواستم تا یکی از ماشینا به دادم برسه که هیچ ماشینی هم نمی ایستاد....تو تاریکی شب به این نتیجه 

 انیت به دورن....رسیدم که ادمها چه از انس

 به زور سوار ماشینم کردن.

پسری که جلو نشسته بود عقب اومد و منو وسط نشوند و خودش و دوستش کنارم نشستند جیغ میزدم و سعی داشتم 

 با ناخونام از خودم دورشون کنم.

 اما مگه میشد.به بدنم دست میکشیدن که اشکم در اومد و بی اراده فریاد زدم:

 یییی عطا...علییییییییی

 و هق هق گریه سر دادم.نمیدونستم اینجوری میشه اگه میدونستم هیچ وقت اینکارو نمیکردم.

 یکیشون از بس جیغ و داد کردم دستشو گذاشت رو دهنم و گفت:

 خفه شو

 و بعد شیشه سمت خودشو داد باال و به کسی که پشت فرمون بود گفت:

 شیشه رو بکش باال روانی

ت به من دست بزنه که...ماشین به سمت چپ و راست رفت.که دست پسر جوون به چشمم برخورد کرد و بعد خواس

و چشمم درد گرفت از دردش جیغی کشیدم که باعث شد دوباره ماشین به حالت وحشتناکی تو اتوبان به سمت چپ 

 و راست بره...صدای پسره با داد از کنار گوشم بلند شد که:

 شده مگه؟؟؟؟؟؟؟سام چرا وحشی شدی چی 

 پسره که اسمش سام بود و پشت فرمون بود با یه لحن وحشتناکی گفت:

 یه عوضی دنبالمونه....

 پسره که بغلم بود گفت:

 پلیسه؟؟؟؟؟

 دستمو روی چشمم گذاشته بودم و داشتم از درد میمردم نمیدونم چی شد که سام پیچید تو یه فرعی و گفت:

 برنمیداره.نمیدونم ولی دست از سرمون 
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 اون یکی پسره دیگه دستمو گرفته بود و گفت:

 بیخیال تو تند برو بزار ما این عقب کیفشو کنیم و بعد دوبار شروع کرد بعه اذیت کردنم.

 دستمو از رو چشمم بسته ام برداشتم و با پامو دست سعی داشتم از خودم دورش کنم.

 سام گفت:

 بیرون تا گیر نیافتادیم.بچه ا ولش کنین بندازینش از ماشین 

 همون پسری که داشت ازارم میداد گفت:

 بابا بیخیال بزار میریم یک کیفی میکنیم جنازشو میندازیم گوشه بیابون.

 داشتم قبض روح میشدم با ترس شروع کردم به جیغ زدن که یکی دیگه از همون پسره که کنارم نشسته بود گفت:

 پایین. سامی اگه اوضاع داغونه بندازمش

 سام فرمون و چرخوند و گفت:

 اره اروم میکنم سرعتمو پرتش کن پایین.

سرعت ماشین کم شد با ترس منتظر این بودم که بدونم میخوان چکارم کنن که دیدم پسره منو مثل یه گونی کشوند 

 رو پاش و در ماشینو باز کرد.

 باد سردی به صورت و چشم خیسم خورد که باعث لرزم شد

احساس کردم روی هوام و بعد محکم با یه جسم برخورد کردمقفسه سینه ام محکم با زمین برخورد کرد و فکم  فقط

 به اسفالت خیابون برخورد کرد احساس کردم دندونام خورد شد

دستمم زیرم موند و درد تو سر تا سر تنم پیچید.سرم درد میکرد.سردی اسفالت رو همراه با خون روی پوستم حس 

 م.میکرد

 با چند تا سرفه که همراه با درد بود به خودم تکونی دادم ولی درد مانع از تکون خوردنم شد.

 نمیدونستم چکار کنم که احساس کردم یه ماشین کنارم توقف کرد.

 اصال نمیدونستم کجام.

 فقط دعا میکردم که گیر کسی دیگه نیافتم.

 د کفش با اسفالت با صدای قلبم در هم امیخته شده بود.صدای باز شدن در و همزمان با صدای قدم و برخور

 با ترس خودم و مچاله کردم که باعث شد یه ناله اروم بزنم.

سایه یه مرد روی زمین افتاد.تو تاریکی هوا با نوری که از اسمون برای روشنایی زمین وجود داشت قد بلندی رو که 

 داشت تشخیص دادم.

 خانوم خانوم خوبید؟؟؟؟؟؟؟

 اروم و با ناله تکونی به خودم دادم و خواستم بلند شم که تن کوفته ام مانع از حرکتم شد.

 مرد انگار فهمید نمیتونم تکون به خودم بدم که کمکم کرد تا بشینم.

 با بدبختی سر جام نشستم و بهش نگاه کردم.

 موشکافانه نگاهم میکرد.

 الم.من بدبخت کسی رو نداشتم تا بهش بگم بیاد دنب

 مرد با صدای نسبتا خشنی گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –(2اشک عشق)

2 8  

 

 خانوم این وقت شب تو ماشین غریبه سه تا پسر چه میکردین؟؟؟؟؟؟

 بغضم سر باز کرد 

 صداش دوباره اومد:

 گریه برای چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟درد دارید؟؟؟؟؟؟؟

 سرمو اوردم باال و با نفرت بهش خیره شدم و گفتم:

 اگه وقت کردید باز هم سوال بپرسید

 خورد. جا

 یکم ساکت شد و بعد دوباره گفت:

 وسط خیابون جای خوب برای نشستن نیست.

 بلند شید.

 و بعد کمک کرد تا بلند شم و بعد منو برد کنار جدول خیابون نشوند و ماشینش هم گوشه ای پارک کرد و گفت:

 این وقت شب تو خیابون چه کار میکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 بودم که گفت: از این همه سوال خسته شده

 باید برید بیمارستان 

 با شنیدن اسم بیمارستان نگاهم به سمت کیفم رفت.

 با ترس بهش خیره شدم.

خدا رو شکر که به گردنم اویزون بود.با اضطراب دستم و داخلش برد و سعی کردم که پیداش کنم.یعنی میشد که 

 باشه.

 کردنش به خودم فشار بیارم. گردنم درد میکرد واسه همین نمیتونستم برای پیدا

رد خون رو دستم مونده بود.کیفمو باال اوردم و گوشه خیابون همونجا که نشسته بودم سر و تهش کردم و هر چیزی 

 که بود رو ریختم کف اسفالت.

 رژ لب و جعبه لنز و برگه و شونه و کلید و ام پی فور روی زمین افتاد.

 برگه ها رو به سختی برداشتم.

 ده هم داشت به من نگاه میکرد و چیزی نمیگفت.مَر

 دنبالش گشتم.خدا کنه که باشه.اما نبود .

 با اعصابی بهم ریخته اه بلندی گفتم و دستم و به سمت زیپ پشت کیفم بردم که جای کمی رو در برداشت.

 به محض بردن دستم کاغذی رو زیر انگشتام لمس کردم.

 غذ بیرون اوردمبا خوشحالی دستم و به همراه کا

 خوشحال از اینکه پیداش کردم به کاغذ تو نور ضعیف ماه خیره شدم.

 خودش بود.اما من که گوشی نداشتم.

 یکدفعه ای با التماس به مرد خیره شدم.

 از برگدوندن سرم به سمتش جا خورد و گفت:

 چیزی شده؟؟؟؟؟
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 با ناراحتی گفتم:

 شما گوشی دارید؟؟؟؟؟؟؟

 اد و با شک گفت:سرشو تکون د

 دارم واسه چه کاری میخوای؟؟؟؟

 گفتم:

 میخوام به این شماره زنگ بزنم.

 کمی نگاهم کرد و گفت:

 فقط زود تر

 و بعد گوشیش رواز تو جیبش در اورد و به سمتم گرفت

 با خوشحالی شماره رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده.

 ب داد:بعد از چند بوق پشت سر هم گوشی رو جوا

 گفت:

 الو بفرمایید

 با بغض گفتم

 الو اکان...

 و بعد زدم زیر گریه

 

 

 تا صدای گریمو شنید با داد پرسید:

 الو؟؟؟؟؟؟حنانه چی شده؟؟؟کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 با هق هق جواب دادم:

 تو خیابون اکان بیا پیشم میترسم._

 صداش با نگرانی اومد:

 ده....کجایی تو؟؟؟؟؟؟؟خب ادرس و ب_

 با نگرانی به حرف اکان فکر کردم...

 من که ادرس اونجارو نداشتم.تازه یادم افتاد که یه مرد کنارم وایستاده.

 با عجله گوشی رو به سمتش گرفتم و گفتم:

 میشه ادرس اینجا رو بدید تا بیاد دنبالم؟؟؟؟؟؟_

 کرد به حرف زدن. یکم نگاهم کرد و گوشی رو از دستم گرفت و از من دور شد و شروع

دستی به اشکام کشیدم.صورتم میسوخت.به مرده نگاه کردم که در حالی که ازم دور شده بود و داشت بهم نزدیک 

 میشد.

 بله _

_......... 

 نه خیر من هستم._
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_.......... 

 زودتر_

_........ 

 و بعد گوشی رو قطع کرد.

 با چشمای خیسم بهش نگاه کردم و گفتم:

 ش گفتین؟؟؟؟؟؟؟به_

 با شک نگاهم کرد و گفت:

 نگفتی چرا تو ماشین اون جوونا بودی؟؟؟؟؟؟؟_

 با حرص گفتم:

 برای چی باید برای شما توضیح بدم؟؟؟؟؟_

 پوزخندی زد و گفت:

 دلیلش بعدا معلوم میشه._

 بعد به من نزدیک شد و گفت:

 میتونی بلند شی؟؟؟؟؟_

 یکم نگاهش کردم و گفتم:

 یدونم شاید اره شاید هم نه.نم_

 پوزخندی زد و گفت:

 خب بد نیست یکم به خودت تکون بدی تا بدونی شاید اره شاید هم نه...._

 دلم میخواست خفه اش کنم.

 ولی نمیشد.میخواستم تمام ناراحتی هامو سرش خالی کنم.

 فشار به دستام خودمو بلند کردم دستمو گرفتم به لبه جدول و وزنم و انداختم رو دستام و با یکمی زور و

 پوزخندش پررنگتر شد

 با نفرت بهش نگاه کردم و گفتم:

 فقط به احترام اینکه کمکم کردید هیچی بهتون نمیگم اقا وگرنه.._

 تقریبا با صدای بلندی گفت:

 وگرنه چی؟؟؟؟_

 هبا ترس بهش نگاه کردم ولی نه اونقدر که تو اون تاریکی این ترسو تشخیص بد

 ادامه دادم:

 شرم اوره...._

 پوزخندش پررنگتر شد و گفت:

 شرم اوره؟؟؟؟؟کار من یا امثال تو که شب و نصفه شب تو خیابونا برای بی حیایی و فاحشه گری اماده اند؟؟؟؟؟؟؟_

 با تعجب بهش خیره شدم...

 فاحشه گری؟؟؟؟؟؟؟بی حیایی؟؟؟؟؟؟؟؟خدا بزنه تو دهنت عوضی بیشرف...
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 ض بهش خیره شدم و با صدایی که با درد از حنجره ام خارج میشد گفتم:با بغ

 دهنت و ببند و هرچی که الیق خانوادته به زبون نیار.

دستشو برد باال تا بزنه تو دهنم که صدای بیسیمی از طرف مرد اومد.بهتم دوبرابر شد وقتی که فهمیدم طرف مقابلم 

 پلیسه.

 با عصبانیت جواب اونطرف و داد بیسیم و از تو جیبش در اورد و

 به گوشم_

 مضنون رو گوشه ی پارک در حالی که مواد پخش میکرده گرفتنش..._

 با چشمایی پر از اشک بهش زل زده بودم.

 همین پس 

این پلیس گشت بوده و به ماشین ما مشکوک شده و حاال ها هم چون دیده که من سوار ماشین شدم به من مشکوک 

 این کاره ام... شده که منم

 بعد از اینکه جوابشو داد رو به من نگاهی کرد و بعد هم گفت:

 سوار ماشین شو._

 میترسیدم سوار ماشین شم.من که اینکاره نبودم...پس واسه چی میخواست سوار ماشین شم.

 با صدای ارومی گفتم:

 نمیشم._

 خیره نگاهم کرد و گفت:

 نکردمت. برو سوار شو تا بزور سوار ماشین_

 

 بدون اینکه به حرفش گوش بدم سرجام ایستادم و به خیابون خیره شدم.

 درد بدنم بهتر شده بود ولی در کل بدنم سرد بود و جای بعضی از زخمام میسوخت.

به وسایل کیفم که گوشه خیابون ریخته شده بود نگاهی کردم و به سمتشون رفتم.سنگینی نگاه مرده رو رو خودم 

 دم.شاید فکر میکرد میخوام فرار کنم.حس میکر

به سختی رو جدول کنار خیابون نشستم و شروع کردم به جمع کردن وسایلم که دیدم مرده داره با تلفن حرف میزنه 

 و میگه:

 یکم پایین تر بیای ما اونجاییم.

 بعد از چند ثانیه پراید مشکی اکان از دور نمایان شد.

 میریختم از سر جام اروم بلند شدم و به سمت ماشین اکان رفتمبا خوشحالی در حالی که اشک 

 همزمان با من اکان از ماشین پرید بیرون و مرده هم به سمتش رفت.

 سالم_

 اکان یه نگاهی به من کرد و گفت:

 سالم _

 و بعد خیره به صورتم گفت:
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 چی شده؟؟؟این چه سر و وضعیه؟؟؟؟_

 خواستم حرف بزنم که مرده گفت:

 شما با خانوم چه نسبتی دارید؟؟؟؟؟؟_

 اکان بدون اینکه هول شه گفت:

 نامزدم هستن_

 خیره بهش نگاه کردم.

 نامزدش؟؟؟؟_

 مرده پوزخندی زد و گفت:

 شما نامزدتون نصفه شبی تو خیابون تو ماشین سه تا جوون غریبه چکار میکرده؟؟؟؟؟؟_

 اکان با این حرف یکم به من خیره شد و گفت:

 شما کی هستید که این سواال رو میپرسید؟؟؟؟؟؟؟_

 مرده پوزخندی کذاییش رو دوباره زد و دستشو کرد داخل کتش و کارتشو در اورد و گفت:

 سروان موالیی هستم_

 اکان سرشو تکون داد و به من خیره شد و گفت:

 

 راستش من تازه از..._

 قبل از اینکه سوتی بده تو حرفش پریدم و گفتم:

 تازه از بیمارستان اومده چون من هم زیاد حالم خوب نبود اومدم بیرون هوا بخورم که گیر اون سه تا مرد افتادم._

 مرده یکم مشکوک نگاهم کرد و گفت:

 شما برای هواخوری تو اتوبان قدم میزنین؟؟؟؟؟؟؟؟_

 ادامه داد:

 خونتون کجاست که سر از اینجا در اوردید؟؟؟؟_

 اکان گفت:

 جناب من براتون توضیح میدم._

 من پزشک هستم نامزدم از دست من عاصی بود که چرا نرفتم خونه.

 از طرفی همسر من وقتی میره تو فکر کسی نمیتونه از فکر درش بیاره بیرون.

 ت:یعنی مرده باید خیلی خر میبود که این علت های غیر واقعی من و اکان و میپذیرفت ولی نمیدونم چی شد که گف

باشه فعال که مشکلی نیست ولی بهتره خانوم حواسشون جمع باشه تا این موقع شب بیرون نیان مخصوصا تنهایی و _

 در ضمن 

 با چشم غره به مست من گفت:

 یادشون باشه که با یک مامور انتظامی چجوری برخورد کنن._

 و بعد به سمت ماشینش رفت و روشن کرد و از ما دور شد.

 که اکان میخواد بدونه چرا این موقع شب بیرون بودمو این اتفاقایی که سروان موالیی گفته چیه؟؟؟؟؟؟؟میدونستم 
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 قبل از حرفی گفت:

 حنانه برو سوار ماشین شو._

 به سمت ماشین رفتم و در و جلو رو باز کردم و خیلی اروم سوار ماشین شدم که یکم بدنم درد گرفت

 تو فضای ماشین بین صدای نفس های منو اکان درجریان بود. صدای اهنگ خیلی اروم و ضعیف

 خواستم حرفی بزنم که همزمان با من اکان هم حرف زد.

 اکان گفت:

 چی میخواستی بگی؟؟؟_

 گفتم:

 من نمیخوام چیزی بگم_

 دستش تو موهاش کشید و گفت:

 ولی من فکر میکردم قراره یه توضیحی به من بدی.._

 

 پایین.سرمو انداختم 

 من چیزی نداشتم براش بگم باید چی میگفتم؟؟؟؟؟میگفتم...

 ناخواسته از این قسمت حرفامو بلند به زبون اوردم.

 واقعا هم چیزی ندارم برات بگم...چی بگم هان؟؟؟

بگم که امشب شب عروسی پسری بود که دیوونه وار دوستش داشتم؟؟؟؟بگم شب مرگ تمام ارزوهای قشنگم 

 عا منصفانه بود؟؟؟؟؟؟بود؟؟؟؟واق

 اشکام دوباره مثل سیل رو گونه هام رها شد.

 با حرص و عصبانیت از رو گونم زدودمشون و گفتم:

 از دست این اشکای لعنتی...همینا بود که منو و عشقمو به اون نامرد معرفی کرد.

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 تو میفهمی چی میگم؟؟؟؟

 ی با این حرفم سرشو اورد باال و بهم زل زد و گفت:به فرمون خیره شده بود ول

 اره میفهم ولی تا وقتی کامل تعریف نکنی حرفی نمیزنم.

 با پوزخند به روبه روم خیره شدم و گفتم:

 چی میخوای بدونی هان؟؟؟؟؟

 اینکه 

 بغضم داشت گلوم و فشار میداد 

 نمیاره جز اینکه مادرم به جای اینکه درکم کنه اصال بروی خودش

 منم تحملم تموم شد و به شب و سکوت پناه اوردم تا اینکه سه تا جوون مزاحمم شدن و سوار ماشینشون کردنم

 از ترسشون منو مثل یه زباله از تو ماشین پرتم کردن بیرون 

 و این شد حال و روزم
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 و بعد به قیافم اشاره کردم

 بهم نگاه میکرد بلند تر گفتم:

 چی میسوزه؟؟؟؟؟؟؟؟میدونی دلم از 

 به سقف ماشین زل زدم و با داد گفتم:

 به اینکه حتی تو اون لحظه اسم اون ....

 اون ...

 اروم گفتم:

 صدای علی رو زبونم بود...

 اما اون نبود...

 

 نبود

 من حتی اونو هم نداشتم تا به دادم برسه....

 فقط تورو داشتم...

 ر میکنم که تو میتونی کمکم کنی یا نه...از اون روز تا به حال مدام فک

 بهش خیره شدم.اونم خیره شد و گفت:

 از کدوم روز؟؟؟؟؟؟؟

 اون روزی که رفتیم شهربازی همون روز که مواد کشیدم.

 اخماش جمع شد تو هم و گفت:

 خب جوابش؟؟؟؟؟؟؟؟

 با ناراحتی گفتم:

 نه تو هم نمیتونی کمکم کنی....

 دم و ادامه دادم:اهی از ته دلم کشی

اون روز که منو بردی شهربازی و ازم خواستی تا سوار اون وسایال بشم فهمیدم که فقط میتونم تورو دوستم بدونم 

 همین و بس خوشحال شدم

و بیشتراز اون خوشحال شدم واسه خاطر اینکه تو به من گفتی که میتونم روی تو به عنوان یه برادر حساب 

 تنها نیستم... کنم...خوشحال شدم که

 دستشو گذاشت رو بینیش و گفت:

خیلی خب ساکت باش تا من حرف بزنم تا بدونی میتونم کمکت نم یا نه اگه قانع شدی که هیچ اگه نه یه فکری برات 

 میکنم باشه؟؟؟؟؟؟؟؟

 یکم بهش نگاه کردم و گفتم:

 فکر میکنی میتونی؟؟؟؟؟؟؟

 :بعد سرمو به نشونه نه تکون دادم و گفتم

 نچ نمیتونی....
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 دوباره گفت:

 هیس 

 تو ساکت باش تا من حرف بزنم.

 منتها تو فقط چشماتو ببند و به حرفام گوش کن باشه؟؟؟؟؟؟؟

 با پوزخند گفتم:

 چیه فکر کردی مشاوری؟؟؟؟؟؟؟

 ماشینو روشن کرد و گفت:

 تو خاموش باش و گوش کن اگه نشد هرچی که تو بگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 تم و فتم:چشمامو بس

 باشه فقط حرفای عاشقانه نزن که اشکم در میاد...

 صدای نفسشو که همراه با خنده بود رو شنیدم

 منتظر شدم تا حرف بزنه اما دیدم که ساکته

 چشمامو باز کردم که دیدم گوشیش دستشه و داره شماره میگیره

 با حرص گفتم:

 داری منو مسخره میکنی؟؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟؟؟

 نگاه کرد و گفت: یکم منو

 نه میخوام به حمید بگم تا نگرانت نشن...

سرمو تکون دادم و دوباره چشمامو بستم.تو زمانی که اکان داشت با حمید صحبت میکرد فقط داشتم به این فکر 

 میکردم که امشب دست شمیم دستای مردونه علی عطا رو به دست میگیره؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 میکردم و حلقه اشک تو چشمام جمع شده بود که اکان گفت: هنوز داشتم به این مسئله فکر

 دو دقیقه دیگه دیر تر زنگ میزدما....

 بهش نگاه کردم و گفتم:

 چطور؟؟؟؟؟

 نیشخندی زد و گفت:

 حاال بعدا میگم تو حاضری؟؟؟؟؟؟

 سرمو دوباره به پشتی صندلیم تکیه دادم و چشمامو بستم و گفتم:

 اره....

 صد موعظه ندارم نصیحتم نمیکنم ولی به تک تک حرفام با دقت گوش کن.ببین حنانه ق

شاید خیلی مسخره باشه ولی قصد دارم برات داستانی رو تعریف کنم تا بتونی به نقش خودت تو این بازی شکل قابل 

 انسجامی ببخشی.

 سرمو با چشمای بسته تکون دادم و گفتم:

 باشه میشنوم.
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 :یه نفس عمیق کشید و گفت

 فقط تصور کن که کنار مرد مورد عالقت نشستی

 پلکام تکون خورد.این اتفاق شیرین هیچ وقت نمی افتاد.

 اکان متوجه لرزش پلکم نشد و ادامه داد:

 اما به این هم فکر کن که شمیم هم وجود داره.

 حس و حالم کش اومد.دوباره از خوشحالی با مخ افتادم تو ناراحتی.

 ادامه داد:

به این باور رسیدی که علی عطا دوستت داره چرا که یه زمانی بهش گفتی دوستش داری و ازش شنیدی که  تو

 دوستت داره...

 اما حاال با تمام اعتمادی که بهش داشتی فهمیدی شمیم اونو از تو گرفته...

 تا اینجای داستان خودت بود اما از اینجا به بعدشو من بهت میگم

 به قفسه سینم.قلبم محکم میخورد 

 منتظر شدم ببینم چی میخواد بگه.

 ادامه داد:

ببین حنانه درسته که هنوزم دوستش داری ولی تموم شد تو باید فراموشش کنی.اینکه هر شب و روز رو به کام 

 خودت تلخ میکنی چیزی درست نمیشه.

 نتونستم طاقت بیارم چشمامو باز کردم و داد زدم:

 چی میگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 مگه الکیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 اسون نیومد تو زندگیم که حاال بخواد راحت بره...

 یعنی میگی من با تمام عشق و عالقم برم کنار تا شمیم یه روزه به عشق من برسه هان؟؟؟؟؟؟؟

 یکم نگاهم کرد و گفت:

 حنانه تموم شد چرا نمیفهمی که دیگه اون برای تو نیستش حتی اگه خودش بخواد...

 

م قفل شد از مابین زبون ودندونای بهم کلید شدم میخواستم حرفی رو عبور بدم ولی با بغض داشتم به اکان نگاه دهن

 میکردم و حرفشو تو ذهنم هضم میکردم.

 یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی حتی اگه خودشم بخواد راه برگشتی نیست؟؟؟؟؟؟مگه میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 نطور که داشت رانندگی میکرد گفت:اکان بدون اینکه به من نگاهی بندازه همو

 چرا باور نمیکنی که رفته هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 اگه میخواست میموند...

 اصال اگه میخواست و نمیشد نباید زیر بار حرف زور میرفت...

 اصال اگه قرار بود زیر بار حرف زور بره نباید به تو قولی میداد...

 تی کنار گذاشته نمیشدی...اصال اگه دوستداشتنی در کار بود تو به راح
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 اصال....

 با حرص فریادی با خشم زدم و گفتم:

 بسه بسه.....

 و بعد اروم و با هق هق گفتم:

 بسه....چرا تموم نمیکنی این حرفای تکراری و که خودم روزی هزار بار تو مخم فرو میکنم؟؟؟؟؟

 و بعد سرمو به شیشه تکیه دادم و با بغض برای خودم خوندم:

 

 هرچی کشیدم 

 دیگه بسه دیگه

 دل شده از همه ی کارت 

 خسته دیگه

 غماتو تنهایی کشیدم رو دوشم

 بدیات هرگز نمیشه فراموشم

 برو اسمم و روی لبت نیار 

 از چشمام افتادی

 دیگه منو یادت نیار

 دیگه دوست ندارم 

 ازت بدم میاد

 بودم از سرت زیاد

 من همون که با تو ساخت

 ه هستیشو باختهم

 اما افسوس نکردی احسااااااس

 اشک منو در میاری

 پا روی این دل میزاری

 بسته دیگه خدا نشنااااااااس

 قسم خوردی به اون خدا

 که نمیشی ازم جدا

 اخه مگه تو خدا نداری

 واگذارت به خدا

 آی رفیق نیمه راه

 الهی روز و شب بباری

 الهی روز و شب بباری
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چند دقیقه اکان ماشینو جلو در خونمون نگه داشت و من با یه تشکر خشک و خالی ازش خدافظی کردم و بعد از 

 خودمو به اتاقم رسوندم تا اولین شب نفرتمو با علی عطا شروع کنم...

 

 فصل نوزدهم.........

 

 

 

 یه بار دیگه وسایلمو چک کردم.

 تم و به موهای کوتاهم که حاال یکم رشد کرده بود نگاه کردم.بعد از اینکه مطمئن شدم به سمت میز توالت رف

 تل صورتی رنگمو خیلی ماهرانه روی سرم گذاشتم.

کشو میزتوالت و باز کردم و از بین لباسام یه تاپ بندی صورتی که تو گردنی بود و بند دور گردنش مروارید های 

 کی لوله تفنگی.صورتی بود رو برداشتم و تن کردم همراه با شلوار لی مش

ادکلن به گردن و مچ دستام زدم و بعد یه نگاه دیگه به خودم انداختم و مانتومم پوشیدم و روسری صورتی رنگمو 

 سرم کردم.

کیفم و به همراه عینک دودیم برداشتم و به سمت کمد لباسام رفتم و جعبه قرمز مخمل رنگی رو برداشتم و داخل 

 خارج شدم. جعبه کادویی گذاشتم و از اتاق

******************* 

 یه بار دیگه به پالک نگاه کردم و بعد از مطمئن شدن از درستی پالک سعی کردم لبخندی رو روی لبام بیارم.

 به سمت در خونه حرکت کردم و بعد از مکث بلندی با لرزش دست زنگ رو فشار دادم.

 صدایی از پشت اف اف پرسید:

 کیه؟؟؟؟؟؟؟

 ه اروم و همراه با لرزش بود گفتم:با صدایی ک

 حنانه هستم.

 در با صدای تیکی باز شد و من داخل خونه شدم.

**************** 

 وارد خونه شدم.حیاط کوچیکی داشت که با باغچه های خیلی زیبا تزئین شده بود.

 دیدار شدتو حیاط ایستاده بودم تا کسی به استقبالم بیاد که در خونه باز شد و جلوی در پ

*********************** 

 حس بدی داشتم.

 دلم میخواست گریه کنم.

 ولی مقاومت میکردم.

رو مبالی سلطنتی نشسته بودم و با بغض داشتم به دیوار نگاه میکردم.تنها تو سالن پذیراییشون بودم.مادرش 

 نبود.چشمم و از دیوار گرفتم

 دن.دوباره نگاهمو به عکس دوختم.پیرزنی اومد و شروع کرد ازم پذیرایی کر
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چه خوش قد و باال شده بود.دسته گل تو دستاش گرفته بود .شمیم روی صندلی کنارش نشسته بود و خودش هم 

 کنار شمیم ایستاده بود

 چهره اش برخالف فکرم که فکر میکردم ناراحته هیچ حالتی رو نشون نمیداد

 صداش منو از تو فکر کشوند بیرون.

 اومدی. خوش_

نگاهش کردم.مرتب تر از موقع استقبال جلوی درنزدکیم وایستاده بود و داشت با چشمای مهربونش منو نگاه 

 میکرد.لعنت میفرستادم به خودم واسه خاطر اینکه نمیتونستم سنگدل باشم.

 پوزخندی زدم و گفتم:

 بیا بشین میخوام زود برم._

 تاشو تو هم قالب کرد.با تردید اومد کنارم رو مبل نشست و دس

 خیلی عادی روبهش گفتم:

 خوشحالی؟؟؟؟؟؟؟_

 با بهت بهم نگاه کرد.

 دوباره پوزخند مصنوعیم رو لبم نشست و بغض همیشگی تو گلوم.

 مگه میشد با علی بود و خوشحال نبود.

 ادامه دادم:

 خیلی خب حاال نمیخواد بری تو بهت..._

 اومدم بهت یه پیشنهادی بدم_

 البته تو مجبوری کمک کنی چون مدیون منی..._

 خیره نگاهم میکرد.از داخل کیفم جعبه مخمل و در اوردم و گفتم:

 درخواستی که ازت دارم و کسی نباید بدونه _

 منتظر نگاهم میکرد.ترس تو عمق چشماش بیداد میکرد.

 لی رو از چنگش در بیارم.چه قدر این دختر بیچاره بود.فکر میکرد من مثل خودش پست فطرتم که ع

 با بغض ولی محکم گفتم:

 به علی و خانوادش و همینطور مادر و پدر خودت بگو که زودتر از وقت موعود عروسی کنید._

 بهتش دوصد چندان شد و گفت:

 برای چی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 پوزخند زدم و گفتم:

 چون من میخوام_

 لبخند محوی زد و گفت:

 استی بشه.قرار نیست هر چی تو خو_

 از سر جام بلند شدم و گفتم:

 اتفاقا هرچی که من میگم انجام میشه......._
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 پوزخندی زد و گفت:

 اونوقت چرا؟؟؟؟؟؟؟_

 با حرص گفتم:

 چراش به خودم مربوطه_

 کیفمو برداشتم و جعبه رو روی میز گذاشتم و گفتم:

 سمتت نندازه.مجبوری قبول کنیش وگرنه کاری میکنم که علی عطا تفشم _

 و بعد به جعبه اشاره کردم و گفتم:

 دیشب مامانم میگفت برای جهیزیه یکم مشکل دارین.فکر کنم کافی باشه_

 و بعد از خونشون بی خدافظی زدم بیرون و به اخر این داستان فکر کردم.

 

 

 در حموم و زدم و گفتم:

 بابا براتون گذاشتم دم در 

 د و از پشت در حموم گفت:صدای چهچه ی بابا قطع ش

 باشه دخمل باباش مرسی.

 لبخند کمرنگی زدم و وارد اتاقم شدم و به دفتر بازم که روی تخت بود نگاه کردم.

 فقط سه تا صفحه ازش مونده بود تا تموم شه.

 میخواستم یه صفحه رو بزارم برای امشب که تولد علی بود 

با دفتر وعشق شکست خوردم چون میخواستم همه چیرو تمومش کنم و و بعدی رو بزارم برای اخرین خداحافظی 

 بعدیش رو بزارم برای شب عروسیشون

 و دراخر کاری که میخواستموعملیش میکردم

تلفن بیسیم رو که رو تختم افتاده بود برداشتم و شماره حمید و گرفتم و منتظر شدم تا جوابمو بده اما هر چی منتظر 

 شت.به خونشون زنگ زدم باز هم کسی جواب نداد.شدم تا برداره برندا

 با اعصابی مغشوش تلفن رو به لبای بستم فشار دادم و به این نتیجه رسیدم که به اکان زنگ بزنم.

 بعد از اینکه شمارشو گرفتم به دقیقه نکشید که گفت:

 بله بفرمایید.

 لبخندی زدم و گفتم:

 سالم اکان....امروز وقت داری؟؟؟؟؟؟

 اش خوشحال شد و گفت:صد

 سالم به دوست خوبم حنانه خانوم.البته بانو به کجا میروی؟؟؟؟؟؟؟؟

 به ناخونای دستم نگاه کردم و گفتم:

 به خرید

 خندید و گفت:

 خرید چه بانو؟؟؟؟؟؟؟
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 لبخندم پررنگ شد و گفتم:

 خرید دیگه چه قدر سوال میپرسی من و میبری یا نه؟؟؟؟؟؟

 منتظرم باش خودمو میرسونم. ۱۸من االن بیمارستانم تا ساعت چرا میزنی بانو.

 با کالفگی گفتم:

 بدموقع است.مامان نمیزاره دمه ناهار بیام بیرون. ۱۸نه 

 خب بهش بگو ناهار بیرون میخوری.

 با ناراحتی گفتم:

 باهاش قهرم چطوری بهش بگم.

 خندید و گفت:

 میبینمت.بای بانو. ۱۸مشکل خودته تا 

 اشه.بایب

 بلند شدمو به سمت حمام رفتم.

بابا تازه بیرون اومده بود.داشت با حوله موهاشو خشک میکرد و زیر لب سوت میزد.حولمو از تو کمد کنار حمام 

 برداشتم و گفتم:

 خسته نباشی جناب پدر.

 نگاهی به من کرد و گفت:

 خیلی راست میگی بیا شونه های پدرتو یکم ماساژ بده

 زدم و گفتم: لبخندی

 مینو جون هست دیگه من باید برم حمام که برای امشب کلی کار دارم.

 بابا خندید و گفت:

 این موقع ها که میشه همه کلی کار دارن.

 وارد حمام شدم و گفت:

 غر نزن حاال از حمام که بیام در خدمتم پدر مهربونم.

 پیش بیاد فکر کردم.و در حمام و بستم و به امروز و حوادثی که میخواست 

**************************** 

 چراغ اتاق و زدم و با بی رمقی وارد اتاق شدم.

 پاهام بی حس بودن...

 جون نداشتم حرکت کنم.

 خدا میدونه که تا همی االن چطور تو اون مجلس دووم اوردم.

 روی تخت نشستم و با درد نفس کشیدم.

 نوم گذاشتم و دستای سردم و به پیشونی داغم چسبوندم.روی تختنشستم و ارنجام رو زا

 فکرشم داشت مغزمو سوراخ میکرد.

 به دستام نگاه کردم.از بس امشب ناخونام تو مشتام فرو کرده بودم جای ناخونام رو دستم مونده بود.
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 بغض داشت گلوم رو میفشرد.

مروز با اکان خریده بودم و از روی سرم اروم اروم دستم به موهام رفت.سعی کردم گیره ی گل رزی که ا

بردارمش.انگار روی سرم سنگینی میکرد.لباسام انگار رو تنم زیادی بود.با بی حالی دونه دونه دکمه های لباس 

 مهمونیم رو باز کردم و سعی کردم گریه نکنم.من به خودم قول دادم.

 قول دادم همه چیزو با یه قطره اشک تموم کنم. امشب همون موقع که زنجیر حسین و به گردن شمیم بستم به خودم

 با یه لباس خیلی نازک روی تختم نشستم و دفتر خاطراتم و باز کردم و شروع کردم به نوشتن

 

بعد از ظهر امروز دلم برای دیدنش پر میکشید ولی جلوی دل بیصاحب موندمو گرفتم و هی بهش نهیب زدم که 

 چته....

 د؟؟؟؟؟؟تو قول دادی یادت نمیا

 باید خونسرد باشی دختره ی روانی.

ولی نمیشد.تو دلم دلشوره بود.از اینکه امشب نمیدونستم باید چه رفتاری داشته باشم دلم اشوب بود.من تا قبلش 

خیلی باهاش راحت بودم ولی حاال برای رسیدن به هدفم مجبور بودم که احتیاط کنم و جلوی شمیم خیلی ریلکس 

 رفتارمیکردم.

 لی دل بیصاحب واموندم مگه اروم میشد.و

در کمد لباس و که باز کردم همون لباسی که اون دفعه ای ستش رو خریده بودم که هم دخترونه داشت هم پسرونه 

 رو در اوردم.لباس خیلی زیبایی بود.

 رنگش طوسی بود و ارم دختر و پسر روش بود.

نه.برای همین با خودم تصمیم گرفتم بیارمش.فوقش اینه که در اخر منتها نمیدونستم اگه اینو بدم علی میپوشتش یا 

 میشه دَم کنی شمیم.

لباس دخترونشو همراه با شلوار لوله تفنگی براق و مشکیم پوشیدم وجلو اینه رفتم.موهای کوتاهمو مثل اِموها تو 

م گرفتم و به سمت راه پله صورتم ریختم و مانتو و شال رو روی دستم انداختم و کیف و کفشمو تو دست دیگه ا

 رفتم.

از پله ها که پایین رفتم دیدم بابا و مامان پشتشون به راه پله است.بابا داره با تلفن حرف میزنه و مامانم داره به 

 حرفای بابا میخنده.

 روی اولین مبل نشستم و یکم نگاهشون کردم که بدون اینکه حواسشون به من باشه در حال خندیدن هستن و با

 کسی که پشت تلفنه در حال مکالمه اند.

 مثل اینکه مامان هم داشت با اون یکی تلفن بیسیم صداشونو میشنید

 بود. ۱۸مانتومو پوشیدم و به ساعت نگاهی انداختم یک ربع به 

 شالم رو سرم انداختم و باز هم بهشون نگاه کردم.بابا داشت میگفت:

 خیلی خری_

 و بعد زد زیر خنده.

 ونم طرف چی کی بود و چی گفت که بابا گفت:نمید
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 باور کن خیلی دوسِِِِِِِت داشتم گفتم خری..._

 و بعد دوباره خودشو مامان زدن زیر خنده.

 چه قدر شاد بودن کاشکی میتونستم مثل مامان و بابا بدون غم زندگیمو ادامه میدادم.

 خواستم صداشون کنم که بابا ادامه داد:

 ب بود دندون در اومد.نه خیر حاج ارش ل_

 و بعد دوباره با مامان خندید.

 حدسشو میزدم که تماس با خونه خاله اینا باشه

 

 بابا دوباره ادامه داد:

 نه بابا جلو کسی این حرفا رو نمیزنم.االن فقط منم و خودت _

 و بعد زد زیر خنده و چشمکی هم حواله مامان کرد.

 دوباره گفت:

 مینا باال دارن کاراشونو میکنن تا زودتر بیان.اره بابا حنا و _

 بعد از خنده ای طوالنی گفت:

 غلط کردی من که میدونم تنها نیستی حاجی_

_............... 

 جون من شوخی میکنی؟؟؟؟؟؟علی هم خونه نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 گوشام تیز شد.به دهن بابا چشم دوختم

 یکم مکث کرد و گفت:

 اها پس رفته_

 گه اونا نباید االن نباید خونه شمیم اینا باشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟م

 ای بابا حنا دیوونه شدیا...

 االن که قبل از ظهره اونجا مگه حلوا خیرات میکنن.

 برای چی باید خاله اینا زودتر برن اونجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 اخه علی عطا اونجاست.علی عطا کجاست مگه حنانه؟؟؟؟؟

 خود بابا فت اونجاست

 ابا بابات کی گفت علی اونجاستای ب

 نگفت ولی فت که رفته.

 خب مگه قراره هرجا که میره مستقیم خونه شمیم باشه.

 نمیدونم نمیدونم ولی خدا کنه که اونجا نرفته باشه.

 نرفته حنانه نرفته چرا داری خیال بافی میکنی؟؟؟

 شد از فکر بیام بیرون. صدای زنگ در با صدای بابا که منو صدا میکرد مخلوط شد و باعث

 حنانه چی شده کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 یکم گنگ به بابا نگاه کردم و گفتم:

 هان؟؟؟؟؟؟

 مامان از کنار ایفون اومد کنار و گفت:

 حنانه اکان دم در با تو کار داره.

 با یاداوری اکان خرید و بیرون رفتن از سرجام بلند شدم وبه سمت در رفتم و گفتم:

 باشه.

 ابا گفت:ب

 چی چیو باشه جواب منو به

 لبخندی زدم و گفتم:

 تو فکر بودم بابا

 بابا خندید و گفت:

شوخی میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی به نظرت من االن وایستادم تا بدونم تو چرا قیافت شبیه چک برگشت خورده 

 بود؟؟؟؟؟

 

 خندیدم و گفتم:

 پس چی پرسیدی بابایی؟؟؟؟؟؟؟

 شو گفت:دستشو زد به کمر

 نتیجه فوتبالی که دیشب پخش شد و میخوام چند چند شدن.لبخندی زدم و گفتم:

 بابا اذیت نکن پسر مردم وایستاده دم در گناه داره.

 با ادا گفت:

 اِِِِِِِِِِِِِ راست میگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خوب شد گفتی....

 حنانه مشکوک شدیا جواب منو بده.

 ندیدم و میون خنده گفتم:دیگه نتونستم اروم بخندم با صدای بلند خ

 بابا خواهش میکنم بگو چی پرسیدی تا جواب بدم.

 بابا اروم با کف دستش کوبوند تو پیشونیشو گفت:

 اوه مای گاد.

 بابا پرسیدم داری کجا میری.

 مامان که تا اون موقع نمیدونم کجا بود گفت:

 چیه؟؟؟؟چی شده به چی میخندین به منم بگید.

 دیگه رو زمین ولو شدم و گفتم:از دست مامان 

 مامان تروخدا بس کنید دیگه نمیتونم خودمو نگه دارم.

 بابا هم خندش گرفته بود و گفت:

 خب پدرسوخته جوابمو بده بعد برو دیگه
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 میون خنده سرمو تکون دادم و گفتم:

 هیچی دارم میرم خرید برای امشب کادو هیچی نخریدم.بعد نیشم بسته شد و گفتم:

 اکان میخواد کمکم کنه تو خرید از اونورم با اکان اگه اشکال نداره میام تولد.

 بابا و مامان هم لبخنشون محو شد.بابا گفت:

 باشه برو ولی خیلی مواظب باش.

 و بعد به سمت شلوارش رفتو از تو جیبش کارت بانکیشو در اورد و گفت:

 اینم ببر اگه خواستی ازش کمک بگیر.

 ونی بهش زدم و گفتم:لبخند کم 

 چشم.

 مامان گفت:

 زود بیایی ها!!!!!!!!

 با اینکه بااش قهر بودم ولی دلم طاقت نیاورد و گفتم:

 چشم و بعد از در خونه بیرون زدم.

 

 اکان تو ماشین نشسته بود و داشت با دستمال داخل ماشینو تمیز میکرد تا منو دید از ماشین پیاده شد و گفت:

 دوست خوبم خانوم حنانه خانوم. سالم بر

 خندیدمو گفتم:

 حاجی زود باش بریم که اصال نمیدونم چی براش بخرم.

 با خنده گفت:

 اشکال نداره بانو میبرمت یه جایی که اول عشق کنی.بعد صفا کنی بعد هم اخرش بگی دستت درد نکنه.

 زدم زیر خنده و سوار ماشین شدم و و گفتم:

 ر اومدم پایین.ببخشید که یم دی

 نیم نگاهی بهم کرد و ماشینو روشن کرد و گفت:

 اشکال نداره تو این فاصله نم رفتم خونه وسایلمو گذاشتم و اومدم.

 و بعد به در خونشون اشاره کرد

 لبخند محوی زدم و گفتم:

 اول از همه یه چیزی از میخوام.

 همونطور که داشت رانندکی میکرد گفت:

 چی؟؟؟؟

 و گذاشتم رو پاهامو گفتم:کیفم

 یه اهنگ میخوام.

 بهم نگاهی کرد و گفت:

 چه اهنگی؟؟؟؟؟؟
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 گنگ نگهاش کردم و گفتم:

 یه اهنگ مجاز ایرانی که یه پسر مذهبی بتونه گوش بدتش.

 لبخندش محو شد و گفت:

 حاال چه اهنگی باشه؟؟؟؟؟؟

 به خیابون نگاهمو دوختم و گفتم:

 تولد و چه میدوم تو این مایه ها میخوام. اهنگ در مورد عشق و

 سرشو تکون داد و گفت:

 باشه پس تا قبل از اینکه مغازشو ببنده و بره خونه برای ناهار اول میرم اونجا بعد میریم سراغ بقیه کارات.چطوره؟؟؟

 سرمو تکون دادمو گفتم:

 موافقم.

 

************* 

 تو اون سایت اهنگ مورد نظر رو پیدا کردیم.بعد از کلی سرچ کردن تو این سایت و 

 البته خودم گوش ندادمش ولی گفتم یه نسخش رو برای خودم بزنه تا گوش بدمش.

 بعد از اینکه کارمون تموم شد با اکان به سمت بازار گلستان رفتیم.

 اصال نمیدونستم چی براش بخرم.

 د و به مسخرگی میگفت:اکان مدام چیزایی که خودش دوست داشتو بهم نشون میدا

 باور کن من اگه بودم اولین چیزی که به چشمم میخورد و براش میخریدم._

 و منم در جوابش میگفتم:

 توجه کن که داری میگی اگه تو بودی._

 پس تو جای من نمیتونی باشی 

 اکان مدام منو میخندوند.مدام خاطره تعریف میکرد.

 ه گفت:داشتم به مغازه ها نگاه میکردم ک

 یه خاطره دیگه هم بگم؟؟؟؟؟؟_

 با داد اروم به مسخرگی گفتم:

 ای بابا اکان نمیزاری حواسمو جمع کنم._

 خندید و خیلی مظلومانه گفت:

 تروخدا بزار بگم.همین یه دونست اخریشه_

 لبخندی زدم و گفتم:

 باشه بگو._

 خوشحال شد و گفت:

جراح کلیه بود.یه جشنی میگیره و دوست دخترش هم که خارج از  اقا پارسال تولد دوستم سروش بود که_

 بیمارستان کار میکنه و دعوت میکنه.
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 موقع باز کردن کادوها که میرسه سروش میخواد کادوها رو باز کنه که دوست دخترش میگه مال اونو اخر باز کنن.

 ه.همه میریزیم سر سروش و میگیم اال و بال که باید همون موقع باز کن

 سرمو به هنگام تعریف تکون میدادم اکان هم ادامه داد:

 اره خالصه مدام از ما اصرار از هاله دوست دختر سروش انکار._

 من گفتم:

 هاله خانوم چرا باز نشه؟؟؟_

 

میگفت ای بابا من نمیخوام کسی اینو ببینه این کادو رو برای خنده اوردم که دوست دارم فقط خود سروش تکی 

 ده.بخن

 همه ما ریختیم سرشون و اخر سر باز کردیم.

 اینجاش که رسید اکان بلند زد زیر نده

 نزاشت بپرسم چرا میخندی گفت:

 اگه بدونی چی شد.

 با لبخند گفتم:

 چی شد؟؟؟؟؟؟

 اکان یکم نگاهم کرد و گفت:

 حدس میزنی کادوش چی بوده باشه؟؟؟؟؟؟

 با خنده فتم:

 لباس زیر

 رفت هوا و گفت:خنده اکان 

 وای دختر خیلی باحالی...نه اونم نبوده

 با حرص گفتم:

 همچین خندیدی گفتم البد درست گفتم.

دم یه مغازه ایستادم و داشتم به لوازمش نگاه میکردم که یکی از وسایالش چشمم و گرفت رفتم داخل و اکام پشت 

 سرم وارد شد و گفت:

 و خالصه لوازم بهداشتی اقایون. سغت کامل عطر و کف ریشو شامپو بدن

 با مسخرگی نگاهش کردم و گفتم:

 خب این کجاش خنده داشت.

 زد زیر خنده و گفت:

 اخه هنو به اون قسمت نرسیدیم.

 به وسایال که و قفسه چیده شده بود نگاه کردم و گفتم:

 کی میرسیم.گفت:

 وای سروش قرمز شد و با حرص جلوی همه مهمونا گفت:
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 تا ببینم مگه من بو میدادم که اینارو رفتی خریدی.وایس

 با شنیدن حرف اکان یکم بهش نگاه کردم و بعد یه دفعه منفجر شدم.

 طوری که با صدای خندم فروشنده و چند تا از مشتری ها به منو اکان با مسخرگی زل زدن.

 

 بدون اینکه به نگاهشون توجهی کنم به خندم ادامه دادم.

 تقابال میخندید و ادامشو با خنده ادامه داد:اکان هم م

 اره خالصه همون شب با هم بهم زدن.

 یکم دیگه خندیدم و بعد از اینکه حالم جا اومد به سمت چیزی که دیده بودم رفتم و به اکان نشونش دادم و گفتم:

 بچه گونه نیست؟؟؟؟؟؟

 گاه کرد و گفت:اکان به انگشتم که یه گوی خیلی بزرگو نشونه گرفته بود ن

 قشنگه ولی فکر نمیکنی بد باشه واسه اینکه هدیشو تو جمع بهش بدی؟؟؟؟؟

 یکم فکر کردمو گفتم:

 راست میگی.خب میتونیم یه کاری کنیم.

 یکم نگاهم کرد و گفت:

 چکار؟؟؟؟؟؟

 زل زدم بهش و گفتم:

 اول بیا بخریمش برات توضیح میدم.

 فتم:و بعد به سمت فروشنده رفتم و گ

 اقا ببخشید میشه چند لحظه بیایید اینجا.

 و بعد دوباره به گوی خیره شدم.

 

******************* 

 

 تو ماشین نگاهم به گوی بود.یه دختر و پسر زیر یه درخت نشسته بودن و داشتن به یه گل رز نگاه میکردن

 به عشقمون اعتراف کردیم نمیدونم چرا با دیدنش یاد درختی افتادم که زیرش علی عطا و من

 داشتم بهش نگاه میکردم که اکان گفت:

 راستی سی دی رو که برات زدم و بده بزاریم گوش بدیم ببینیم چیه.

 بروش لبخند زدم و گفتم:

 االن نه....بعدا.

 بعد دوباره گفتم:

 راستی میشه گوشیتو بدی یه زنگ به حمید بزنم

 ت:گوشیشو از تو جیبش در اورد و گف

 اره چرا که نه.

 گوشیشو گرفتم و تو دفتر تلفنش زدم حمید و شمارشو گرفتم.
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همونطور که داشتم به بوق های ازاد گوش میدادم داشتم به تیپ اکان هم نگاه میکردم.یه لباس خردلی با شلوار 

ینه به عقب نگاه مشکی کتون و یه کفش قشنگ پشت فرمون نشسته بود.عینک دودی ریبن زده بود و گاهی از تو ا

 میکرد.موهاشم که کال حالت داشت.

 بوق اشغال باعث شد دوبار شماره رو بگیرم که این بار بعد دوبار بوق ازاد صدای نفس زدنشو شنیدم که گفت:

 به سالم اقا اکان گل و گالب_

 

 با عصبانیت گفتم:

 اره دیگه جواب دوستتو میدی اما جواب تنها خواهرتو نمیدی...

 قعا که.وا

 به تو هم میگن برادر.

 اکان داشت با بهت نگاهم میکرد باورش نمیشد با حمید اینطور صحبت کنم.

 ولی بزار باورش شه که تو این دنیای غریب نه خانوادم درکم میکنن نه اون ....

 صدای حمید از پشت تلفن حواسمو به سمت خودش کشوند.

 د میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟الو چی میگی تو حنانه چرا داد و بیدا

 با حرص گفتم:

 دروغ میگم؟؟؟؟؟؟؟؟

 چرا جوابمو نمیدی؟؟؟؟؟؟؟

 یکم سکوت کرد و گفت:

 نمیتونستم حرف بزنم.

 با بغض گفت:

 ولی میتونستی با اکان حرف بزنی اونم به طور خیلی دوستانه.

 بدون اینکه بهش اجازه حرف زدن بدم گفتم:

 گوشی و بده ریحانه کارش دارم.

یکم دیگه مکث کرد ولی چیزی نگفت صدای نفسهاشو میشنیدم.در اخر صدای ریحانه جای صدای نفس های حمید و 

 گرفت:

 الو جانم

 سالم ریحانه بی وفا...

 صداش با هیجان اومد و گفت:

 سالم حنانه جان خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 دلم برات تنگ شده بود ریحانه.

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 طور حنانه جان.چه خبرا؟؟؟؟؟؟؟منم همین

 لبخندی زدم و به اکان نگاه کردم و گفتم:
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 سالمتی.پیش اکانم داریم میایم دم خونتون.

 اکان متعجب به سمتم برگشت و همینطور ریحانه متعجب از پشت تلفن گفت:

 خیر باشه انشااهلل

 به اکان نگاه کردم که سوالی منو نگاه میکرد.

 که براش میگم و رو به ریحانه گفتم:با دست بهش گفتم 

 تو فعال از خونه بیرون نرو تا منو اکان بیایم دم خونتون.کارت دارم.

 یکم مکث کرد و گفت:

 اما اخه امشب میخوام زودتر با حمید برم خونه شمیم اینا برای کمک

 با کالفگی گفتم:

 نیست. میدونم ولی ممنون میشم صبر کنی تا بیام.کارم زیاد وقت گیر

 مکث بلندی کرد و گفت:

 باشه حنانه جان.قدمت روی چشم.بفرمایید.

 تشکر کردم و گفتم:

 پس میبینمت.

 و بعد گوشی و قطع کردم

 

 بعد از اینکه تلفن قطع کردم اکان زل زد بهم و گفت:

 یه سوال فنی دارم االن_

 لبخندی زدم و گفتم:

 خواهش میکنم بفرمایید._

 نگاهی کرد و پرسید:به روبه روش 

 مگه قرار بود بریم خونه حمید اینا؟؟؟؟؟_

 لبخندی زدم و گفتم:

 اره جریان داره..._

 تک ابرویی انداخت باال و گفت:

 چه جریانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 لبخندم پررنگ تر شد و گفتم:

 حاال بعدا بهت میگم._

 رو کشیدم پایین و گفتم: bو بعد شیشه

 که به کمکت نیاز دارم.فقط همین قدر بدون _

 محکم گفت:

 من که نمیدونم جریان چیه ولی چشم اطاعت میشه قربان._

 بهش نگاه کردم و گفتم:
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 ادرسشونو داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 سرشو تکون داد و گفت:

 ادرس کی حمید؟؟؟؟؟؟؟_

 سرمو تکون دادمو گفتم:

 اره_

 نیم نگاهی به اینه بغلش انداخت و گفت:

 رفتم.چطور؟؟؟؟؟؟؟ اره یه بار_

 با ناراحتی سرمو تکون دادم وگفتم:

 هیچی همینطوری._

 تو دلم گفتم:

 خوش به حالت

 و بعد سرمو به پشتی صندلی تکیه دادمو منتظر شدم تا برسیم خونه حمید اینا.

********************* 

 جلو در خونه صورتی صدفی رنگی ماشینو نگه داشت و گفت:

 ین اپارتمانس.خونشون تو ا_

 بعد لباشو به نشونه فکر کردن جمع کرد و همونطور خم شده بود و داشت از تو شیشه به ساختمون نگاه میکرد گفت:

 منتها نمیدونم کدوم واحد._

 با تعجب گفتم:

 یعنی چی که نمیدونی کدوم واحد؟؟؟؟؟؟؟_

 خندید و به سمتم برگشت و گفت:

در خونه باز بود منم دیدم روم نمیشه برم دم در واسه همین زنگ زدم به حمید اومد یعنی که اون باریم که اومدم _

 پایین.همین

 و بعد نیشخند پت و پهنی زد.

 با حرص گفتم:

 همین؟؟؟؟؟؟؟اونوقت میشه بدونم االن چرا خوشحالی؟؟؟؟؟؟؟_

 خندید و گفت:

 ت چه قدر خنده دار میشه.چون که نمیدونی وقتی دارم برات یه چیزی و تعریف میکنم قیاف_

 کیفمو اوردم باال و کوبوندم به بازوشو گفتم:

 مرض..._

 و بعد از ماشین پیاده شدم و رفتم جلو در خونه.

 یکم به ایفونشون نگاه کردم.

تا واحد داشت.ولی روهیچکدومشون ننوشته بود که خونه کی هست و خونه کی نیست.داشتم به ایفون  ۶خونشون 

 دم که صدای بسته شدن در ماشین اومد.نگاه میکر
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 به اکان نگاه کردم.در حالی که تلفن دستش بود داشت میومد سمتم.

 فقط اخر مکالمشو شنیدم:

 هستی؟؟؟؟؟؟؟ ۶باشه باشه پس واحد _

 با تعجب به ساختمون نگاه کردم.

 

 بدون اینکه دست منو اکان بخوره روی زنگ در باز شد.

 که تلفن و قطع کرده بود داشت منو نگاه میکرد.وقتی دید دارم همینطور نگاهش میکنم گفت:با اکان نگاه کردم 

 اِِِِ برو تو دیگه_

 حواسم جمع شد وارد خونه شدم.

 خونشون اسانسور نداشت.سه طبقه دو واحدی بود.از پله ها باال رفتم.

 به طبقه سوم که رسیدم تقریبا به نفس نفس افتاده بودم.

 نکه در یا زنگی بزنیم در خونه توسط حمید باز شد.دلم برای دیدنش ضعف میرفت.قبل از ای

 موهاش یکم بلند شده بود.یه شلوار لی پاش بود با یه لباس بنفش خوش رنگ که استین کوتاه بود.

 ته ریش هم در اورده بود.با لبخند رو به من گفت:

 ر دادیا!!!!!!!به به سالم به خواهر خوبم.از اینورا؟؟؟؟؟؟؟؟افتخا_

 کفشامو دم در دراوردم و گفتم:

 سالم به برادر بیمعرفت که خواهرشم یادش نمیاد._

 و بعد بهش دست دادم و بدون اینکه ببوسمش وارد خونه شدم و با طعنه گفتم:

 اجازه که میدید برم داخل؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 اخماشو کرد تو هم و گفت:

 خجالت بکش._

 وال پرسی با اکان.و بعد شروع کرد به اح

 وارد خونه شیک ولی نُقلی برادرم شدم.

 خونه به طرز خیلی ساده ولی در عین حال شیکی چیده شده بود.

 فضای خونه خیلی شیک و زیبا بود.

دیوار سفید با پارکت قهوه ای سوخته نمای خونه رو خیلی باکالس کرده بود .همچنین مبالی خردلی رنگ با تزئینات 

 نه خیلی شیک و قشنگ بود طوری که واقعا از دیدنش لذت میبردیداخلی خو

 دست از نگاه کردن خونه برداشتم و با داد گفتم:

 ریحانه کجایی؟؟؟؟؟؟_

 و بعد به سمت اتاق خوابشون که درش بسته بود رفتم .قبل از اینکه خودم وارد شم در توسط ریحانه باز شد.

 فش رنگ.صورتشم یه ارایش ملیح داشت.یه چادر یاسی سرش بود با یه شال بن

ابروهای پیوسته اش حاال جاشو به ابروهای کلفت و مرتب برداشته شده داده بود که تو صورت خوشگلش خودنمایی 

 میکرد.با شوق زیاد کشوندمش تو بغلم و هولش دادم تو اتاق و در و با پام بستم و با خوشحالی گفتم:
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 مرامای بیمعرفتِ نامردِ نارفیقِِِ بی

 

 منو چندبار بوسید و گفت:

 اره من خیلی بیمعرفتم منو ببخش حنانه جان_

 از خودم جداش نکردم و همونطور که منم میبوسیدمش گفتم:

 اینقدر دلم برات تنگ شده که امکان نداره به همین راحتی ها ولت کنم._

 صدای ضربه های در باعث شد ساکت شم.

 حمید گفت:

 ید یااهلل.اهم اهم...ببخش_

 داد زدم:

 نه خیر نمیشه ما مو پریشون کردیم نمیشه بیاین تو._

 حمید خندید و گفت:

 ولی من میتونم بیام تو چون تو هم به من محرمی هم ریحانه._

 با تعجب ریحانه رو از خودم جدا کردم و اروم پرسیدم:

 رفته.زرشک.....ریحانه با داداشم چه کردی که محرم نامحرم و یاد گ_

 لبخندی زد و در حالی که گونه هاش دوباره گل مینداخت گفت:

 خودش اقاست وگرنه من هیچ کارم_

 دست به صورتش کشیدم و گفتم:

 قربون این صورت گلبهیت بشم که دلم برای رقص نور شدنش تنگ شده بود._

 تو گلی همرو هم گل میبینی.-

 حمید دوباره در زد که گفتم:

 دقیقه نمیزاره با زنم صحبت کنما. ۱۱ای بابا -

 و بعد با ریحانه زدم زیر خنده.

 حمید در اتاق و باز کرد و گفت:

 دختر بیا بیرون زن منو تو اتاق گیر اوردی.-

 مثل بچه ها گفتم:

 بیرون چیکارم داری؟؟؟؟؟؟_

 گفت:

 دلم برات تنگ شده میخوام یه دل سیر نگاهت کنم._

 ش خیره شده بودم گفتم:با طعنه در حالی که به

 واقعنی؟؟؟؟؟؟؟_

 با بهت نگاهم کرد و گفت:

 یعنی چی؟؟؟؟؟؟فکر میکنی دروغ میگم؟؟؟؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –(2اشک عشق)

5 4  

 

 به ظاهر لبخند زیبایی زدم و گفتم:

 نه برادر من.منو از این فکرا!؟!؟!_

 ریحانه دستشو گذاشت پشتم و گفت:

 داشته باشیم.اینجوری زشته.بیاید بریم بیرون حرف بزنیم فکر کنم یه مهمون دیگه هم _

 به حرف ریحانه از اتاق رفتیم بیرون.

 نگاهم به اکان افتاد که سرش پایین بود و داشت با گوشیش ور میرفت.

 تا دید ما از اتاق اومدیم بیرون از سرجاش بلند شد و رو به ریحانه گرم سالم و احوال پرسی کرد .

 شپزخونه رفت.ریحانه هم بعد از حال و احوال به سمت ا

 حمید گفت:

 خب خب میبینم که با اکان میری و میای حنانه!!!!!!!_

 و بعد مبل کنار اکان رو انتخاب کرد و نشست.

 منم همونطور که رو به روش میشستم با پوزخند گفتم:

 اره دیگه تو که زن گرفتی و تحویلم نمیگیری_

 

 

 ابروشو یه مدلی کرد و گفت:

 اهان...._

 نی تو دیدی من زن گرفتم قصد داری شوهر کنی؟؟؟؟؟؟یع_

 اکان منو نگاه کرد و گفت:

 ای بابا اصال تو به کار منو حنانه چکار داری؟؟؟؟؟؟_

 حمید خندید و گفت:

 خیلی کارا..._

 اکان لبخندی زد و گفت:

 یه اتفاقی افتاد که منو حنانه بهم قول دادیم که کمک حال هم باشیم._

 و رو پاش انداخت و گفت:حمید پاش

 خوشحال میشم بدونم چه اتفاقی._

 با حرص گفتم:

 ولی من فکر میکنم اگه قرار بود اتفاقی بیافته که تو بدونی پس حتما جلوی تو این اتفاق می افتاد._

 اخمی کرد و گفت:

 حاال مگه چه اتفاقی افتاده که من نباید بدونم؟؟؟؟_

 اکان با لبخند گفت:

 زن رفیق بهت میگم.حرص ن_

 بعد به من نگاهی کرد تا ببینه اجازه میدم یا نه.سرمو خم کردم و گفتم:

 بگو بزار اتیش کنجکاویش خاموش شه._
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 اکان اخمی کرد و گفت:

 یه روز داشتم میرفتم سمت بیمارستان که دیدم حنانه کنار خیابونِِِ_

تم بیشتر کنم که احساس کردم اگه حالش عادی بود یکم با تعجب بهش خیره شدم.اولش عادی بود.خواستم سرع

 که اونجا گوشه خیابون نمیموند.از ماشین پیاده شدم و رفتم سمتش که دیدم...

 اینجا که رسید یکم مکث کرد و بهم نگاه کرد.منم نگاهش میکردم.ادامه داد:

 دیدم یه چیزی خورده مسموم شده._

 و خوراکی سم و از بدنش خارج کنم. سوار ماشین کردمش و سعی کردم با ابمیوه

زد زیر گریه.نمیتونست خودشو اروم کنه.مدام جیغ میزد.بردمش شهربازی.اجازه دادم انرژی های درونیشو خالی 

کنه.وقتی اروم شد برام درد و دل کرد.منم برای اینکه خیالشو راحت کنم از کسی که خیلی دوستش دارم براش 

 گفتم.

رار شد که همیشه برای هم یه دوست خوب بمونیم.من کمکش کنم و حنانه هم کمکم کنه تا به بهم اعتماد کردیم و ق

 کسی که دوستش دارم برسم.همین

 حمید یکم منو اکان و نگاه کرد و خواست حرفی بزنه که ریحانه از تو اشپزخونه حمید و صدا زد و گفت:

 حمید جان میشه بیای کمک._

 رد اشپزخونه شد.حمید از سرجاش بلند شد و وا

 نگاهم و به اکان دوختم و گفتم:

 مرسی که بهش نگفتی._

 خندید و گفت:

 قرار نبود همه چیزو راست و حسینی بزارم کف دستش._

 لبخند زدم و گفتم:

 کارت درسته _

 خندید و گفت:

 خب خانوم کار نادرست زود کارتو انجام بده که دیر میشه._

 با لبخند گفتم:

 اگه ازت بخوام امشب با من بیای تولد علی قبول میکنی؟؟؟؟؟؟اکان _

 یکم نگاهم کرد و گفت:

 نه نمیام_

 اخمام رفت تو هم و گفتم:

 اِِِِ اخه واسه چی؟؟؟؟؟؟؟_

 پاشو انداخت رو هم و گفت:

 اول واسه اینکه دعوت نیستم_

 ساکت شد و با مکث بلندی اول به من نگاه کرد و بعدم گفت:

 ا امیدوارم از این حرفم ناراحت نشی ولی من ازعلی خوشم نمیاد...ببخشید_
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 فکرشو میکردم.

 به همین خاطر نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 مورد اولی که میشه یکاریش کرد ولی برای مورد دوم......_

 چشمامو تو چشماش دوختم و گفتم:

 اگه بهت بگم که تو فقط داری به خاطر من میای چی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 اکان به در اشپزخونه خیره شد و گفت:

 حمید جان چرا زحمت کشیدی؟؟؟؟؟؟_

 همزمان با این حرفش نگاه من با حمید تالقی کرد.

 سرمو به سمت اکان برگردوندم و گفتم:

 بعدا جوابمو بده..._

 و بعد از سرجام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه.

 ریحانه داشت شالشو رو سرش مرتب میکرد.

 با لبخند گفتم:

 خسته نباشی بانو.راضی به زحمت نبودیم._

 نگاهشو به من دوخت و خندید و گفت:

عزیز دلمی.چه زحمتی خوشحالم که اینجایی ولی بیشتر از اون دوست داشتم که یه موقع بهتر میومدی که بیشتر _

 پیش خودم نگهت میداشتم.

 به سمتش رفتم و گونشو بوسیدم و گفتم:

 لی.خیلی گ_

 دستشو گذاشت پشتمو گفت:

 تو بیشتر._

 و بعد ادامه داد:

 خب بیا بریم بیرون بشینیم._

 مانعش شدم و گفتم:

 نه ریحانه جان اگه میشه بیرون نریم_

 

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:

 چرا عزیزم؟؟؟؟؟؟اتفاقی افتاده؟؟؟؟؟؟_

 دستمو گذاشتم رو شونشو گفتم:

میخوام جلوی حمید و اکان حرف بزنیم.میخوام فقط با خودت حرف بزنم بدون اینکه کسی نه عزیزم راستش ن_

 بفهمه.

 نگران نگاهم کرد و گفت:

 باشه بگو عزیزم._
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 دستشو گرفتم و گفتم:

 ریحانه شاید برات سوال برانگیز باشه ولی فقط تویی که میتونی این کمک و بهم بکنی._

 سرشو تکون داد و گفت:

 داری کمکم نگرانم میکنی.... حنانه_

 دِ حرف بزن دیگه مردم ازنگرانی..._

 سرمو تکون دادمو خیلی اروم و شمرده گفتم:

 میشه کلید خونتونو بهم بدی؟؟؟؟_

 صورتش پر از سوال شد گفت:

 کلید خونمونو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 سرمو تکون دادمو گفتم:

 اره کلید خونه خاله اینارو._

 داد و گفت: دستمو محکم فشار

 برای چی؟؟؟؟؟؟؟_

 بهش نگاه کردم و گفتم:

 ریحانه ازم سوال نپرس..._

 دستشو از دستم بیرون کشید و بازوهام و گرفت و گفت:

 معلومه چی میگی؟؟؟؟؟؟یعنی چی چیزی ازت نپرسم..._

 خب من تا ندونم برای چی کلید و میخوای چطوری بهت کمک کنم؟؟؟؟؟؟_

 کار کنم.دلم میخواست بدون اینکه علتو بدونه بهم کمک کنه.نمیخواستم از ماجرا بویی ببره.نمیدونستم باید چ

 یکم بهش نگاه کردم و گفتم:

 نمیشه علتشو ندونی؟؟؟؟؟؟؟_

 با ناراحتی نگاهم کرد و گفت:

 مگه اینقدر غریبه ام که اگه بدونم برات بد بشه؟؟؟؟؟؟؟_

 سرمو به نشونه نه تکون دادم و گفتم:

 نه این حرفا چیه...._

 بعد با مِن و مِن گفتم:

 راستش ....راستش...._

 دوباره تکونم داد و گفت:

 ای حنانه منو کشتی.راستش چی؟؟؟؟؟؟؟؟_

********************** 

 نمیدونستم بگم یا نه.میترسیدم بره به حمید بگه واسه همین گفتم:

 حتی اگه ًقسمت داد باشه؟؟؟؟؟؟؟ریحانه اگه بهت بگم نباید به حمید بگی._

 دلخور نگاهم کرد و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –(2اشک عشق)

5 8  

 

 حنانه چی میگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟فکر میکنی من میرم به حمید میگم؟؟؟؟؟؟؟_

 سریع گفتم:

 نه نه من همچین حرفی رو نزدم....ولی..._

 دستام برای گفتن حرفم میلرزید.

 میخوام....میخوام وقتی کسی خونتون نیست برم اونجا_

 نه نگاهم کرد و گفت:متفکرا

 خب برای چی؟؟؟؟؟_

 به اپن تکیه دادمو گفتم:

 قسم بخور که نمیگی به کسی؟؟؟؟قسم بخور که بین خودمون تا ابد میمونه؟؟؟؟؟؟؟_

 پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت:

 اخه مگه چکار میخوای بکنی که باید اینطوری قسم بخورم؟؟؟؟؟؟؟_

 اشکم سرازیر شد و گفتم:

 ما همتون دشمن منید....اخه ش_

 روبه روم ایستاد و گفت:

 بسم اهلل...چی میگی تو دختر؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی چی که ما همه دشمنتیم._

 رومو ازش برگردودندم تا به چشمام خیره نشه گفتم:

 البد هستید که میگم._

 من میخوام کاری کنم فقط میخوام یه امانتی رو ببرم بزارم تو ...تو...تو.._

 تونستم بقیه حرفمو بزنم.نمی

 ریحانه منتظر ادامه حرفم بود.بدون اینکه بهش نگاهی کنم با بغض گفتم:

 میخوام امانتی رو ببرم بزارم تو اتاق علی عطا._

 مثل ماست وا رفت.با صدایی اروم و متحیر گفت:

 بترکی حنانه گفتم میخوای چکار کنی....ولی...ولی...برای چی اتاق علی؟؟؟؟؟؟؟_

 مگه بین شما همه چی تموم نشده؟؟؟؟؟؟

 مگه هنوز نمیخوای باور کنی که علی نامزد داره.

 با حرص بهش خیره شدم و گفتم:

 از سرَ همین حرفاست که میگم دشمن منید._

 بابا به خدا دیگه کاری باهاش ندارم.منتها میخوام یه امانتی رو بهش بدم._

 متعجب نگاهم کرد و گفت:

و اشکار بهش نمیدی؟؟؟؟؟؟؟مگه اون امانتی چیه که میخوای وقتی کسی خونه نیست بهش خب چرا ت_

 بدی؟؟؟؟؟؟؟

 با حرص گفتم:

 ای بابا ریحانه جان چه قدر سوال میپرسی.نمونش یکی تو...._
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هم  همین حاال که فهمیدی داری پدر منو با سواالت در میاری.حاال حساب کن بخوام این امانتی رو جلو چشم بقیه

 بدم...

 

 اونم چی جلوی خالم و مادر و پدرم که از نزدیکامن وای به حال اینکه یه غریبه می..._

 میون حرفم پرید و گفت:

 باشه باشه....چرا عصبی میشی.خب نمیخوای بهم بگی نگو ولی دیگه پشت سر اونا بد نگو._

 به چشمای خوشرنگش نگاه کردم وچیزی نگفتم.

دونست.وقتی که عاشق شد به عشقش رسید.همه برای رسیدن به عشقش کمکش کردن ولی من اخه ریحانه چه می

 چی؟؟؟؟؟

 اخه چرا بی دلیلی؟؟؟؟؟؟؟

 مگه من و علی عطا مثل حمید و ریحانه نبودیم؟؟؟؟؟؟؟

 اینکه بی دلیل ما برای هم نشیم واقعا یه سوال بود که عالمت سوالش باالی سرم چشمک میزد.

به ریحانه بگم ولی از ریحانه هم میترسیدم.میترسیدم بگم ولی میدونستم حمید که بفهمه مامان و بابا دلم میخواست 

 و بعدش خاله و عمو و ....

 خالصه بیچاره میشدم.کاری نمیخواستم بکنم ولی دوست نداشتم کسی متوجه این کارم بشه

 ریحانه تکونم داد و گفت:

 کجایی حنانه؟؟؟؟؟_

 ا دستم رد اشکای خشک شده رو پاک کردم و گفتم:لبخندی زدم و ب

 داشتم به این فکر میکردم که چرا چشمای تو و علی عطا رنگ هم نیست؟؟؟؟؟؟_

 خندید و گفت:

 نمیدونم...._

 شاید به همون دلیلی که رنگ چشمای تو و حمید به رنگ هم نیست.

 ال بهش فکر نکرده بودم.به فکر فرو رفتم.راست میگفت چه وجه اشتراک جالبی.تا به ح

 ریحانه گفت:

 باز که رفتی تو فکر بیا بریم بیرون بهت کلید و بدم._

 با خوشحالی بهش نگاه کردم و گفتم:

 مرسی._

 سرشو تکون داد و گفت:

 خواهش میکنم ولی حنانه کی میخوای بری؟؟؟؟؟؟_

 گفتم:

 ی میرن بیرونراستیتش نمیدونم.من میخواستم از تو بپرسم خاله اینا ک_

 ریحانه دستمو گرفت و از اشپزخونه منو کشوند بیرون و گفت:

 قبل از اینکه شما برسین اینجا بهم زنگ زد و گفت که دارن راه میافتن تا برای ناهار خودشونو اونجا برسونن._
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 با رفتن من و ریحانه به داخل پذیرایی اکان و حمید نگاهشون به سمت ما چرخید.

 اکان گفت:

 شرمنده ریحانه خانوم مزاحم شدیم._

 ریحانه محجوبانه لبخندی زد و گفت:

 نه خواهش میکنم این چه حرفیه._

 اکان لبخندی زد و گفت:

 ببخشید اصال نمیخواستم اینطوری خدمت برسم.امیدوارم به دل نگیرید._

 میون حرفشون پریدم و گفتم:

 ف تیکه پاره میکنید.ای بابا غریبه که نیستیم چرا اینقدر تعار_

 و بعد رو به اکان گفتم:

 اقا اکان اماده شو که باید بریم کم کم._

 و یه چشمکم دور ازچشم ریحانه و حمید حوالش کردم

 

 لبخندی زد و گفت:

 چشم._

 با ریحانه وارد اتاق خوابشون شدم.

 خوابشون شدم.ریحانه به سمت کیفش رفت تا کلید و بیاره.منم محو در و دیوار اتاق 

تعدا زیادی از عکسای خودشو و حمید و به در دیوار اتاق خیلی هنرمندانه زده بود.دیوارای اتاقش نیلی بود و سِت 

 اتاق خوابش سرمه ای بود.خیلی جذب تزئینات خونشون شده بودم.

 ریحانه به سمتم اومد و خواست حرفی بزنه که حمید همون موقع وارد اتاق شد و گفت:

 ا امشب میای؟؟؟؟؟؟حن_

 به سمتش برگشتم و گفتم:

 اره ولی دیر میام._

 تک ابرویی باال انداخت و گفت:

 چرا؟؟؟؟؟؟؟_

 اگه تو اتاق میموندم نمیتونستم از ریحانه کلید و بگیرم واسه همین از اتاق خواب خارج شدم و گفتم:

 ولد.چون که میخوام با اکان برم جایی.از اونورم با خودش میام ت_

 همراه من از اتاق خارج شد و با تعجب گفت:

 اِِِِ مگه اکانم دعوته؟؟؟؟؟؟_

 خندیدم و گفتم:

 نه من دعوتش کردم._

 رو به ریحانه گفتم:

 اشکالی که نداره ریحانه جان؟؟؟؟؟؟؟_
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 ریحانه معذب شد و با لبخند گفت:

 نه عزیزم قدمشون رو چشم._

 اکان کجاست که حمید گفت:نگاهی تو خونه انداختم تا ببینم 

 رفت دستشویی._

 و بعد به سمتم اومد و گفت:

 فکر نمیکنی زشت باشه که بدون دعوت بیاد؟؟؟؟؟؟؟_

 شونمو باال انداختم و گفتم:

 فکر نمیکنم براشون مهم باشه که یه مهمون زیادتر بشه._

 رشو از خجالت انداخت پایین و گفت:همون موقع در دستشویی باز شد.اکان دید همه داریم نگاهش میکنیم س

 ببخشید شرمنده._

 زدم زیر خنده و گفتم:

 واسه چی هی معذرت میخوای اکان بدو که کلی کارداریم._

 و بعد به سمت ریحانه رفتم و در اغوش کشیدمش و گفتم:

 مرسی ریحانه جان._

 و بعد خیلی اروم در گوشش گفتم:

 االن برم کسی نیست؟؟؟؟؟؟؟_

 و به خودش فشرد و گفت:من 

 خواهش میکنم عزیزم._

 اروم گفت:

 نه خیالت راحت._

 و بعد دستشو خیلی اروم بدون اینکه کسی بفهمه از زیر چادر گذاشت تو دستم و کلید و گذاشت تو دستم.

 حمید و اکان هم در حال خدافظی بودن.تا دیدم سرو صدا شد گفتم:

 ریحانه دیگه حواست باشه.-

 

 تی به پشتم زد و گفت:دس

 باشه حواسم هست._

 بوسیدمش و گفتم:

 شب میبینمت._

 متقابال منو بوسید و گفت:

 مواظب خودت باش._

 از بغلش بیرون اومدم و با لبخند گفتم:

 چشم._

 به سمت حمید رفتم و گفتم:
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 بازم ببخشید مزاحم شدیم_

 اخمی کرد و گفت:

 از این حرفا نزن._

 لبخندی زدم و گفتم:

 چشم_

 و بعد بهش دست دادم.

 اکان هم از ریحانه خدافظی کرد و رفت سمت در تا کفشاش و بپوشه.

دستم همونطور تو دست حمید بود.خواستم منم به سمت در برم که دیدم دستمو ول نمیکنه بدون اختیار دستمو 

 رو سینش و گفت:کشیدم و خواستم برم که منو کشید تو بغلش و سرمو گذاشت 

 خیلی بی معرفت شدی.همه اش از من فرار میکنی._

 اشکام لباسشو خیس کرد.با گریه گفتم:

 بیمعرفت تویی که تو شبایی که اشکام بالشمو خیس میکرد پیشم نبودی تا ارومم کنی._

 سرمو بوسید و گفت:

 ازت معذرت میخوام حنانه.منو ببخش_

 گفتم:سرمو انداختم پایین و تو دلم 

 همیشه این منم که باید همرو ببخشم.

 لبخندی با تمام دردام زدم و گفتم:

 تو بخشیده شده ی خدایی هستی حمید جان._

 و بعد از بغلش بیرون اومدم و گفتم:

 شب میبینمت.خدافظ تا بعد._

 دستمو ول کرد و تا دم در اومد و بدرقمون کرد.

 

************************************* 

 تا تو ماشین نشستم گفتم:

 اکان برو سمت خونه خالم اینا._

 سرش پایین بود و داشت ماشینو روشن میکرد که سرشو اورد باال و گفت:

 اونجا واسه چی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 لبخندی زدم و گفتم:

 یادت که نرفته قراره کمکم کنی رفیق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 سرشو تکون داد و گفت:

 لی اگه قراره کاری کنیم کامیون خبر کنم بیاد.نه یادم نرفته و_

 با تعجب بهش زل زدم و گفتم:

 کامیون؟؟؟؟؟؟؟کامیون برای چی؟؟؟؟؟؟؟_
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 خونه خالیه میشه خیلی اسون و راحت به جز طال و پول وسیله های خوب خونه رو هم بار زد._

 زدم زیر خنده و گفتم:

 دیوونه_

 ماشین و روشن کرد و گفت:

 ونه خودتی.مگه دروغ میگم.فکر نابیه اگه عملی بشه.فقط چند مرحله داره.دیو_

 زدم به بازوشو گفتم:

 بس کن اکان کم کم داره باورم میشه که دزدیا._

 با عصبانیت به سمتم برگشت و گفت:

 دزد خودتی._

 ولی بعد زد زیر خنده و گفت:

 حاال واسه چی باید بریم اونجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 فتابیشو برداشتم و زدم به چشمم و تو اینه یکم به خودم نگاه کردم و گفتم:عینک ا

 میریم میفهمی دیگه.عجب ادم کنجکاوی هستی_

 

********************** 

 

 تا برسیم منو خفه کرد از بس پرسید که برای چی میریم اونجا.

 بگم با من بیاد داخل.جلو در خونه نگه داشته بود.داشتم فکر میکردم که تنها برم یا 

 در اخر تصمیمو گرفتم و رو بهش گفتم:

اکان ازت یه خواهش دارم تا وقتی که من نیومدم بیرون داخل خونه نیا.فقط مواظب باش کسی نیاد.اجازه بده راحت _

 به کارم برسم باشه

 چشماش دومتر از صورتش فاصله گرفت و گفت:

 .مگه میخوای چه کار کنی که میگی بزارم راحت کارتو بکنی.چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟من نمیزارم تنها بری داخل_

 لبخندی زدم و گفتم:

ببین اکان من میخوام این گوی و به عالوه سی دی اهنگ و تو اتاق علی بزارم.منتها میخوام قبلش با همه چی وداع _

 کنم چون شاید دیگه هیچ وقت این خونه رو نبینم.

 متعجب بهم نگاه کرد و گفت:

 ی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟مگه میخوای بمیری که میخوای دیگه اینجارو نبینی؟؟؟؟؟یعن_

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 کاشکی اینطوری بود حداقل دیگه میدونستم راهی برای برگشتم نیست ولی ...._

 

 بغضمو قورت دادم و گفتم:

 نمیدونم ولی تصمیماتی گرفتم که شاید باعث شه از اینجا برم._

 ماش دودو میزد.گفت:تعجب تو چش
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 یعنی چی میخوای از ایران بری؟؟؟؟؟؟؟؟_

 سرمو به پشتی ماشین چسبوندم و به در خونه خاله زل زدم 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 نمیدونم شاید اره شاید نه._

 شاید اصال اینجا نه.شاید از پیش خانوادم برم بدون اینکه بهشون بگم._

 که هیچکسی نباشه.شاید برم جایی زندگی کنم 

 رو صندلیش جا به جا شد و گفت:

 منظورتو نمیفهمم._

 جعبه کادویی رو برداشتم و در ماشینو باز کردم و گفتم:

 بزار میرم وقتی برگشتم برات تعریف میکنم._

بار اخرم  و بعد بدون اینکه بزارم حرفی بزنم از ماشین پیاده شدم و به سمت در خونه ای رفتم که خدا خدا میکردم

 نباشه که میبینمش.

 

************************* 

 

 وارد حیاط شدم.

 دسته جعبه کادویی رو تو دستم فشردم و قدمامو اروم به سمت خونه برداشتم.

 حیاط مثل قبل نبود.درخت سبز شده بودن و روی زمین کنار سنگا چمن سبز شده بود.

 واسه همین سخت بود بتونم درختی که زیرش عهد بستیم و پیدا کنم.درختا مرده نبودن و همشون برگ داشتن.

 به وسطای باغ که رسیدیم به دار و درختا نگاه کردم.

نمیتونستم تشخیص بدم که درخته کدومه واسههمین وارد باغچه شدم و به دنبال میعادگاهمون چشم به درختا 

 رخت کوتاهی که گاهی اوقات کنارش مینشستمدوختم.و باالخره پیداش کردم.اونم فقط از دیدن کنده د

 به سمت درخت رفتم.کنارش که رسیدم خاطره هامون از جلوی چشمام رد شدن.

 دستمو به تنه درخت کشیدم و خودم و بهش چسبوندم و به تنه اش بوسه زدم.

 اروم گفتم:

 دلم برات تنگ شده بود_

 

 و بعد با قدمایی بلند خودم و به خونه رسوندم.

 کلید و تو در چرخوندم.در قفل نبود.بدون اینکه کلید و بچرخونم دسترو به سمت پایین کشیدم و در و باز کردم.

نگاهی به اینور و اونور کردم وقتی دیدم کسی نیست بدون سر و صدا از پله ها باال رفتم و جلوی در اتاق علی عطا 

 ایستادم.

 قش شدم.خیلی اروم در اتاق و باز کردم و وارد اتا

 با باز کردن در بوی خوش عطری که علی زده بود به مشامم خورد.

 با جون و دل بو رو به داخل ریه هام کشیدم.
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 عین دیوونه ها اشکام از رو گونه هام سرخورد و افتاد پایین.

 در اتاق و پشت سرم پیش کردم.

 به در و دیوار اتاق نگاهی انداختم.

 ذ بود.رو دیوارای اتاقش کلی کاغ

با خط عجیبی کلی چیز داخل برگه ها نوشته بود.نمیتونستم بفهمم چی نوشته.به سمت کمدش رفتم.در کمدشو باز 

 کردم و یکی از لباساشو برداشتم و به صورتم چسبوندم.

 وای خدا اخه چه بیرحم بودن که علی رو از من گرفتنش.

 باسو تو دهنم فشار دادم تا صدام بلند نشه.هق هق گریه های معصومانم تو اتاق بلند شد.تقریبا ل

 همونطور که گریه میکردم به سمت ضبط رفتم و روشنش کردم.

 از داخل جعبه کادویی سی دی رو در اوردم.

 سی دی رو سر جاش گذاشتم.صداشو کم کردم.خودم شعرش و گوش نداده بودم.میخواستم گوش بدمش.

 دیواری پشت به درنشستم و لباسو به خودم فشار دادمش.منتظر شدم تا بخونه.رو زمین کنار کمد 

 صدای خواننده گرد و غباری تو دلم به پا کرد که تا چند دقیقه حال خودم دست خودم نبود.

 

 

 

 خیلی خوشحالم از اینکه 

 تو به دنیا اومدی تو 

 دنیا فهمید که تو انگار

 نیمه ی گمشدمی تو

 زندگی خیلی خوبه

 تورو دادهچون که خدا 

 روز تولدم برام 

 فرشتش و فرستاده

 خدا مهربونی کرد 

 تورو سپرد دست خودم

 دستتو گرفتم و 

 فهمیدم عاشقت شدم

 خدا مهربونی کرد

 تورو سپرد دست خودم

 دستتو گرفتمو

 فهمیدم عاشقت شدم.

 

 صدای هق هقم تو اتاق پیچیده بود.
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 ارد ماجرای منو علی نمیکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اخه شمیم لعنتی مگه چی میشد خودتو و

 لعنت بهت.

 اخه من چطور ازت بگذرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 اورده دنیا یه دونه 

 اون یه دونه پیش منه

 خدا فرشته هاشو که

 نمیسپره دست همه

 

 تو نمیومدی پیشم

 من عاشق کی میشدم؟؟؟؟؟؟؟

 به خاطر اومدنت

 یه دنیا ممنون توام

 

 نی کردخدا مهربو

 تورو سپرد دست خودم

 دستتو گرفتمو

 فهمیدم عاشقت شدم.

 

 خدا مهربونی کرد

 تورو سپرد دست خودم

 دستتو گرفتمو

 فهمیدم عاشقت شدم.

....... 

 فهمیدم عاشقت شدم

 

ساس کردم نمیدونم چه قدر بود که نشسته بودم و داشتم برای دل بیچارم زار میزدم فقط وقتی به خودم اومدم که اح

 که هوا تاریک شده.

 اروم از سر جام بلند شدم و دنبال یه کاغذ روی میز علی گشتم.

 بعد از کلی جستجو یه کاغذ پیدا کردم.

 برش داشتم و با یه خودکار که اونم از رو میز برداشتمش شروع کردم به نوشتن:

 سالم.

 ونم باهات حرف بزنم و تو این کاغذ سفید بنویسممیخواستم برات ناگفته های قلبم حتی زمانی که دیگه نمیت

 ولی جز این دو خط نمیتونم چیز دیگه ای بگم.
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 یادت باشه به حق همون شبای عزیز محرم ازت نمیگذرم خدانشناس.

 فقط هم به خطر اینکه بی دلیل گذاشتی رفتی.

 تا ابد.

 حتی تا قیامتی که بهش ایمان داری نخواهم بخشیدت.

رو کاغذ چکید.با پوزخند بلند با خودم گفتم: اینم اثر انگشتم بود که چکید رو کاغذ. زیر قطره اشکم  قطره اشکم

 نوشتم:

 دوستی با هر که کردم زد به پشتم خنجری

 عاشق هرکس که گشتم شد نصیب دیگری.

 خدانگهدار

 حنانه

 حسرت بیرون اومدم.برگه رو از رو میز برداشتم و روی جعبه کادویی گذاشتم و از اتاق با 

خیلی سریع از پله ها پایین رفتم و همونطور که زار زار گریه میکردم بدو به سمت در خروجی باغ رفتم و در و پشت 

سرم بستم.هوا کم کم رو به تاریکی بود.اکان سرش رو فرمون ماشین بود.در ماشین و باز کردم و داخل ماشین 

 نشستم و با هق هق گفتم:

 افتاکان راه بی_

 سرشو از رو فرمون برداشت و با تعجب بهم زل زد و گفت:

 اِ اومدی؟؟؟؟؟؟؟بزار اول برم خونه._

 با تعجب همونطور که قطره های اشک از چشمام رو گونم سر میخورد گفتم:

 خونه؟؟؟؟؟؟میخوای منو تنها بزاری؟؟؟؟؟؟؟؟_

 کرد و گفت: با دلسوزی نگاهم کرد و با انگشتش قطره اشک و از چشمام پاک

 میرم تا لباس بپوشم تا همراهیت کنم_

 

 لبخندی زدم و گفتم:

 ازت ممنونم._

 نگاهی بهم کرد و گفت:

 امشب و تحمل کن._

 اشکام که سرازیر شد ماشین و روشن کرد و راه افتاد.

 

*********** 

 

 از رو تختم بلند شدم

 به ساعت نگاه کردم.

 رو نمیدید.چشمام از زور گریه جایی 
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چشمامو تنگ کردم و دوباره به ساعت خیره شدم.ولی بازم ندیدم.بیخیال ساعت شدم و به نوشته هام خیره شدم.تازه 

 کم بود نوشته های منی که شب قبل رو با کابوس گذروندم.

 با خستگی خمیازه ای کشیدم و دستم به چشمای خیسم کشیدم.

 اشک داشته باشه.اخه خدایا مگه یه چشم چه قدر میتونه 

 دیگه حالم داره از این همه اشک بهم میخوره.واقعا از اینکه گریه میکنم پشیمونم

 خسته از اشکام دوباره رو تخت نشستم و قلم و تو دست گرفتم و نوشتن رو دوباره اغاز کردم:

 

*********************** 

 دم در ایستادیم.یکم به تیپش نگاه کردم.

 ه.پسره ی دیوون

 زنگ و زد.

 قبل از اینکه در باز شه یه بار دیگه با دستم اروم زدم پس کلش و گفتم:

 واقعا که کم داری._

 لبخندی زد و گفت:

 چیه خب .میخوام امشب بیشتر از همه به تو خوش بگذره._

 لبخندی زدم.صدای مادر شمیم تو ایفون پیچید:

 کیه؟؟؟؟؟؟_

 که اکان گفت:خندم گرفت.نتونستم بگم ماییم 

 ماییم._

 خندم بیشتر شد.

 در با صدای تیک باز شد.

 زودتر از من وارد خونه شد.

دیوونه برداشته بود یه کاله بوقی خریده بود گذاشته بود رو سرش و یه بسته هم فشفشه خریده بود که دو تاشو تو 

ی دیگشو روشن کرد و با خنده زود به ماشین روشن کرد.داشتم پشت سرش میرفتم که وسط حیاط وایستاد و دو تا

 سمت مادر شمیم که دم در وایستاده بود رفت و با خنده گفت:

 به سالم مادر زن علی جان.تولد تولد تولدش مبارک.اجازه میدین برم داخل؟؟؟؟؟_

 مادر شمیم لبخندی زد و و گفت:

 سالم از ماست.بله بفرمایید._

 نه.و بعد راه داد که اکان بره داخل خو

 خیلی اروم به سمت خونه رفتم.

 چشمش که به من افتاد گفت:

 سالم حنانه جان خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟کم پیدایی عزیزم._
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سالمی کردم و لبخندی زدم و همونطور که داشتم کفشامو از پام در میاوردم بهش دست دادم و صورت مهربونش و 

 بوسیدم و گفتم:

 لوغ بود.شرمنده من این چند وقته سرم ش_

 صورتمو بوسید و همونطور که داشت هُلم میداد تو خونه گفت:

 خوش اومدی عزیزم._

 با لبخندی که سعی داشتم باهاش بغضمو فرو بدم گفتم:

 ممنون._

 و بعد از کنارم رفت و من وارد سالن شدم.

زرگ شمیم نشستم و بعد از اینکه یه به همه سالم کردم.رو اولیم مبل بعد از بوسیدن عزیز خانوم و مادرجون و مادرب

 نفس عمیق کشیدم سرمو اوردم باال.اکان داشت با اقایون سالم و احوال پرسی میکرد و کسی حواسش به من نبود.

منم از فرصت سو استفاده کردم و خیلی نامحسوس چشم چرخوندم تا صاحب جشن و ببینم که ندیدمش.شمیم هم 

 نبود.

 ود.درواقع از خانوما فقط مامان بود و عزیز خانوم و و مادرجون.سر برگردوندم خاله هم نب

 کیفمو رو زمین گذاشتم و رو به مامان که رو به روم بود گفتم:

 مامان شما هدیه چی خریدین؟؟؟؟_

 مامان که در حال پوست کندن موز بود اروم با اشاره سر گفت:

 پول.تو چی خریدی؟؟؟؟؟؟؟_

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 چیز مناسبی براش پیدا نکردم._

 مامان گفت:

 چرا نشستی نمیری لباساتو عوض کنی؟؟؟؟؟؟؟_

 تازه یادم افتاد که از هول دیدن علی لباسامو نرفتم عوض کنم.

 از سرجام بلند شدم و رو به مامان گفتم:

 من کجا باید برم؟؟؟؟؟_

 فت:مامان همونطور که تیکه ای از موز رو تو دهنش میزاشت گ

 اتاق ته سالن._

 وبعد به راهرویی اشاره کرد که به نظر انتهایش اتاق خوابها قرار داشت.

 به سمت راهرو رفتم.

 و جلوی اتاق اخری ایستادم.

 مانتوم رو دراوردم و ساپورتم و همراه با یه لباس مشکی ساتن که بسیار ساده ولی شیک و مجلسی بود پوشیدم.

ا کردم و بعد از اینکه روسری ساتن مشکیم رو هم روی سرم مرتب کردم مقداری عطر را کفشای کالج مشکی به پ

 هم به مچ دستان و زیر گردنم زدم.
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جلوی اینه رفتم و لبخند عمیقی زدم تا ردیف دندان هایم را ببینم.از تمیز بودنشان که مطمئن شدم از اتاق بیرون 

 اق کناری اسم حنانه رو شنیدمرفتم.همین که داشتم از راهرو رد میشدم از ات

 سیخ سر جام ایستادم.

 

 از اینکه درمورد من داشتن صحبت میکردن کامال کنجکاو شدم و خودمو چسبوندم به در اتاق.

 از طرفی هم به بیرون راهرو نگاه میکردم تا کسی منو تو اون حال و اوضاع نبینه.

 صدای شمیم میومد که میگفت:

 ازش خبر نداره؟؟؟؟؟؟ شما مطمئنین حنانه_

 صدای خاله هم در جوابش گفت:

 اره شمیم جان من مطمئنم._

 شمیم یکم ساکت شد ولی دوباره ادامه داد:

اخه مگه میشه.مامان شما که میدونی من همون روز که داشتیم از خونتون میرفتیم بهش گفتم که امشب خونمون _

 مهمونیه.

 خاله گفت:

 دونم چرا نیومده.منم بهش گفتم ولی نمی_

 یه بار دیگه بگیرش._

 دوباره سکوت شد.

 خدایا یعنی علی عطا کجا بود که تو جشن تولدش نبود؟؟؟؟

 داشتم پوست لبمو ازنگرانی میکندم که شمیم دوباره گفت:

 اصال جواب نمیده_

 خاله با ناراحتی گفت:

 لعنت خدا بر دل سیاه شیطون_

 شمیم گفت:

 ر کنیم؟؟؟؟مامان حاال چکا_

یعنی دلم میخواست برم تو اتاق بزنم چپ و راستش کنم که مدام میگفت مامان مامان.ولی باز هم به حرمت عشقی 

 که یه روزی بهش داشتم دهنم و گِل گرفتم و ساکت موندم تا ببینم بقیه اش چی میشه.

 خاله ادامه داد:

 منو تو اینجاییم.االن بیا بریم بیرون.حنانه و دوست حمید اومدن.زشته _

 نیومد خودمون یه کاری میکنیم حاال. ۲اصال بروی خودت نیار.اگه تا 

 و بعد گفت:

 یه دستی به روت بکش.رنگت شده مثل گچ._

احساس کردم داره میاد سمت در که از دم در کنار گرفتم و به سمت سالن دویدم و دم راهرو خیلی اروم و موقر به 

 امانم بود رفتم و همونجا نشستمسمت مبل خالی که کنار م
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 مامان داشت با مادربزرگ شمیم که زن خوش مشربی هم بود صحبت میکرد.

 دستی به صورتم کشیدم و سعی کردم اروم باشم.

 دلم بیقرار بود.نمیدونم چرا نگران بودم.

 ترس و اشوب تو دلم بود که همون موقع صدای زنگ در اومد.

 ه سمت در سرمنم به سمت در برگشت.همزمان با دویدن شمیم ب

 احساس کردم خاله مینو داشت از سر این تابلو بازی شمیم خودخوری میکرد.

 دستامو توهم قالب کردم.

 شمیم گوشی رو برداشت و گفت:

 بله؟؟؟؟_

_...... 

 شمیم لب و لوچش اویزون شد و گفت:

 بله خوش امدین بفرمایید خاله جون._

 ار داد.و بعد شستی رو فش

 سرشو که برگردوند دید همه دارن نگاهش میکنن.

 سریع گوشی رو سرجاش گذاشت و از زیر نگاه ها با رفتن به سمت در فرار کرد.

بعد از چند لحظه همون خانومی همراه با همون اقایی که قبال تو ویال دیده بودمشون به همراه یک پسر که به نظرم 

 .خیلی اشنا میزد وارد خونه شدن

 فهمیدم که خانواده خاله شمیم هستن.

 با همه سالم و احوال پرسی کردیم.

 ریحانه هم پشت سر خانواده خاله اینا وارد شدن.

 با تعجب زل زدم بهش.وقتی کنارم رسید گفتم:

 تو که میخواستی زود بیای؟؟_

 یکم گنگ نگاهم کرد و گفت:

 .یه مشکلی پیش اومد مجبور شدیم یکم دیر بیایم_

دیگه کم کم شکم داشت به یقین تبدیل میشد که یه اتفاقی برای علی افتاده.پوست کنار ناخنمو داشتم میکندم که 

 ریحانه گفت:

 اکان کو؟؟؟؟؟_

 سرمو برگردوندم تا ببینم اکان کجاست که دیدم دم در اشپزخونه ایستاده.

 با سر بهش اشاره کردم و گفتم:

 !!اوناهش.راستی ریحانه!!!!!!_

 همونطور که میخواست بره سمت راهرو سرجاش وایستاد و گفت:

 جانم._

 سوالی پرسیدم:
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 این پسره خیلی اشناست.نیست؟؟؟؟؟؟_

 ریحانه یکم صورتشو مچاله کرد و گفت:

 یادت نمیاد؟؟؟؟؟؟_

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 نه_

 خندید و گفت:

 بزار برم لباسم وعوض کنم میام میگم_

 

 تکون دادم و رفتم پیش خاله و تو دلم گفتم:سری 

اکان راست میگه.اگه قرار بود من براشون باشم هیچ وقت تا به این حد خوردم نمیکردن.اصال خاله یادش نیست که 

 من اومدم.اصال بروی خودشم نمیاره که باعث جدایی منو علی شده.با همه این حرفا روبه خاله گفتم:

 ری!!!!!!سالم خاله تحویل نمیگی_

 خاله نگاه مهربونی بهم کرد و گفت:

 سالم حنانه جان شرمنده اصال حواسم نبود.خوش اومدی خاله._

 صورتمو بوسید.با دلواپسی خواستم ازش بپرسم علی کو که اکان گفت:

 ه.خانوم خطیری شرمنده ها!!!!!!!!!!!!دوست عزیزمون کجاست!!!!بابا تولد که بدون صاحب تولد خوش نمیگذر_

 وبعد نگاهی به من انداخت.

 میخواستم بپرم بغلش تا میتونم ماچش کنم.

 خاله یکم سرخ سفید شد و گفت:

 تو راهه یکم دیگه صبر کنین میرسه._

 اخمامو کردم تو هم.

 شمیم کنارم اومد و گفت:

 سالم حنانه خوبی!!!!!!؟؟؟؟؟_

روزی همینی که حاال روبروم بود تنگ اسمم یه جان یا نگاهی به چشمای خوشگلش کردم.چه قدر دنیا مسخرست.یه 

 عزیزم میزاشت ولی حاال براش یه حنانه شدم.حنانه خالی.شاید اگه راحت تر هم بود اونم نمیگفت .

 با تبسم زیبایی گفتم:

 میزاشتی یه سال دیگه میپرسیدی شمیم جان_

خودم نبودم که دارم با شمیم حرف میزنم.اصال از نوع حرف زدنم جا خورد.خودمم جا خوردم.میدونستم که این 

باورم نمیشد.منی که تا چند لحظه پیش میخواستم حتی یه دندون سالم تو دهن شمیم بزارم حاال مثل این دوستای 

 قدیمی داشتم حالشو میپرسیدم.

دستمو گرفت و ریحانه هم وارد سالن شد.شمیم که دید حرفی برای گفتن نداره جاشو به ریحانه داد.ریحانه مچ 

 گفت:

 هنوزم میخوای بدونی حنانه؟؟؟؟؟؟؟_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –(2اشک عشق)

7 3  

 

 با منگی نگاهش کردم و گفتم:

 چی و؟؟؟_

 خندید و اروم با نک انگشتاش زد رو پیشونیم و گفت:

 دختره کم حواس.معلومه حواست و کجا گذاشتی؟؟؟؟؟؟؟_

ا یه شال ابی که با سنجاق فیروزه دور خندیدم و همراهش رفتم و روی مبل نشستم.چادرش این بار ابی زنگاری بود ب

 سرش محکم بسته بود.

 

 با خنده همونطور که داشتم تو صورتش کنکاش میکردم گفتم:

 خونتون._

 خنده از رولباش رفت و گفت:

 راستی چی شد رفتی؟؟؟؟؟؟_

 لبخند خودمم محو شد و گفتم:

 اره._

 کردم و گفتم: نمیخواستم در موردش چیزی بگم واسه همین بحث و عوض

 نمیخوای بگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 دوباره خنده رو لباش نشست و گفت:

یادت میاد تو محرم که اومده بودی خونمون یه روزش که علی حالش زیاد خوب نبود رفتیم خرید مانتو و _

 لباس؟؟؟؟؟؟

 لبخندی زدم و گفتم:

 لباس خوشگلم برای خودم خریدم. اره یادمه.اتفاقا همین امروزم یادم اومد که تو اون روز یه دست_

 خندید و گفت:

 این همون حسینِِِ دیگه!!!!!!!!_

 یکم به پسره که تو مردونه نشسته بود نگاه کردم.اره راست میگفت.

 حتی یادم اومد که تو محرم هم رو لباسش گل مالیده بود.

 لبخندی زدم و گفتم:

 فکر نمیکردم این باشه._

 تو ظرف میوه برداشت و گفت: لبخندی زد و یه خیار از

 یعنی چی!!؟؟؟؟؟؟!!!_

 خندیدم و گفتم:

 یعنی که فکر نمیکردم اینجا ببینمش._

 یکم نگاهم کرد و گفت:

 پسر خاله ی شمیمه دیگه._

 و بعد چشماشو ازم دزید.
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ونستم در مورد چیزی انگار که نباید یه چیزو میگفت.مشکوک بود.ولی اهمیت ندادم.اینقدر نگران علی بودم که نمیت

 نظری بدم

 اروم یه جوری که زیاد تابلو نباشه گفتم:

 ریحانه نمیدونی علی کجاست؟؟؟؟؟؟؟_

 سرشو اورد باال و گفت:

 نه چطور؟؟؟؟؟_

 میدونستم میدونه واسه همین وقتی دیدم که بهم نمیگه گفتم:

 هیچی همینطور_

 

 نگاهم میکردنگاهی به چشمای اکان انداختم که داشت دزدکی 

 با غم به چشمای غمناکش زل زدم و زیر لبی گفتم:

 دارم میمیرم._

 و بعد از سرجام بلند شدم.

 

******************* 

 

 یه مشت دیگه اب به صورتم زدم.

 تو اینه به خودم نگاه کردم.

 رنگم مثل گچ سفید شده بود.تن و بدنم مثل بید میلرزید.

 پیچ میخورد. نفسم باال نمیومد.دلم

 از ترس اینکه وسط جمع غش نکنم خودمو پرت کردم تو دستشویی.

 تا دستمال کشیدم بیرون. ۲ ۷دستمو به سمت دستمال کاغذی بردم و 

 داشتم صورتمو خشک میکردم که صدای تقه های درتوجهم و جلب کرد.

 در و باز کردم اکان پشت در بود.

 گفت:

 زود بیا بیرون کارت دارم._

 یکم خجالت کشیدم که اومده دمه دستشویی.

 چراغو خاموش کردم و اومدم بیرون و گفتم:

 چیه؟؟؟؟؟چیزی شده؟؟؟؟؟؟؟_

 یکم خیره نگاهم کرد و گفت:

 نتونستی بفهمی علی کجاست؟؟؟؟؟؟؟_

 طاقت نیاوردم و گفتم:

 نه تروخدا تو اگه میدونی بگو._

 زل زد بهم و گفت:
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 ی و به یه بهانه ای بگی میخوای بری خونه؟؟؟؟؟؟؟میتونی لباستو بپوش_

 دیگه داشتم میمیردم.با وحشت گفتم:

 اکان ازت خواهش میکنم بگو چی شده._

 دلم دیگه داشت از تو حلقم در میومد.گفت:

 تو برو یه بهانه بیار و بیا تا بهت بگم._

 دست و پام داش گزگز میکرد.نمیتونستم جلو پامو راحت ببینم.

مو گذاشتم تو سالن.همه نشسته بودن.منتها همه یه مدلی شده بودن.همه قیافشون یه جوری بود.همه نگاهشون پا

 نگران بود

با ترس بهشون زل زدم.نمیتونستم خودمو کنترل کنم.دستو پام یه جوری بود.انگار که حس نداشتن.اخر سر طاقت 

 اوردم.نیاوردم و به سمت دستشویی دویدم .محتویات معدمو باال 

 همینطور که سرم تو کاسه دست شویی خم بود داشتم به حال خودم اشک میریختم.

 استرس زیاد میخواست منو از پا دربیاره

 

 صدای تقه های در دوباره تشنج بهم داد.

 صورتمو اب زدم و با حالتی زار در دستشویی رو باز کردم

 شمیم روبروم ایستاده بود با یه حوله.

 هم داد و گفت:حوله رو ب

 خوبی؟؟؟؟؟؟_

 نگاهش کردم.

همش تقصیره این شمیم لعنتی بود.دلم میخواست فکشو بیارم پایین.دلم میخواست با مشتام تو قلبش بزنم تا از کار 

 بیوفته ولی نمیدونم چی شد که بهش لبخند زدم و گفتم:

 اره._

 میتونی مامانمو صدا کنی؟؟؟؟_

رو زمین نشستم و منتظر مامان شدم.بعد از چند لحظه اومد.تا منو تو اون حال دید سرشو بدون لبخند تکون داد.

 گفت:

 چی شدی حنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 با بی حالی گفتم:

 مامان ..._

 صدام میلرزید گفتم:

 مامان علی نمیاد؟؟؟؟؟_

 مامان با بهت زل زد بهم و گفت:

 حاال که مونده تا اخر جشن.چطور؟؟؟؟؟؟؟_

 دادمو گفتم:سرمو تکون 
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 باشه من میخوام برم خونه._

 تعجبش بیشتر شد و گفت:

 واسه چی؟؟؟؟؟؟؟_

 کالفه گفتم:

 مگه نمیبینی.حالم خوب نیس._

 یکم خیره نگاهم کرد و گفت:

 نه خیر نمیشه._

 چشمام باز شد.

 گفتم:

 یعنی چی نه؟؟؟؟؟_

 مامان داشت میرفت به سمت سالن که گفت:

 من میگم.این کارا خیلی زشته حنا.خودتم اینو میدونی. یعنی همینی که_

 و از راهرو رفت بیرون.

 با حرص بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و لباسامو عوض کردم و به سمت سالن رفتم

 مامان تا چشمش بهم افتاد قرمز شد.

 همه یه جوری نگاهم میکردن.قبل از اینکه کسی سوالی بپرسه گفتم:

 .من زیاد حالم خوب نیست.شرمنده همگی_

 و بعد به سمت مادر شمیم رفتم و تشکر کردم.و بعد خاله رو بوسیدم و گفتم:

 از طرف من به پسر خاله تبریک بگید._

 و بعد رو به مامان گفتم:

 من میرم خونه._

 مامان گفت:

 تو تنها با کی میخوای بری خونه؟؟؟؟؟_

 مگه خودم نمیتونم برم؟؟؟؟؟؟

 

 بانیت نگاهم کرد و گفت:با عص

 نه خیرم._

 و بعد رو به سمت سالن مردونه کرد و گفت:

 اکان جان.............. اکان جان؟؟؟؟؟؟؟؟_

 اکان سرشو به سمت زنونه چرخوند و گفت:

 بله مامان حمید!!!!!!!!_

 همیشه به مامان میگفت مامان حمید.

 مامان لبخندی زد و گفت:
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 رو ببری خونه. یه زحمت میکشی حنا_

 اکان از جاش پرید و گفت:

 مگه داره میره؟؟؟؟؟؟؟_

 مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 اره_

 ریحانه گفت:

 چی شدی حنانه برای چی میخوای بری؟؟؟؟؟؟؟_

 سرمو تکون دادمو گفتم:

 حالم زیاد خوب نیست میخوام استراحت کنم._

 لبشو گزید و گفت:

 داره برو تو یکی از اتاقا یکم بخواب تا داداشم بیاد.خب اینکه اشکالی ن_

 قلبم داشت محکم تو قفسه سینم میکوبید.

 گفتم:

 نه نمیتونم_

 اکان لباسشو پوشید و گفت:

 بریم؟؟؟؟؟_

 سرمو تکون دادمو گفتم:

 اره_

دای شمیم منو سر جام باز هم از همه خدافظی کردمو به سمت در خونه رفتم.اکان داشت از در میرفت بیرون که ص

 وایستوند.

 حنانه؟؟؟؟؟؟؟

 به سمتش برگشتم.

 کنارم اومد.نزدیکم شد و بعد منو در اغوش گرفت و گفت:

 میدنستی خیلی خانومی؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 میدونستی هیچ وقت نمیتونم مثل تو باشم؟؟؟؟؟؟؟؟میدونستی...._

 میدونستی تو یه فرشته ای؟؟؟؟؟؟؟_

 های اشکم و نبینه. چشمامو بستم تا قطره

 با صدایی لرزون گفتم:

 اینایی که گفتی من نیستم._

 من یه ادمم._

 یه ادم که کسی نمیبینتش._

 یه ادم که حتی به صمیمی ترین دوستش اجازه داد که عشقشو شریک شه._

 که خودش بکشه عقب تا دوستش اونو داشته باشتش._
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 من این ادمم نه یه فرشته._

 شو بوسیدم و گفتم:و بعد صورت

 فقط ترو به همون خدای باالسرت ازش مواظبت کن._

 هق هق گریش سکوت حیاطو شکست.منو بوسید و گفت:

 خیلی خانومی._

 از خودم جداش کردم و گفتم:

 شبت خوش._

 و بعد از خونه بیرون اومدم.

 

 سوار ماشین شدم.

 اشکامو پاک کردم و رو به اکان تقریبا فریاد زدم:

 دِ لعنتی چرا نمیگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟خب دل و رودم یکی شد._

 بعد زار زدم و گفتم:

 اکان تروخدا بهم بگو چی شه دیگه نمیتونم نفس بکشم._

 ماشینو روشن کرد و بازم به سکوت خودش ادامه داد.

 خدایا نمیدونم چرا هرکی به من میرسه میخواد عذابم بده.

 نتونستم ساکت باشم گفتم:

 دای باالسرت بگو چی شده.تروخ_

 سرشو به سمتم برگردوند.رو گونه هاش پر از اشک بود

 هق هق گریم بیشتر شد.

 تنم از فشار گریه تکون میخورد.

 اروم گفت:

 بمیرم برای دلت._

 با این حرفش داغ دلم تازه شد صدام با درد از گلوم خارج شد.

 گوشه خیابونی نگه داشت و گفت:

 انه دلم اتیش میگیره.گریه نکن حن_

 سرمو گذاشتم رو داشبورد و گفتم:

 بگو چی شده؟؟؟؟؟؟_

 بینیشو کشید باال و گفت:

 اخه چه جوری بگم؟؟؟؟؟؟؟_

 قلبم دیگه داشت وایمیستاد

 سرمو بلند کردم.قطره اشکی از چشمش چکید و گفت:

 هیچی نشده..._
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 بعد سرشو انداخت پایین.

 با جیغ گفتم:

 چیزی نشده چرا سرتو میندازی پایین؟؟؟؟؟؟؟پس اگه _

 اکااااااااااااااااااااان تروخدا بگو.تروخدا._

 دستاشو گذاشت رو شونه هامو گفت:

 باشه اروم باش اروم باش بهت میگم._

 دستموگذاشتم رو دهنم و همونطور که از هق هق گریه تنم میلرزید محکم کوبوندم رو دهنم و گفتم:

 م تو بگو.باشه خفه میش_

 سرشو انداخت پایین و گفت:

 متاسفم که اینو میگم._

 نفسم از زور درد باال نمیومد.

 گفت:

 موقعی که تو سالن نبودی مادر علی یه چیزی رو گفت که همه چی برای تو تموم شد._

 با ترس بهش زل زدم.چی میگفت؟؟؟؟؟؟؟

 اروم گفتم:

 چی...چی میگی؟؟؟؟؟؟؟_

 گفت:

 ماه میخوان یه عروسی ساده بگیرن.اخر این _

 نمیدونستم باید چکار کنم.....چند لحظه خشک بودم.

 چه سریع.

 فکرشو هم نمیکردم که شمیم اینقدر اماده به حرف من باشه.چه سرعتی.چه تالشی.

 یعنی فقط منتظر بود تا من بگم؟؟؟؟؟؟؟

 جیگرم داشت اتیش میگرفت

 میون گریه خندیدم.

 ماشین تکیه دادمو با ناراحتی گفتم: سرمو به پشتی

 مبارکت باشه عشقم_

 و بعد دستمو گذاشتم رو لبم و شروع کردم به کل کشیدن.

 اینقدر کل کشیدم که گوشم سوت میکشید.خسته شدم.اکان سرش رو فرمون بود.

 با بغض گفتم:

 بریم_

 فصل بیست و یکم........

 

 

 دارم.تنم داغ داغ بود.احساس میکردم تب 
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 عینک دودیم و به چشمم زدم و از اژانس پیمایی بیرون اومدم.

 تصمیم نهایی بود.دیگه کسی نمیتونست جلومو بگیره.

 برای بامداد پرواز داشتم.

میخواستم به سرعت برم.درسته که شمیم با خودش فکر میکرد که جا زدم ولی دیگه بیشتر ازاین نمیتونستم خورد و 

 حقیر شم.

 داخته بودم پایین.به دستم خیره شدم.سرمو ان

 کیف دستیم و در کنارش بلیط هواپیمایی.

 نفسی از درد کشیدم.دستمو طوری گرفتم که بلیط معلوم نباشه تا اه بکشم تا یاد اوردن رفتن غریبونم ازارم بده.

 نگاهم به مانتوم افتاد.

 روسری سیاه.انگار داشتم میرفتم سر مزارم.مانتوی مشکی رنگ ساده با شلوار لی مشکی لوله تفنگی و یه 

 با نارحتی سعی کردم این افکار و از خودم دور کنم.

 کنار خیابون ایستادم.

تاکسی زرد رنگی جلوم وایستاد.بعد از گفتن مسیر سوار شدم.شیشه پایین بود و باد به اشکای من میخورد که از سر 

 دلتنگی در اومده بود.

 

**************** 

 

 سر خیابون کنار پارک از ماشین پیاده شدم و از تو خیابون به سمت خونه حرکت کردم.

 که صدای اکان از کنارم اومد.

 سالم خانوم.چطوری؟؟؟؟؟؟؟_

 سرمو برگردوندم و لبخندی زدم و گفتم:

 سالم بر دوست عزیز.تو کار و زندگی نداری تو کوچه پالسی اینقدر؟؟؟؟؟؟_

 خندید و گفت:

 مرسی از احول پرسیتون._

 و بعد دوباره با خنده گفت:

 فکر کنم اگه عینکتو از رو صورتت برداری تیپ نایسمو ببینی که دارم میرم بیمارستان.

 خدایی راست میگفت.

یه کت مشکی تک پوشیده بود با یه شلوار جین سرمه ای.کیف سامسونت مشکی رنگی تو دستش بود و عینک دودی 

 وهاش گذاشته بود.خوشگلشو رو م

 زدم زیر خنده و گفتم:

 چه قدر خودتو تحویل میگیری.زنگ بزنم کامیون بیاد؟؟؟؟؟؟_

 با تعجب گفت:

 این کامیونم قضیه ای شده برای خودش.حاال واسه چی؟؟؟؟؟؟؟_

 خندیدم و گفتم:
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 واسه بردن این همه هندونه که خودت تو بغلت گذاشتی._

 روم زد رو بینیم.خندید و با انگشت اشارش ا

 با حرص گفتم:

 ده بار بهت گفتم از اینکار بدم میاد!!!!!!!_

 ادامو در اورد و گفت:

 از کجا میای؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 از بیرون._

 با لحن جا خورده ای گفت:

 وای حنانه مرسی که گفتی!!!!!!!باور کن کمک بزرگی بهم کردی.اصال اگه نمیگفتی من چه فکرایی که نمیکردم_

 و بعد زد زیر خنده

 

 خوش به حالش که همیشه شاد بود

 با لبخند گفتم:

 رفته بودم بیرون یه دوری بزنم._

خواست حرفی بزنه که از دور یه موتور با سرعت به سمتمون اومد.ترسیده بودم.اکان دستمو محکم گرفت و منو تو 

 و ولم کرد و خودش وسط خیابون موند.بغلش گرفت و از وسط خیابون کنار کشید و بعد به سمت پیاده ر

 اما موتور دقیق جلوی پای اکان ایستاد.

 داشتم سکته میکردم.شوکه شده بودم

 جفتمون نفس نفس میزدیم.تو شک بودم.اکان زودتر از من خودشو جمع کرد و گفت:

 مرتیکه الدنگ این چه وضعه موتور سواریه.داشتی منو خانوم و میکشتی._

ار از موتور پیاده شد,سوار یه موتور اپاچی مشکی رنگ بود.لباس بادی مشکی که ترسناکش کرده بود مرد موتور سو

به تن داشت.کاله کاسکتی با شیشه ی رفلکس رو سرش داشت که چهره ی من و اکان رو شیشه اش به صورت 

 رنگین کمونی معلوم بود.

 اکان دوباره گفت:

 اهینامه داده.گوشات کر روانی؟؟؟؟؟موندم کی بهت گو_

مرد وایستاده بود.نمیدونستم داره چکار میکنه و به کی نگاه میکنه.کالهو از سرش در نمیاورد تا بدونم چه 

 شکلیه.پشت اکان ایستادم و اروم گفتم:

 اکان بیا بریم به نظر میاد دیوونه باشه._

 اکان خواست حرفی بزنه که مرد به سمت اکان حرکت کرد و یقشو گرفت.

 ترس جلو رفتم و گفتم: با

 چی میخوای دیوونه ولش کن._

 اکان دست یارو رو از رو کتش گرفت و پسش زد.و خودش یقه ی مرد موتور سوار و چسبید و گفت:

 راتو بکش برو پی کارت_
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 مرده موتور سوار هم دستش به کالهش برد و از رو سرش برداشت.

ه با صورتی پر از مو که بلنداش تا گردنش میرسید و چشمای به خون با بهت به مرد موتور سوار خیره شدم.مردی ک

 نشسته داشت من و اکان رو نگاه میکرد علی عطا بود

 با ناله گفتم:

 ع..ل..ی........._

 علی با صدای من به سمتم برگشت و به چشمام زل زد.چشماش پر از رگه های خونی بود.

 گفت:فکش منقبض بود و صورتش قرمز.با فریاد 

 با این پسره ی بی همه چیز وسط خیابون چیکارمیکنی؟؟؟؟؟؟؟_

 میخواستم جوابشو بدم که اکان نزاشت و از فرصت استفاد کرد و یه مشت خوابوند تو صورت علی و گفت:

 به تو چه_

 

وسط کوچه علی که از این ضربه بیخبر بود صورتش به عقب کشیده شد.سرشو که اورد شروع کرد به دعوا با اکان.

 داشتن همدیگرو میکشتن.

 میخواستم برم از هم جداشون کنم ولی میترسیدم.مدام گریه میکردم و ازشون خواهش میکردم همو ول کنن.

 اما هیچ کدوم همو ول نمیکردن.میون دعوا بهم دیگه فحش هم میدادن.

 رو زمین افتادن و تا میتونستن همو زدن.اخر سر جیغ زدم و گفتم:

 ن تمومش کنین.جون م_

 انگار اب یخ ریختم روشون.جفتشون دست از زدن هم برداشتن.

صورت اکان خونی شده بود.ولی علی عطا فقط رو پیشونیش خراش افتاده بود.از بس ریشاش بلند شده بود 

 نمیتونستم تشخیص بدم که بابت مشت اول گوشه لبش چطور شده.

 با گریه گفتم:

 این بچه بازیا رو در میارین؟؟؟؟؟؟؟ چرا دیوونه شدین؟؟؟؟؟چرا_

 نفس نفس میزدن.

 علی از سرجاش بلند شد و خیلی محکم گفت:

 بسه دیگه گریه نکن._

 با خشم زل زدم بهش و گفتم:

 چرا االن فکر میکنی من باید بگم چشم؟هان؟؟؟؟؟؟_

 اکان هم از رو زمین بلند شد و گفت:

 ون.حنانه بیا برو تو خونه زشته تو خیاب_

 با داد میون گریه گفتم:

 برا چی اینجا اومدی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 با دندون قروچه گفت:

 چون کارت دارم_
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 با حرص بهش زل زم.

 دلم برای خودم سوخت

اخ که دل برات تنگ شده بود زندگیم.اخه علی چرا دلشون اومد منو تو رو که زمین و اسمونم میدونست مال همیم از 

 هم جدا کنن.

 نارو تو دلم گفتمهمه ای

 اما نتونستم اروم باشم.

 با خشم گفتم:

 ولی من با تو کاری ندارم.برو خونه.مگه شمیم منتظرت نیست؟؟؟؟؟؟؟_

 خیره نگاهم کرد و گفت:

 منو به اون نچسبون._

 اکان پوزخندی زد و گفت:

 حنانه جان درک کن اقا چی میگن._

 ه اکان انداخت و گفت:علی با عصبانیت اول نگاهی پر از نفرت ب

 دهنتو ببند تا نبستمش_

 و بعد دستی تو موهاش کشید و گفت:

 بیا سوار شو.باید باهات صحبت کنم_

 با عصبانیت رو به علی گفتم:

 زودتر از اینجا برو علی.شمیم ناراحت میشه بدونه تو اینجایی_

 گفت: اینارو با بغض گفتم.کاش نمیرفت ولی با حرص سوار موتورش شد و

 به درک که ناراحت میشه.بهت میگم بیا سوار شو_

 اکان با داد گفت:

 حنانه با تو هیچ جا نمیاد_

 با نارحتی بهش خیره بودم که علی با عصبانیت داد زد:

 تو یکی خفه شو._

 اکان عصبی شد و خواست حرفی بزنه که گفتم:

 من با تو هیچ جا نمیام._

 کن علی.در ضمن با اکان درست صحبت 

 انگار اتیشش زده باشم.

 از رو موتور اومد پایین و با شدت دستمو گرفت و کشید و به سمت موتور برد.

اکان خواست دستمو بگیره که علی منو برد پشت خودشو جلوی اکان ایستاد و با انگشت اشاره تهدیدش کرد و 

 گفت:

 هیس ساکت شو._
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 ادامه داد:

 ف میزنم فقط واسه خاطر اینکه حنانه ادم حسابت کرد.االن اگه دارم باهات حر_

 و بعد هلم داد و سوار موتورم کرد.

 با داد گفتم:

 علی این کارا یعنی چی.من دوست ندارم بیام._

 دستمو گرفت و گفت:

 ترو به عشقمون نرو میخوام حرف بزنم._

 خفه شدم.

 خودشم نشست جلوم و رو به اکان گفت:

 کسی خبر بدی.تا شب خونه میرسونمش.الزم نیست به _

 به اکان نگاه کردم که با مظلومیت منو نگاه میکرد

 زیر لبی گفتم:

 ببخشید._

 اکان دستشو گذاشت رو قلبش و گفت:

 مواظب خودت باش._

 علی کاله و رو سرش گذاشت و همونطوری گفت:

 محکم منو بگیر._

 و بعد دستای منو دور کمرش حلقه کرد.

 زده به این کارش نگاه کردم و اجازه دادم اشکام اواره شن.بهت 

********************** 

 وایستا. ۸۱۶تو یه خیابون کنار یه ماشین 

 ماشین خودش بود.

 کاله و از رو سرش برداشت و گفت:

 برو پایین._

 دستمو گذاشتم رو شونش و پیاده شدم.

 ونه های تو کوچه رفت.کاله و سوئیچ و برداشت و به سمت یکی از خ

 زنگ و زد.داشتم به قد و باالش نگاه میکردم.رد اشک رو گونم خشک شده بود.

 دستی رو پوست صورتم کشیدم و منتظرشدم تا علی بیاد.

 بعد چند لحظه مردی دم در اومد و بعد سالم و احوال پرسی کلید و کاله و از علی گرفت.

 ن اومد و گفت:از هم خدافظی کردند و علی به سمت م

 بشین تو ماشین._

 با کالفگی از این مسخره بازیها سوار ماشین شدم.
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 به یه اتوبان رسیدیم.حرفی نمیزد فقط نفساش عصبی بود.

 فکر کنم دیگه نتونست طاقت بیاره که صدای فریادش بلند شد:

 میخوام بدونم تو با اون پسره ی عوضی تو خیابون چه کار میکردی؟؟؟؟؟_

 سته از این حرفای بیهوده داد زدم:خ

 فکرنمیکنم دیگه به تو ارتباطی داشته باشه._

 تو دهنی که بهم زد انقدر برام درد اور بود که با بغض بهش خیره شدم و گفتم:

 راحت باش.بیا بزن._

 صورتمو به سمتش بردم و بعد با ناراحتی گفتم:

 گرفتی.متاسفم میبینم که جای من و با خودت اشتباه _

 اونیکه باید بزنه منم نه تو.

 دستمو به سمت دستگیره در بردم و داد زدم:

 نگه دار میخوام پیاده شم._

 داد زد:

 حنا اروم باش سرجات حالم خوش نیست._

 داد بلند تری زدم و گفتم:

 بهت میگم نگه دار._

شین تو اتوبان شروع کرد به تکون تکون دیدم گوش نمیده به حرفم.فرمون گرفتم و به سمت خودم کشیدم که ما

 خوردن

 داد زد:

 حنا چکار میکنی._

 بوق ماشینا پشت سرمون باعث شد تا علی عصبی شه و در اخر ماشینو یه گوشه نگه داره.

 در ماشینو خواستم باز کنم که قفل در و زد و گفت:

 مگه با تو نیستم؟؟؟؟؟؟؟؟میگم میخوام باهات حرف بزنم._

 اد گفتم:با فری

 حرف؟؟؟؟؟؟؟_

 تو حرفم بلدی بزنی؟؟؟؟؟؟؟یا نه بلدی مثل موش خودتو پشت چادر مادرت قایم کنی؟؟؟؟؟_

 حرف یا دست و بزن؟؟؟؟؟؟؟تو میفهمی کی هستی؟؟؟؟؟؟؟

 نمیدونی؟؟؟؟من بهت میگم

 رذل و پست تر از تو توی این دنیای خاکی نیست.

ولی مشکلم اینکه تو نگاه کردن به منو کفر به خدای باال سرت  میدونی اگه قسم نمیخوردی دلم نمیسوخت

 میدونستی.

 تو همونی هستی که اگه دستم بهت میخورد تا چند شب از راه توبه برنمیگشتی.

 ولی پشت پا زدی به تمام مقدساتی که برای من به باور رسوندیشون
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 میفهمی؟؟؟؟؟؟_

 م و گفتم:سرشو تکون داد و خواست حرفی بزنه گه نزاشت

 ساکت باش.نمیخوام تو چیزی بگی.اینی که حرف میزنه منم نه تو._

 تو اسم خدا تو دهنت بود.به من قول دادی که اگه پشت دروازه قلبت بمونم یه روزی برام دروش باز میکنی_

 پوزخندی زدم و گفتم:

 اما اشتباه این بود که من به تو اعتماد کردم._

 داد زدم:

کشور پر از گرگ مثل برگ گل پاک موندم.اجازه ندادم یه پسر دستش به تنم بخوره.خودمو پیش هیچ من تو اون _

 احدی خورد نکردم.حتی به برادرم خوبی نکردم اما به تو اون زن بی همه چیزت خیلی خوبی کردم.

فکر میکردم ازش  خبر که داری؟؟؟؟دیشب قرار ازدواجتون هم گذاشته شد.تا اخر هفته بعد همبستر کسی میشی که

 نفرت داری...

 

 زل زد بهم.

 فریاد بلند تری زدم.

 انگار که میخواستم تمام سکوت این چند وقتمو با داد زدن پر کنم.

 تو میدونی قول یعنی چی؟؟؟؟؟؟_

 میدونی انتظار یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 باشم. نه نمیدونی چون تا به حال کسی بهت نگفته وایسا تا یه روزی دوستت داشته

 نتونستم خودمو کنترل کنم.

 اشکام در اومد.با ناراحتی دستمو رو صورتم کشیدم که ناخنم باعث خراشیدگی پوستم شد.

 با ناله گفتم:

 میدونی هر شب و هر روز برای یکی از ته دل زار بزنی یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 میدونی نتونی به کسی عشقتو ثابت کنی یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟_

 اینکه از نگاه یه دوست که برات حکم یه رقیب رو داره بخونی که بهت خیانت کرده یعنی چی؟؟؟؟میدونی 

 میدونی تقلب یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 تقلب سر اینکه میدونستن تو برای منی اما راهشو به جایی که به من بگن به شمیم رسوندن و اون حاال صاحب تو شده

 پا به پای من اشک میریخت.

 دم:ادامه دا

 اشک نریز._

 کدومشو باور کنم؟؟؟

 اشکاتو یا حرفای شمیم؟؟؟؟نگرانی های مسخرشو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 من نگران تو که میشم تا سر حد مرگ میرم. ولی اون فقط بلده بگه:

 خدا پشت و پناهش._
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کنم از تمام خواسته  من هیچ وقت ادعا نداشتم که خدارو برای خودم دارم ولی تا پای جونم برای اینکه خدارو راضی

 هام گذشتم 

اما تو خاله و اون شمیم که ادعای خدا داشتن و میکنید و ادعا میکند که از داشتن خدایی که کنارتونه و شاهد 

 اعمالتونه میترسید 

دل یه ادم تنها رو شکوندید.با وعده های بیخود کاری کردید که تمام روزای جونیش با حسرت برای نداشتن اونی که 

 دوستش داره تاریک و شب شه

 دل یه دختری که چیز زیادی تو این دنیا از کسی نمیخواست._

 دستم و گذاشتم رو صورتم و های های گریه کردم و گفتم:

به خدا دلم برای خودم میسوزه.باور نمیکنی که بگم که دلم میخواد برای خودم زار زار گریه کنم که اینطوری همه _

 عذابم میدن.

 اوردم باال و گفتم:سرمو 

حاال هم بزار و برو.من نمیخوام که توضیح بدی.من خودمو قانع کردم که بدرد تو نمیخوردم.چرا که عقیده هامون _

 زمین تا اسمون با هم فرق داره.

 برو و به فکر شمیم باش که منتظرته_

 

 با دستم اشکامو پاک کردم و گفتم:

 قفل در و بزن بزار که برم._

 راه افتاد.علی ساکت بود.با حرص گفتم: ماشین

 علی ازت خواهش میکنم تمومش کن._

 اما علی تو این دنیا نبود.قطره های اشک از گونش سر میخورد و تو ریشش خودشو مخفی میکرد.

 اشکای منم شروع به باریدن گرفت.

 خدایا این اشکای من تمومی نداشت چرا؟؟؟؟؟؟

 ن از سوزش چشم بیهوش شدم.اینقدر اشک ریختم که تو ماشی

 

************************ 

 

 بوی سیگار باعث شد از خواب بیدار شم.

 چشمامو که باز کردم دیدم تو ماشینم.هوا کامال تاریک بود.روبروم یه ویال بود که نور چراغای ماشین افتاه بود روش.

 ا چشمای بسته سیگار میکشه.به علی نگاه کردم که دیدم رو صندلیش دراز کشیده و داره ب

 دستمو خواستم به سمتش ببرم که پشیمون شدم و خواستم در ماشینو باز کنم که چشماشو باز کرد.

 خیره بهم نگاه کرد.

 صندلیشو به حالت اولیش برگردوند و گفت:

 خوب خوابیدی بانو؟؟؟؟؟؟؟_

 و بعد سیگارشو از پنجره انداخت بیرون
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 با تعجب گفتم:

 ا کجاست؟؟؟؟؟؟اینج_

 علی خیره نگاهم میکرد.نگاهش یه مدلی بود.علی هیچ وقت اینطور نبود.اون هیچ وقت مستقیم به صورتم زل نمیزد.

 لبخندی زد و گفت:

 خونمون._

 چشمام اندازه نعلبکی شد.با بهت پرسیدم:

 خونمون؟؟؟؟؟؟علی حالت خوبه؟؟؟میگم اینجا کجاست؟؟_

 ت در سمت من اومد و بازش کرد.از ماشین پیاده شد.به سم

 سرشو خم کرد و گفت:

 به خونه خوش اومدی بانو!!!!!!_

 دیگه نمیتونستم اروم باشم با داد گفتم:

 علی چی میگی؟؟؟؟؟؟اینجا کجاست؟؟؟؟؟؟؟_

 وقتی دید پیاده نمیشم سرشو خم کرد و دستمو گرفت و از ماشین منو کشوند بیرون.

 نگار جریان برق از تنم رد شد.همین که دستش بهم خورد ا

 دستمو خواستم از دستش بکشم بیرون که محکم تر از قبل گرفت و گفت:

 حنا عزیزم نمیخوای بیای؟؟؟؟؟؟؟؟_

 

 چشمامو گرد کردمو گفتم:

 علی چی میگی؟؟؟؟_

 چرا اینطوری شدی؟؟؟؟؟؟_

 ونه شده یا چیزی خورده.میدونستم که هیچ وقت علی رو با این حال ندیدم.میدونستم که یا دیو

 وقت فکر کردن بهم نداد و خم شد و منو از تو ماشین بغل کرد و اورد بیرون.

 دیگه داشتم از ترس میمردم.این علی من نبود.تقلبیش بود.

 منو که تو بغلش بودم و نشوند رو کاپوت ماشین و گفت:

 خوشحالی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 گفت: هنوز تو بهت بودم.دستشو جلوم تکون داد و

 حنا عشقم باتوام میگم خوشحالی؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 چشمامو باز و بسته کردم.

 این علی نبود.عشق من؟؟؟؟

 من شدم عشق علی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 من درونم بلند شد و گفت:

 حنانه تو همینو میخواستی.میخواستی که بهت بگه عشقم چرا نارحتی؟؟؟؟؟؟

 به من درونم نهیب زدم که:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –(2اشک عشق)

8 9  

 

ار نبود که علی اینطوری به من بگه عشقم.قرار بود من برای اون باشم و بعد نه اینکه پای شمیم در حنا چی میگی.قر

 میون باشه

 صدای در ماشین باعث شد وحشت کنم.

 سرمو با ترس برگردوندم ببینم صدای چی بود که چشمام از صورتم فاصله گرفت

 دست علی یه شیشه ودکا بود.

 پایین که گفت:خواستم از رو کاپوت بیام 

 نه همونجا بشین میخوام باهات حرف بزنم._

 هوا سرد بود.اصال نمیدونستم کجاییم.فقط تا چشم کار میکرد تاریکی بود و درختای خیلی خیلی بلند.

 دستامو دور خودم حلقه کردمو به علی چشمم دوختم که داشت در ودکا رو باز میکرد.

 ین گفتم:نمیدونستم میخواد چکار کنه.واسه هم

 این دست تو چکار میکنه؟؟؟؟؟؟؟_

 بلند زد زیر خنده و گفت:

 این؟؟؟؟؟_

 دوباره خندید و گفت:

 اینو میگی؟؟؟؟؟؟_

 و بعد جدی شد و گفت:

 خب نمیدونم فکر کنم قراره بخوریمش دیگه_

 اشکام از رو گونم دوباره ولو شد.گفتم:

 علی حالت خوبه؟؟؟_

 یدم و به کنارش رفتم.و از رو کاپوت ماشین پر

 

 چشمای مخملیشو به چشمام دوخت و گفت:

 یواش میوفتی_

بازوشو چسبیدم وخواستم ودکارو از دستش بیرون بکشم که با همون دستش که بازوش تو چنگاالی من بود کنارم 

 زد و گفت:

 چکار میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟اجازه نمیدم ازم بگیرش._

 امشب کلی باهات کار دارم._

 کرده بودم.نباید میزاشتم از اینا میخورد.علیه من پاک تر از این حرفا بود که بخواد دهنشو به نجستی بزنه. وحشت

 دستشو پس زدم و خواستم شیشه رو ازش بگیرم که منو تو بغلش گرفت و گفت:

 حنانه امشب پیشم میمونی؟؟؟؟؟؟_

جدا شم تا تو چشماش نگاه کنم که منو محکم  لرز تو تنم افتاده بود.معنی حرفش چی بود؟؟؟؟؟؟؟خواستم ازش

 تراز قبل به خودش فشرد و گفت:

 میمونی؟؟؟؟؟؟_
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 اشکام لباس بادیشو برق انداخت.

 با بغض گفتم:

 علی میفهمی چی میگی؟؟؟؟؟؟_

 منو از خودش جدا کرد و شیشه مشروبو گذاشت دم دهنش و سر کشید.

شه بردم و محکم زدم زیرش.شیشه از دستش افتاد و به هزار تیکه همونطور که گریه میکردم دستمو به سمت شی

 تبدیل شد.

 علی بهم زل زد.

شیشه رو زمین و مابین سنگهای باغ خورد شده بود.دستم از ضربه محکمی که به زیر شیشه زده بودم درد 

 یاد زدم:گرفت.دستمو مشت کردم و همونطور که اروم گریه میکردم به کاپوت ماشین تکیه دادم و فر

 اخه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 به سمتم اومد.از رو شیشه ها رد شد که زیر پاش دوباره شکستن.دستمو گرفت و مثل من داد زد و گفت:

 اره حنانه باهات موافقم.داد زدن تو این بیابون خیلی میچسبه._

 و بعد داد زد:

 میخوای چی و بدونی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 یه میکردم بهش نگاه کردم.فریاد زد:همونطور که گر

 حرف بزن..._

 بگو چی و میخوای بدونی که مدام اشکاتو حروم من کثافت میکنی_

 هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 تکونم داد و با داد پرسید:

 دِ بگو حنا؟؟؟؟؟؟؟؟چرا حاال که ازت میخوام نمیگی؟؟؟؟؟؟_

 کنم که نزاشت و خودش پاکشون کرد و با بغض گفت: بازوهامو همونطور گرفته بود.اشکامو خواستم با دستم پاک

 من نباشم ببینم داری اینطور گریه میکنی عشق من_

 

 دیگه نتونستم.

 با این حرف علی صدام از تو گلوم با درد خارج شد.چنان گریه میکردم که دل خودم برای خودم سوخت.

 من بیچاره.............

 دستاشو رو چشمام گذاشت و گفت:

 ترو به عشقمون گریه نکن._

 دستشو پس زدم و گفت:

 به من دست نزن علی.منو تو نامحرمیم._

 بازوهامو بزور از تو دستاش بیرون کشیدم و ازش دور شدم و گفتم:

 کدوم عشقو قسم میدی؟؟؟؟؟؟مگه عشقی هم مونده؟؟؟؟؟؟_

 قرمز فریاد زد: انگار اتیشش زده باشن.عصبی مشت محکمی رو کاپوت کوبید و با چشمای
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 نمونده؟؟؟؟؟؟؟_

 به سمت من اومد و گفت:

 باید میموند حنانه باید_

 سرجاش یه قدم نرسیده به من ایستاد و پشتش به من کرد و اروم گفت:

 همیشه این من بودم که باید به خاطر همه خواسته های قلبیم رو نَفسم پا بزارم_

 رو نفس شیطانیم.

 ایی میره که ادعا میکن خدارو به اندازه تمام زندگیشن پرستش میکنن.میگن شیطون سراغ ادم_

 خب منم یکی از همون ادما بودم._

 و بعد به سمت م برگشت و داد زد:

 نبودم؟؟؟؟_

 چشماش بارونی باورنی بود.

 با بغض بهش خیره شدم و گفتم:

 بودی_

 دستشو به دیواره ماشین گرفت و بهش تکیه داد و گفت:

 یدونم تو این هیری ویری امتحانی سخت تر از این نبود که عاشق تو بشم.نم_

 

 

 هر چی که بود تو این امتحان شکست خوردم.کاش دستام میشکست و زنجیر عشق به گردنت نمیبستم._

 کاش...._

 تنش از زور گریه میلرزید

 کاش... _

 کاش اصال تو به ایران نمیومدی..._

 اما اینا همش حرفه._

 از رو در ماشین خیلی اروم لیز خورد به سمت زمینو رو زمین نشست و همینطور که اشک میریخت گفت:

 همه چی از اون سفرشروع شد.سفر کربال._

 رفتم از اقا خواستم که عقد منو تو رو تو اسمون ببنده._

بچه ننم ولی دعای مامان اونم اگه با این خیال زنجیرو خریدم.ولی چه میدونستم که مرغ مامان یه پا داره.نمیگم _

 ناراضی بود منو خیلی میترسوند.

 ترسو نیستم اما با چشم خودم دیدم که یکی از دوستام چطور جون داد

 اونم عاشق یه دختری شد که مادرش ناراضی بود.با مادرش بحث میکنه.همون شب من پیشش بودم.

 میخواستیم باهم بریم بیرون تا دوباره ببینتش_

 تا خواست در خونه رو ببنده صدای مادرش و شنیدم که گفت:_

 رضا اگه رفتی بدون که ازت نمیگذرم._

 رضا دوستمم درو میبنده و بهم لبخند میزنه
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ولی من شنیده بودم که فقط کافیه مادری از ته دل اینو بگه.با نگرانی نگاهش کردم که دستشو گذاشت رو شونم و به 

 مسمت خیابون راه افتادی

تا پا گذاشتیم تو خیابون یه کامیون چنان زد بهش که هیچی ازش نموند.نمیدونستم تو اون خیابون که اصال راه 

 کامیونا بهش نمخیوره چطور کامیون اومد.اصال نمیدونستم چی شد.

 مامانم مدام دم گوش میگفت:

 حنانه بی حنانه..._

 ازت نمیگذرم...._

 بهش دل نبند....._

 ن پای شمیم و تو زندگیم باز کردواسه همی_

 اروم بود گریه نمیکرد ولی تو این دنیا نبود.چشماشو بسته بود و حرف میزد

 رو زمین نشستم.هوا سرد بود.علی لباسش خوب بود ولی من نه

 حواسش به من نبود.ادامه داد:

 میداد و میگفت: مامان دم هر نمازی میومد کنارم میشست و استخاره ای که گرفته بود و نشونم_

 ازدواج من با شمیم پر از رستگاریه._

 دیگه نمیتونستم تحمل کنم این حرفای صد من یه غازو.

 با تمام تالش سعی کردم بهشون بفهمونم که یا تو یا بیخیال ازدواج.

 اما حاجی برای اولین بار زد تو گوشم و گفت:

 لعنتش میکنن. جوون عذب پاشو که رو زمین میزاره فرشته ها تف و_

 حنانه رو فراموش کن._

 چشماشو باز کرد و دید که مچاله نشستم و دارم اشک میریزم.

 از سر جاش بلند شد و به کنارم اومد و کنارم نشست.خواستم برم اونورتر که سفت منو تو اغوشش گرفت گفت:

 ازم کناره نگیر.بزار اروم باشم_

 هاش که تب الود و بغض اور بود دووم نیاوردم و بلند شدم و گفتم:و بعد منو به خودش فشرد.زیر هرم نفس

 علی این حرفا خیلی کوکانه است._

 من نمیفهمم یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟_

 یعنی تو از این عشق عقب کشیدی فقط به خاطر آه مادرت؟؟؟_

 و بعد میون گریه پوزخندی درد اور زدم و گفتم:

 لیتو بهم بگی...من که به تو گفتم احتیاج ندارم دلی_

 مطمئن باش اگه نمیگفتی شاید االن خیلی راحت تر بود باور کنم که یه مسئله ای بوده ولی حاال که اینو..._

 نزاشت حرف بزنم و ازجاش پرید و به سمتم اومد و گفت:

 بقیش؟؟؟؟؟؟؟میخوای علت بعدیمو هم بدونی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 باشه_

 نبود و پام به کفشش گیر کرد سکندری خوردم و افتادم زمین.و بعد دستمو بی هوا کشید که حواسم 
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 دستم به یه تیزی خورد برید.

اما توجهی نکردم قبل از اینکه خودم از سر جام بلند شم احساس کردم علی منو از سر جام بلند کرد وسرجام 

 وایستوند و گفت:

 میخوای بشنوی؟؟؟؟؟؟_

 اره؟؟؟؟؟؟_

 رد اور و روی صورتم حس کردم.سرمو تکون دادم که سوزشی د

 نامرد منو زد

 فریادش به هوا رفت:

 چرا پاتو عقب کشیدی وقتی که شمیم جلو اومد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 سیلی دوم و وقتی زد که خواستم دستمو بزارم رو گونم که با دست خودم زد تو گوشم و گفت:

 دگیم کم کنم؟؟؟؟؟؟چرا وقتی فهمیدی دوستم داره به من نگفتی تا شرشو از تو زن_

 و بعد داد زد:

 لعنتی به من رودست زد._

 دیگه گریه نمیکردم بلکه باتمام قوا سعی داشتم بغضمو مهارش کنم.داشتم منفجر میشدم.

 گلوم از زور درد به قلبم فشار میاورد.

 میخواستم باال بیارم که پاشو کوبوند به الستیک ماشینو گفت:

 ی برای از هم جداشدنمون نکردم اره؟؟؟؟فکر میکردی من هیچ کار_

 به خدا من تمام تالشمو کردم._

 ولی تو توی پیله ی تنهایی هات بودی و صدای کمک خواستن منو نمیشنیدی._

 زار زد و با صدای بم گفت:

ه من رفتم با شمیم حرف زدم که به همون خدای باالسرش جواب خواستگاری که مادرم ازش کرده رو نه بده چرا ک_

 اگه شوهرش میشدم دیگه علی عطا نبودم 

 تو چشمام زل زد و گفت:

 شمیم متقاعد شد و گفت که به خدا از زندگیم میره بیرون.

 فرداشبش که جواب تند و هول هولیشو شنیدم که بله داده بود دیگه طاقت نیاوردم و کاری که تو کردی و منم کردم.

وخت.میخواستم حرف بزنم ولی حرف زدن من برابر بود با سرازیر شدن با بهت بهش خیره شده بودم.گلوم میس

 اشکام به روی گونه.

 

 خیره نگاهم کرد و گفت:

 با تیغ رگم رو زدم ولی ریحانه نجاتم داد._

 بماند که چطور._

ارم باهاش دیگه خسته شده بودم.از خونه بیرون زدم اومدم تو این ویال.به خدا یه بارم دستم بهش نخورده.یه ب_

 حرف نزدم.شب نامزدی هم مجبوری عکس انداختم.
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 به سمتم اومد و با ناله گفت:

 حنانه من شمیم و نمیخوام من تورو میخوام._

 و بعد مثل بچه های کوچیک زد زیر گریه و گفت:

 تو هم منو میخوای؟؟؟؟؟_

 :سردرگم بودم.علی یه جورایی دیوونه شده بود.خودمو کشوندم عقب و گفتم

 علی بسه این کارا واسه چیه.زود منو برگردون خونه._

به سمتم اومد و منو از رو زمین بلند کرد و به سمت خونه برد.تو بغلش داشتم دستو پا میزدم.در خونرو به زور باز 

 کرد.

نو رها کنه منو خونه تاریک بود.نمیدونم از کجا میتونست راه و پیدا کنه و زمین نخوره ولی با همه اصرارای من که م

 یکم راه برد از چند تا پله باال رفت و منو وارده اتاق کرد.اینو از خوردن شونش به درگاه در فهمیدم

 منو گذاشت رو یه بلندی نرم.به نظرم مبل بود...

 از سرجام بلند و همونجا نشستم و گفتم:

 این کارا یعنی چی؟؟؟_

سپس یه فندک از تو جیبش در اورد و به سمت دیوار کوبی رفت که  خندید و همون دری که باز کرده بود و بست و

 با اتیش روشن میشد.

 همین که نور به خونه دوید تازه تونستم ببینم که من روی یه تخت خوابم.داخل یکی از اتاقای همون ویال.

 از سر جام بلند شدم که علی بازوهامو گرفت و گفت:

 و بخوابم.امشب میخوام با صدای ضربان قلب ت_

 داشتم سکته میکردم.علی چی میگفت؟؟؟؟؟؟؟

 با بغض گفتم:

 علی چی میگی؟؟؟؟_

 چرا اینطوری شدی؟؟؟؟خدارو فراموش کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 اروم باش..._

 دستمو گذاشتم رو گونشو گفتم:

 علی چی شدی؟؟؟؟؟؟_

 دستش رو روی لبام گذاشت و گفت:

 م تا هردو به ارامش برسیم.هیس هیچی نگو میخوام امشب کاری کن_

 هلش دادم به عقب و گفتم:

 چی میگی علی؟؟؟؟؟؟؟_

 خودشو به من نزدیک کرد و گفت:

 تو فقط اروم باش و بزار که کنارت باشم._

 دیوونه شده بود.به خدا این علی نبود.نبود.

 زدم زیر گریه و گفتم:
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 .بیا برگردیم.علی من ازت میترسم این کارای تو داره دیوونم میکنه_

 دستمو گرفت و گفت:

 نترس نفسم نترس عشقم منو تو که همو داریم نباید از چیزی بترسیم._

 با کینه ضربه ای محکم زدم زیر گوشش و گفتم:

 خفه شو علی._

 دستم گز گز میکرد.علی با لبخند دستمو گرفت و بوسید و گفت:

 بیشتر دیوونت میشم عشقم. میدونستی با هر ضربه ای که به صورتم میزنی من_

 

 دستم و از تو دستش کشوندم بیرون.

 خشمگین نگاهم کرد و تلو تلو خوران خودشو انداخت رو تخت و گفت:

 حنا تا من چشمام بستس برو در کمد دیواری رو باز کن ازتوش هر لباسی رو که دوست داری بردار و بپوش._

 تم در و باز کنم که فهمیدم در قفل.چشمام بارونی بود.به سمت در رفتم و خواس

 ای خدا علی کی در و قفل کرد که من ندیدم..............

 دستگیره در و دوباره باال و پایین کردم که صداش از کنار گوشم گفت:

 حنانه نرو خواهش میکنم._

 جیغ زدم و گفتم:

 علی بس کن خواهش میکنم._

 دستاشو دور کمرم حلقه کرد و گفت:

 یا پیشم.ب_

تا بامبو بود افتاد و  ۳خواستم خودمو ازش جدا کنم که دستم خورد و گلدون پایه بلند شیشه ای که توش 

 شکست.علی با صدای شکستن گلدون دستاش از دور کمرم جدا شد و داد زد:

 دل منو هم با این صدا شکوندن._

 با این صدا._

 و بعد های های زد گریه کرد.

 مادر جون گفتم بیا بریم تو بگو که حنانه رو برای من میخوای مادرجون گفت:اونروز که به _

 علی جان دیگه همچی تموم شد.شمیم همسرت شده._

 ولی من که به خواستگاری نرفته بودم._

 حرفای جدید میشنیدم.یعنی چی که به خواستگاری نرفته بود.

 علی گفت:

 تعجب میکنی؟؟؟؟؟؟؟اره تعجبم داره._

و تمام اونروزا تو این ویالی مسخره بودم و مامان تمام برنامه ها رو چید.رفت خواستگاری اما بدون من رفت من ت

 خرید.
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نمیدونم چی به خانواده شمیم گفت که اونا هم براشون سوال نشد که چرا من نیستم.اونا هم پابه پاش کمکش کردن 

 تا منو از ایمانم جدا کنن.

 ه شیشه برداشت و گفت:رو زمین خم شد و یه تیک

 یا امشب مال من شو یا بزار همین االن چشمامو برای همیشه کنارتو ببندم_

 

 روی زمین کنار در نشستم و گفتم:

 علی من امشب کنارت میمونم ولی بیا دست از این حرفات بردار._

 تو چشمام نگاه کرد و مثل بچه ها شاد شد و گفت:

 واقعا میمونی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 نطور که اشکای درشتم از رو چشمام میباریدند سرمو تکون دادمو گفتم:همی

 اره چرا که نه._

 به سمتم اومد و گفت:

 میخوام با هم یه اهنگ گوش بدیم موافقی بریم تو تراس؟؟؟؟؟؟_

 تعجب کردم.علی و گوش دادن اهنگ؟؟؟؟

 خدایا علی چش شده بود؟؟؟؟؟؟

 م و گفتم:بدون اینکه حرفی بزنم به سمتش رفت

 باشه بریم._

 دستمو گرفت و به سمت تراس رفتیم.دوتا صندلی تو تراس بود که رو به باغ بود.

 منو به سمت یکی از صندلی ها کشوند و نشوندمو گفت:

 صبر کن االن میام._

 و بعد به سمت اتاق رفت و بعد ازچند لحظه صدای اهنگ تو تراس پیچید.

 بشینه روی اون یکی صندلی رو دستاشو گذاشت رو شونم و گفت:نزدیکم اومد و بدون اینکه 

 میشه رو زمین بشینیم و من سرمو بزارم رو شونت؟؟؟؟؟_

 اشکام اروم رو گونم میریخت.بدون حرف رو زمین نشستم و علی هم کنارم نشست و سرش و گذاشت رو شونم.

 ه بود و اهنگ با صدای گیتار شروع شد:به نظرم میومد که اهنگ خالی و الیت بود ولی این فکرم اشتبا

 

 بخوای نخوای عاشقتم

 بری نری عشق منی

 برو بیا چه دیدنی

 بگو مگوت شنیدنی

 از حرف ادما برید

 گفتی که از من دلخوری

 بخوای نخوای مال منی

 نگو ازم دل میبری
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 چه عاشقونه

 یه روز به من سرزدی

 با یه بهونه به خلوتم اومدی

 دونهخدا می

 ازم ندیدی بدی

 از بوم خونه حاال چرا پر زدی

 پر زدی

 پر زدی

داشتم میترکیدم.سرمو گذاشتم رو سرش.سرش تکون میخورد.حس میکردم لباسمم داره خیس میشه.داشت گریه 

 میکرد

 خونه من تو قلبته

 کلیدشم تو دستته

 قفلشو باز کن نازنین

 نشونیشم تو دستته

 عشق تو سرنوشتمه

 یدن تو بهشتمهد

 ترانه هام برای تو

 حرف های دست نوشتمه

 تو عاشقونه

 یه روز به من سر زدی

 با یه بهونه

 به خلوتم اومدی

 خدا میدونه 

 ازم ندیدی بدی 

 از روی بوم خونه

 حاال چرا پر دی

 پر زدی

 پر زدی

 ر از قبل کنم.گریه هام به هق هق تبدیل شده بود اما نمیخواستم داغ دلش و زیاد ت

 

سرمو با برداشتن سر علی عطا برداشتم.به چشمای هم زل زدیم و بعد هم همو تو اغوش گرفتیم و به حال هم زار 

 زدیم.

 اینقدر گریه کردیم که علی اینقدر داغون بود که علی خسته شد و سرش رو شونم افتاد و خوابید.
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 نمیدونستم چکار کنم.

 نشون حالش بد شد و کشون کشون با خودمش بردم خونه افتادم.چاره ای نبودیاد اونباری که تو باغ خو

دوباره همون کارو کردم و علی رو کشون کشون به اتاق خواب بردم و کنار تخت یه بالش رو زمین گذاشتم و سرشو 

 روش قرار دادم.علی با هق هق نفس میکشید وته صداش ناله بود.

 ختم که زیر بالش یه کتاب دیدم.برش که داشتم دیدم قرانه.روتختی تخت رو برداشتم روش اندا

 قران و برداشتمو بوسیدم و باالسرش گذاشتم.

 خواستم از اتاق خارج شم که یادم افتاد در قفله.

 با یکی از بامبوها شیشه هارو کنار زدم و به در تکیه زدم و رو زمین نشستم.

 شده بود شیشه ها زیاد معلوم نبود. مشکل اینجا بود که چون اب رو سرامیک ریخته

 اما بیخیال شدم و همونجا سرمو رو زانوهام گذاشتمو فکر کردم.

 االن مامان و بابا خیلی نگران شدن.

 مخصوصا شمیم.

 اگه بدونه که هم من نیستم هم علی دیوونه میشه.

 یه جوری منو به علی ربطش میده تا بدونه چی شده.

 دختره هول روبه درک بزار فکر کنه 

 .دلم میخواد دفعه بعدی که دیمش بزنم تو سرش 

 دلم میخواد با ناخونام چشماشو از تو کاسه چشماش در بیارم دختره چشم سفیدو

 صدای ناله علی منو هول کرد.از جام پریدم و به سمتش رفتم.

 صورتش خیس بود.داشت هذیون میگفت.

 اروم گفتم:

 جانم علی چی میخوای؟؟؟؟؟_

 ولی بعد از لفظ جانم خجالت کشیدم و با خودم گفتم:

 خوب شد بیدار نبود تا متوجه شه.

 علی بیحال و با ناله یه چیزی گفت که نفهمیدم.

 گوشمو به دهانش نزدیک کردم و گفتم:

 علی یه بار دیگه بگو_

 اروم گفت:

 اب میخوام_

 اره یادم اومد در قفله تو دلم قربون صدقش رفتم و خواستم برم سمت در که دوب

 به علی دوباره گفتم:

 علی جان در قفله من چجوری در و باز کنم._

و دوباره گوشمو به دهانش نزدیک کردم که چنان نفسی کشید که هرم نفسهای داغش گوشم و نوازش کرد.بوی تند 

 و تلخ ودکا باعث شد خودمو عقب بکشم.
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 اروم گفت:

 تو جیب کتمه._

 

 کت؟؟؟؟؟؟

 علی که کت تنش نبود؟؟؟

 یکم تکونش دادم تا نخوابه 

 گفتم:

 علی جان تو که کت تنت نیست_

 چشماشو مدام نیمه باز میکرد اما نیرویی چشماشو به سمت خواب میکشوند.

 دوباره تکونش دادم و گفتم:

 علی عطا نخواب._

 ولی نمیتونست چشماشو باز نگه داره و اخر سر هم خوابید.

 نارش همونطور که به تنه تخت تکیه داده بودم اینقدر بهش نگاه کردم که از خستگی خوابم برد.منم ک

 

*************** 

 

چشمامو از زور درد باز کردم.لرزم گرفته بود.هوای سرد باعث شد تا چشمامو باز کنم. صدای پچ پچ میومد.روم 

 روتختی انداخته شده بود

برام نا اشنا بود.با یکم فکر اهی از نهادم برخواست و یاد شب کذایی گذشته افتادم که چه به دورو برم نگاه کردم که 

 اتفاقی افتاد.

 به جای علی خیره شدم که دیدم سرجاش نیست.

صدای پچ پچ زیاد تر شد.دستامو دورم حلقه کردم تا جلوی وزش باد و به سمت خودم بگیرم که دیدم در تراس تا 

 ز اونجا میاد.ته بازه و صدا هم ا

از سرجا با کرختی بلند شدم و روتختی رو دورم انداختم و به سمت تراس رفتم.پرده سفید مانع دیدم شده 

بود.کنارش که زدم حلقه اشک تو چشمام جمع شد.خدارو شکر کردم که علی خوب شده.رو به قبله به سجده رفته 

 بود.

 جمع کردم و خیره بهش نگاه کردم. به کنارش رفتم و رو زمین نشستم و پاهامو تو شکم

 خدایا چرا اینقدر دوستش داشتم؟؟؟؟؟؟؟؟

 خدایا حاضرم قسم بخورم اگه کسی تو موقعیت من بود به همون بزرگیت نمیتونست ازش بگذره 

 نه به خاطر زیبایی و ثروت و درد و کوفت دیگه.

 ستی باور کنی که اون علی بوده.بابت اینکه اینقدر معصوم بود که حتی اگه گناهم میکرد نمیتون

 چه میدونم خدا چرت و پرت میگم ولی نمیدونم چطور حاضر شدم که ازش بگذرم....

 

 داشتم بهش فکر میکردم که احساس کردم تسبیحش جلوی صورتم داره تکون میخوره.
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 نگاهم به سمتش چرخوندمو لبخند محزونی زدم و گفتم:

 عل.._

 هیسی گفت و ادامه داد:

 میدونم چیزی نگو...._

 انگار میدونست میخوام چی بگم

 اهی کشید و گفت:

 فقط خدا از سر تقصیراتم بگذره._

 سرمو تکون دادمو گفتم:

 فقط بدون خوشحالم که حاال خدا ارومت کرده_

 سرشو تکون داد و تکیه اشو به دیوار تراس زد و گفت:

 بابت دیش..._

 نوبت من بود که گفتم:

 ....هیس_

 بعد اروم گفتم:

 علی میشه ذکر بگی تا اروم شم..._

 خیره نگاهم کرد و گفت:

 چی بگم؟؟؟؟؟؟_

 با بغض گفتم:

 ذکر بگو....._

 نمیدونم هر چی میخوای بگو ولی فقط بگو,بگو تا منم پشت بند تو بگم...

 بغض زمزمه وار گفت: علی تسیبحشو درست تو دستش گرفت و یکم خیره بهش نگاه کرد و بعد اروم با

 الهی العف_

 الهی العف..._

 تنم مور مور شد.

 نمیدونستم معنیش یعنی چی ولی بی اراده همونطور که اشک میریختم اروم زمزمه کردم:

 الهی العف..._

 

***************** 

 در یخچالو باز کردم.تعدادی تخم مرغ بود

 لبخندی زدم و گفتم:

 چه عجب_

 سمت گاز کوچیک و جمع و جور اشپزخونه رفتم.و بعد به 

 ماهی تابه که حاال توش روغن کامال داغ شده بود و یکم اینور و اونورش کردم و تخم مرغو داخلش زدم.
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 صدای جیلیز و ویلیزش همراه با صدای علی یکی شد:

 حنانه_

 

 از گاز کناره گرفتم و به سمت اپن رفتم.

 تو دستاش بود.گفتم:روی مبل نشسته بود و سرش 

 بله_

 یکم مکث کرد و گفت:

 میشه بیای بیرون کارت دارم._

 به سمت گاز رفتم و گفتم:

 دو دقیقه اگه صبر کنی میام._

بعد یه بشقاب برداشتم و تخم مرغو ریختم داخلش.یه قاشق و یه نون که از تو فریزر یخ زده بود رو برداشتم و به 

 سمت علی رفتم.

 روی اپن گذاشتم و گفتم:وسایالرو 

 من اومدم بگو._

 سرشو برگردوند.چشماشو بهم دوخت.نگاهش خسته و تب الود بود گفت:

 نگرانم._

 سرمو انداختم پایین و سعی کردم با نون لقمه بگیرم و گفتم:

 نگران؟؟نگران چی؟؟؟؟_

 سرشو برگردوند و به زمین خیره شد و گفت:

 نگران این ازدواج._

 و هوا موند.دستم ر

 خدایا میشد من لحظه ای این شمیم و ازدواجش با علی رو فراموش کنم؟؟؟؟؟

 نه اکان نداشت

 لقمه رو دوباره تو دستم جابه جا کردم و گفتم:

 بابت چیش نگرانی؟؟؟؟؟؟؟؟_

اخل بشقاب علی ساکت شد.خیره نگاهش میکردم.لقمه رو به جفتمون کوفت کرد.وقتی دیدم جوابمو نمیده لقمه رو د

 انداختم و دوباره تکرار کردم:

 چرا نگرانی علی؟؟؟؟؟؟؟_

 سرشو تکون داد و گفت:

 من شمیم و نمیخوام._

 چجوری باید اینو به اونا بفهمونم.من نمیتونم باهاش زندگی خوبی داشته باشم._

 کنارش به اپن تکیه دادم و گفتم:

 ولی علی تو دیگه نامزد شمیمی._
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 بغض کردمو گفتم: و بعد دوباره

 و همینطور ....._

 همینطور..._

 علی که دید دارم دست دست میکنم تا چیزی رو بهش بگم به من نگاهی کرد و گفت:

 همینطور چی؟؟؟؟؟_

 سرمو انداختم پایین و با گوشه روسریم کمی بازی کردم.

 بغضمو قورت دادم و اروم گفتم:

 تو مال هم باشیم.... همینطور که هیچ کسی نمیخواد که منو_

 با ناراحتی از سرجاش پاشد و گفت:

 دِ مشکل همینجاست حنا._

 بهش زل زده بودم که به سمتم برگشت و خیره تو چشمام گفت:

 مشکل اینجاست که اگه اونا نخوان,تو هم این مسئله رو چماغش میکنی هی تو سر خودمو خودت میکوبی._

 

 که نزدیکم شد و گفت: هنوز داشتم خیره نگاهش میکردم

 حنا مهم نیست که اونا نخوان منو تو بهم برسیم._

 مهم اینکه من و تو جفتمون برای رسیدن به هم داریم پر پر میزنیم.

 اخمام رفت تو هم.

 من هم خواستارعلی بودم.

بد تاثیر منفی  منم دوست داشتم که با علی زندگی کنم اما مشکلم این بود که میدونستم خاله روی علی خیلی

 گذاشته.

 یعنی یه جورایی علی از دعاهای مادرش میترسید.

 هرچقدرم که میخواست با من خوشبخت شه ولی نمیشد 

 چرا که هر لحظه اضطراب اینو داشت که مادرش ازش ناراضی باشه و زندگیش مختل شه.

 علی هم مثل من درحال فکر کردن بود.

 رو به علی گفتم:

 اما علی ..._

 بهم نگاه کرد .منتظر بود بقیه حرفو بزنم که دید ساکت شدم.گفت:

 حنا من میخوام باتو ازدواج کنم._

 این نه که گناه داره بلکه ثوابم داره.

از مرجع تقلیدم چند وقت پیش پرسیدم که اگه خانواده ها راضی نباشن و دختر و پسر بخوان باهم ازدواج کنن 

 حکمش چیه؟؟؟؟

 پسر و دختر سن قانونی داشته باشن مشکلی نداره ولی بهتره که رضایت خانواده هارو هم جلب کنن گفت که اگه

 به هم زل زدیم.
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 به نسبت قبال ها علی خیلی راحت تر نگاهم میکرد.

 شاید با خودش فکر میکرد که منو اون بدون دیگران هم میتونیم برای هم باشیم.

کردم که از دهن افتاده بود و برخالف گرسنگی شدید که داشتم بهش لب نزده  سرمو خم کردم و به تخم مرغی نگاه

 بودم.

 حالم زیاد خوب نبود.دستامو دور لبه های اپن کشیدم که علی گفت:

 حنانه تو حاضری با من ازدواج کنی؟؟؟؟؟؟؟_

 سرمو اوردم باال.من ازخدام بود.

 ندایی از دلم برخواست

 نی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حنانه این کار میدونی یع_

 یعنی که خودتو تباه کنی._

 من درونیم هم که همیشه ساز مخالف بود گفت:

 وا یعنی چی؟؟؟؟؟؟_

 چرا تباه کنه؟؟؟؟؟؟؟البد چون که میخواد با فرد مورد عالقش ازدواج کنه؟؟؟؟؟؟؟_

 ندا گفت:

 نه به خاطر اینکه علی ناخواسته به کسی قول داده._

 من درونیم گفت:

 بشین بابا سرجات._

 مثل مادربزرگا حرف میزنی.مهم اینکه این دوتا هم و میخوان.

 علی دوباره تکرار کرد:

 حنانه؟؟؟؟؟؟؟_

 به چشماش خیره شدم.

 من مشتاق چشماش بودم.

 من علی رو برای تمام لحظه های زندگیم میخواستم.

 دیوونش بودم.

 نگ گوشی علی بلند شد.خواستم دهان باز کنم و حرف دلمو بزنم که ز

 علی به سمت اتاق خواب دوید.

 به ظرف تخم مرغ خیره شدم و سعی کردم گوشامو تیز کنم تا بشنوم کی زنگ زده.

 ولی صدایی نشنیدم.از اپن فاصله گرفتم و به سمت اتاق پاورچین پاورچین رفتم.صدای علی کم کم واضح شد:

 من تهران نیستم ریحانه بگو چی شده._

 تمو رو قلبم گذاشتم.وای خدایا فکر کنم اتفاقی افتاده.دس

 یاد دیروز افتادم که از ظهر تا همون ثانیه خانواده ام از من خبر نداشتن.

 یعنی اکان بهشون گفته بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 صدای علی باز هم منو نگران کرد:
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 حمید.ریحانه اروم باش.گریه نکن بهم بگو چی شده.اصال اون گوشی رو بده به _

 روی زمین نشستم.خدایا یعنی چی شده بود.

 انگار که گوشی رو حمید گرفت چون علی با داد گفت:

 میشه بهم بگی اونجا چه خبره که ریحانه داره اونطور گریه میکنه؟؟؟؟_

_............. 

 بعد انگار با کف دستش زد به پیشونیش و گفت:

 حنانه پیش منه._

 نگران من بودن؟؟؟؟؟سر همین ریحانه گریه میکرد؟؟؟؟لرزم گرفته بود.اونا 

 با داد علی متوجه اشتباهم شدم

 حمید االن باید به من زنگ بزنی؟؟؟؟؟؟؟_

دیگه نتونستم اروم باشم از سرجام بلند شدم و وارد اتاق شدم.علی رو تخت نشسته بود و به موهاش چنگ 

 میزد.گفت:

 ؟؟؟؟باشه االن میایم.کدوم بیمارستان؟؟؟_

 پاهام سست شد.رو تخت نشستم و با ناله اه کشیدم که علی متوجه من شد.

 به سمتم اومد و رو به حمید گفت:

 باشه من سعی میکنم تا نیم ساعت دیگه خودمو برسونم._

 و بعد در حالی که به من نگاه میکرد تلفن و قطع کرد و گفت:

 حنانه حالت خوبه؟؟؟؟؟_

 گفتم:با مریضی نگاهش کردمو 

 علی کی بیمارستانه؟؟؟؟؟؟؟_

 یکم خیره نگاهم کرد و گفت:

 تو فعال بلند شو بریم تو راه برات میگم._

 

 اما من با عجز تو چشماش زل زد و گفتم:

 نه لی همین حاال بهم بگو._

 علی یکم من و من کرد و دستشو تو ریشای بلندش کشید و گفت:

 مادرجون...._

 با ناله گفتم:

 را؟؟؟؟؟؟؟؟؟چ_

 علی سری تکون داد و گفت:

 نمیدونم._

 دلم شور میزد

 گفتم:
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 علی مطمئنی نمیدونمی؟؟؟؟_

 با دلخوری نگاهم کرد و گفت:

 ریحانه اینقدر شلوغ کرد که نفهمیدم._

 و بعد به سمت اتاق خواب رفت و گفت:

 حنا پاشو دیر میشه._

 معولم بود که یه اتفاقی افتاده

 رختی از سرجام بلند شدم.اما با ک

 علی از اتاق اومد بیرون.تو دستش کلید بود.در خونه که قفل بود و باز کرد

 و رو به من گفت:

 بریم_

 و بعد هردو از خونه اومدیم بیرون.

 علی در خونه رو دوباره قفل کرد و به سمت ماشین رفت.

 شین,خورده های شیشه ودکا زیر نور خورشید برق میزد.منم با پاهایی لرزون به سمت ماشین رفتم.کنار الستیک ما

 بی حس و حال سوار ماشین شدم.

 علی ماشینو روشن کرد و دستشو گذاشت پشت صندلی منو دنده عقب از باغ بیرون رفت.تازه داشتم باغو میدیدم.

 یه باغ پر از دار و درخت.درختای سبز و پیر که نشون دهنده قدیمی بودن باغ بود.

 ای خونه سفید و از نمای مرمر بود.نم

 داشتم به نمای خونه نگاه میکردم که ماشین از باغ بیرون رفت وعلی پیاده شد ورفت تا در و ببنده.

 به سرتاپای علی نگاه کردم.

 علی لباس دیروزش و عوض کرده بود.

 که کامال جذب بود. یه شلوار کتون کبریتی قهوه ای سوخته پاش بود با یه تیشرت مشکی استین بلند

 به غیر از اینکه نگران مادرجون بودم اما یه چیزی ازارم میداد.

 صدای در ماشین منو به خودم اورد.

 علی زیر لب بسم اللهی گفت و راه افتاد.

 منم زیر لب اسم خدارو اوردم و صوتمو به سمت بیرون چرخوندم که اشکم از چشمم فرو ریخت.

 خدایا؟؟؟؟؟

 واستی بگی تو هم به این ازدواج راضی نبودی؟؟؟؟؟؟یعنی میخ

 

 فصل بیست ودوم.............

 

 

 همونطور که به ماشینایی که مسیرشونو به سمت امامزاده تغییر میدادن نگاه میکردم به علی گفتم:

 علی من و بزار اینجا و خودت برو بیمارستان._

 علی ساکت بود.رومو سمتش برگردودنم و گفتم:
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 خواهش میکنم._

 نگاهی به من کرد و گفت:

 حنا خطر داره_

 سرمو کالفه تکون دادمو گفتم:

 نه.خودش مواظبمه._

 نمیدونم این حرف از کجا به زبونم رسید.

 یکم با شگفتی نگاهم کرد و ماشینو کنار جاده نگه داشتو گفت:

 خب اونوقت به بقیه چی بگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 م کندم و گفتم:پوست لبمو با دندونا

 نمیدونم...._

 یکم فکر کردم و گفتم:

 خب...خب بهشون بگو من امامزاده ام._

 لبخندی زد و گفت:

 اخه حنانه خانوم من برم بگم چی؟؟؟؟؟؟؟_

 با سرتقی در ماشینو باز کردمو گفتم:

 اونش دیگه به خودت مربوطه.اینو باید وقتی که منو میرباییدی بهش فکر میکردی

 بعد در حالی که لبخند میزدم از ماشین پیاده شدم و دم شیشه که پایین بود گفتم:و 

 علی من خیلی نگرانم.میترسم با شمیم رو به رو شم._

 نه واسه خاطر اینکه دیشب با هم بودیم...

 نفسم از زور هیجان باال نمیومد ادامه دادم:

 فقط واسه خاطر اینکه ...._

 علی لبخندی زد و گفت:

 خیلی خب حنانه خانوم.دیر شد.من میرم بیمارستان.اما تو میری تو حرم و از جات هم تکون نمیخوری تا من بیام._

 بود بهم داد و گفت: N97و بعد دستشو به سمت جیبش برد و تلفن همراهشو که یه 

 ینم دستت باشه تا اگه بهت زنگ زدم بتونم پیدات کنم._ا

 م:از ماشین کناره گرفتم و گفت

 تروخدا هر خبری شد بهم بگو._

 سری تکون داد و گفت:

 براش دعا کن._

 و بعد با لبخند گفت:

 مواظب خودت هم باش._

 لبخندی در جواب حرفش زدم و گفتم:

 بسم اهلل یادت نره_
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 و ازش دور شدم.

************ 

 و گرفتمقبل از اینکه وارد حرم شم به سمت وضو خونه رفتم و با دل و جون وض

 

درسته که مثل همیشه سختم بود تا استینامو باال بزنم و جورابامو در بیارم و اب به صورتم بزنم و بدنم یخ کنه ولی 

 خب دیگه تو امامزداه از این حرفا نبود.

 با خلوص کامل بعد از گرفتن چادر که دم درب ورودی بود به سمت حرم رفتم.

 حیاط امامزاده خیلی شلوغ بود.

 عده ای که فکر کرده بودن اومدن پیک نیک

 کنار حیاط چادر مسافرتی زده بودن و گاز پیکنیکشون کنار چادراشون روشن بود.

 عده ای هم داشتن از هم عکس میگرفتن.

 بچه های کوچیک هم دنبال هم میدویدن.

تیکا بود گذاشتم مثل بقیه تعظیم سرمو انداختم پایین و بعد از اینکه کفشامو تو یه پالستیک نو که رو سبد پالس

 کردمو وارد حرم شدم.

 تعدادی از خانوما چنان به در حرم چسبیده بودن که انگار خود امامزاده رو دیده بودن.

 با بغض پا رو سرامیک هایی گذاشتم که نور سبز چراغا باعث شده بود برق بزنه.

 از چند تا پله رفتم پایین.

یب راهه.جایی که افراد معلول با استفاده از اون میتونن با ویلچر حرکت کنن( کنار پله چند تا بچه از روی رمپ)ش

 داشتن سرسره بازی میکردن.خانوما هم یا در حال رفت و امد بودن یا نماز میخوندن.

یت نمیدونم چرا دیگه حس راه رفتن نداشتم بلکه غمم گرفت.چرا که از رو به روم دختر بچه ای رو دیدم که معلول

 ذهنی داشت و رو ویلچر نشسته بود و مادرش داشت زار زار گریه میکرد.

 بغضم میرفت تا سر باز کنه.

 نزدیک ضریح اول یه گوشه پیدا کردم و نشستم.

 احساس میکردم اگه برم داخل دوباره مثل دفعه قبل امکانش هست از اینکه دارن لهم میکنن گریم بگیره.

دستم بود و گذاشتم تو کیف دستیم و بعد کفشمو هم رو کیفم گذاشتمو چادر و کشیدم واسه همین گوشی رو که تو 

 رو سرم.

 مهری که گوشه دیوار بود و برداشتم.

 میدونستم که قبال ریحانه نماز حاجت خوندن و یادم داده ولی استرس داشتم.

ه دلم راضی نشد نماز نخونده برم فکر میکردم اگه االن اشتباه بخونم همه بهم میخندن.ولی نمیدونم چی شد ک

 زیارت.

 اسم خدا رو اوردم و با نیت دو رکعت نماز حاجت خوندم.

 دلم میخواست خودمو از حصار غصه رها کنم.
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تو نماز خیلی توپوق زدم ولی از خدا خواستم منو ببخشه.خوشحال بودم از اینکه چادر رو صورتم بود تا کسی منو 

ه ولی تو اون شلوغی تنها کاری که خانوما نکردن نگاه کردن به منی بود که چادر وروی بابت این توپوق مسخره نکن

 صورتم انداخته بودم.

 بعد از اینکه اخرین سجده رو رفتم بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن.

 دم اشک میریختم:دستامو رو گونه هام کشیدم و سرمو به دیوار تکیه دادم و همونطور که اروم زیر لب زمزمه میکر

 خدایا این اشکارو میبینی؟؟؟؟_

 

 هق هقم شدت گرفت و ادامه دادم:

 میبینی خدا؟؟؟؟؟؟اینا اشکای یه عاشقه_

 اینا اشکای عشقه.....

 اشکای عشق ...

 و بعد زار زدم

 خدایا میبینی چه تنهام..._

 اروم با ناله و زوزه گفتم:

 میبینی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 علی من دیشب تو بازی حساسی بودم....یه بازی .....بازی که من از همون اول بازندش بودم... خدایا به قول_

 امروزم علی خون به دلم کرد._

 خدایا میبینی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 مادرجون هم داره تقاص پس میده...

 میدونی چرا نرفتم ببینمش...._

 واسه اینکه..._

 واسه اینکه اون خودخواه بود..._

 ونی چرا...مید_

 چون دست حمید و ریحانه رو تو دست هم گذاشت..._

 اما..._

 اما..._

 نفسم از زور درد باال نمیومد.چادرو بیشتر رو صورتم کشیدم و گفتم:

 خدایا؟؟؟؟؟؟میبینی؟؟؟؟؟؟_

 ادمایی که اینجان همشون دلشون گرفته...._

 اما من از همه اونا بیشتر..._

 چون....میدونی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟_

 چون اونا اومدن اینجا تا حاجتشونو بخوان..._

 به غیر خودشون همه اطرافیونشونم براشون دعا میکنن تا به حاجتشون برسن..._
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 ولی...

 از گریه زیاد به نفس نفس افتادم و گفتم:

 ولی من د...ل..شک.. سته..._

 بر...س...م... من ک..سی رو ندار..م تا بر.ام دع..ا کنه ت..ا به ع...ل..ی

 اینقدر مظلومانه زجه میزدم که دستی نشست رو شونمو اروم دم گوشم گفت:

 دخترم تروبه حق معصومیتت و این زجه های دلخراشت برای دختر منم دعا کن..._

 و بعد از کنارم رفت

ی افتاد که رو ویلچر نشسته سرمو با گریه اوردم باال تا ببینم کی بود که این درخواستو کرد که نگاهم به همون دختر

 بود.

 حالم بدتر شد...

 اشکام بیشتر شدت گرفت...

 دیگه نتونستم اروم باشم.

 از سرجام بلند شدم و به سرگردون دنبال یه خادم گشتم

 

ه از دور خانومی قد بلند و محجبه با مقنعه سبز پر رنگ و چادری سیاه که کامال پوشونده بودتش و دیدم درحالی که ی

 شی پشمالو دستش بود مدام به خانوما میگفت:

 خواهرم حرکت کن..._

 خواهرم از اینور..._

 خواهرم اونجا نایست..._

 خواهرم...._

 به سمتش رفتم و همونطور که اشک میریختم بهش گفتم:

 رم و بیام.خانم ببخشید من اینجا کسی رو ندارم.میخوام برم زیارت.میشه وسایلمو چند لحظه بگیرید تا ب_

 اخماشو کرد تو همو همونطور که داشت به بقیه نگاه میکرد گفت:

 نه خواهرم.نمیشه.من مسئولیت دارم نمیتونم قبول کنم._

 با بغض گفتم:

 ترو خدا..._

 اخماشو بیشتر تو هم کشید و گفت:

 خانومم وقتمو نگیر گفتم که نمیشه._

 انات تا وقتی داری زیارت میکنی مشکلی پیش نیاد.اگه چیز با ارزشی داری ببر بده صندوق ام_

 با نارحتی گفتم:

 هیچ راهی نداره؟؟_

 چنان باغضب نگاهم کرد که انگار بهش فحش داده بودم.

 با ناراحتی به سمت ضریح رفتم.چه قدر زیبا و پر ابهت بود.
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 اشکام مثل ابر بهاری رو گونه هام روون بود.

 نمیدونستم چه کار کنم.

 وباره تو دلم گفتم:د

 خدا میبینی؟؟حتی این بنده های خاکیت هم منو از خودشون نمیدونن._

 دلم خیلی شکسته بود.

 با نارحتی همونجا که ایستاده بودم نشستم و داشتم گریه میکردم که احساس کردم کسی زد به شونم.

 سرمو که اوردم باال دیدم همون خادمست.

 اروم گفتم:

 بله_

 گفت:

 پاشو زود برو و بیا..._

 با خوشحالی چند لحظه نگاهش کردم و بعد هم کیف و کفشمو بهش دادم و گفتم:

 خدا هر چی که میخوای بهت بده._

 لبخند تلخی زد و گفت:

 فقط زود برو و بیا.شاید کاری پیش بیاد مجبور شم برم اونور._

 که در کنارش عاشق مخملی سبز نگاه علی شده بودم. سری تکون دادمو از جام بلند شدم و به سمت ضریحی رفتم

 

**************** 

عین موج دریا اینور و اونور میشدم.کم کم داشتم ناامید میشدم که دستم به ضریح برسه که نمیدونم چی شد چنان 

 ندهولم دادن که برای اینکه نیافتم چادر یه خانومه رو گرفتم.سرشو تو اون شلوغی به سمتم برگردو

 

 با چشمایی خیس بهش خیره شدم و گفتم:

 شرمن..._

نزاشت بقیه حرفمو بزنم و با تمام زورش دستمو به سمت خودش کشوند.طوری که با هول من تعدادی خانوم کنار 

 رفتن و من هم چسبیدم به ضریح.

 زنه نگاهی به من کرد و گفت:

 تو جوونی برای پسر منم که تو کماست دعا کن دخترم._

 دلم گرفت...مردم چه قدر درد داشتن...

 سرمو گرفتم به لبه ی ضریح.دستامو طوری دور میله ها حلقه کردم که با هیچ تکونی نتونم از ضریح جدا شم.

 زار زدم و گفتم:

 میدونم چه منزلتی پیش خدات داشتی..._ن

 اما..._

 اما ترو به همه ی بزرگیت..._

 هم منو ..._
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 هم علی رو ..._

 ببخش...._

 به هم ببخش...._

 و بعد لبای سردمو رو میله ها گذاشتم و چند بار بوسیدمش.

 بوی گالب میداد.

 یه خانومه که کنارم وایستاده بود داشت تند و تند یه نخ و که به ضریح بسته بودنش و گره میزد.

 نمیدونستم برای چی ولی دلم میخواست منم همین کارو کنم.

 بهم فشار میاوردن تنم داشت له میشد.ولی از بس 

دیگه نتونستم بمونم.یعنی اصال نمیزاشتن که بایستم.همین که دستامو از ضریح جدا کردم موجی از جمعیت چنان من 

 و با خودش به عقب برد که افتادم وسط جمعیت.

 داشتم له میشدم.

سختی بیرون میکشیدم از جمعیت خودمو بیرون  دستمو گذاشتم رو چادرم که نیوفته و بعد در حالی که بدنم و به

 کشیدم.

 

****************** 

 

 به محض بیرون اومدن به سمت خادم رفتم و بعد از کلی تشکر کیفو ازش گرفتم که گفت:

 فکر کنم گوشیت دو سه بار زنگ زد._

 با لبخند سری براش تکون دادم گفتم:

 مرسی که گفتین_

 د.لبخندی زد وازم دور ش

 منم ازش فاصله گرفتم و گوشی رو از تو کیفم در اوردم

 

 تا میس کال داشتم با یه اس ام اس ۱

 میس کاالمو چک کردم دیدم که شماره رو نمیشناسم.

 اس ام اسمو باز کردم که دیدم نوشته:

 معلوم هست کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟

 حنانه دو دقیقه دیگه زنگ زدم جواب بده.

 میخوندم که گوشی شروع کرد به لرزیدن تو دستم.هنوز داشتم پیامو 

 زنگ موبایلش مداحی بود.

 باز دوباره 

 با گریه هام غزل میخونم

 به لکنت افتاده زبونم

 بزار بگم از دل خونم
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 جون ندارم...

 گوشی رو جواب دادم و گفتم:

 بله_

 صدای ناراحت علی که همراه با داد بود گفت:

 ؟؟؟معلوم هست کجایی؟؟_

 بدون سالم گفتم:

 ببخشید داشتم زیارت میکردم._

 صدای نفس عمیقشو شنیدم.

 اروم گفت:

 زیارت قبول._

 لبخندی زدم و با تسبیحی که کنارم بود شروع به بازی کردن کردم که گفت:

 حنانه اشتباه کردم تورو با خودم نیاوردم._

 لبخندم محو شد و گفتم:

 ؟؟؟چرا؟؟؟اتفاقی افتاده؟؟؟_

 با لرزش که تو صداش بود گفت:

 نه اتفاقی نیافتاده..._

 ولی..._

 ولی مادرجون..._

 با دلهره گفتم:

 از دست تو علی...مادرجون چی...خب جونم به لبم رسید..._

 کالفه بود.

 اینو از تند تند نفس کشیدناش فهمیدم.ادامه داد:

 مادرجون میخواد تورو ببینه._

 با بهت گفتم:

 منو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 علی گفت:

 اره..._

 با بغض گفتم:

 علی نمیتونی بیای دنبالم؟؟؟؟؟_

 و بعد لبمو گزیدم تا اشکم در نیاد.

 گفت:

 میشه ولی مادرجون نمیزاره که من بیام._

 با دلخوری گفتم:
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 حاال هم دست از این مسخره بازیاشون برنمیدارن؟؟؟؟؟؟_

 علی اروم گفت:

 حنانه...._

 درسته که اذیتمون کردن ولی االن مسئله فرق میکنه.

 با تعجب بیشتری گفتم:

 یعنی چی؟؟؟؟؟؟_

 

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 نمیدونم...._

 با دلهره گفتم:

 پس من چکار کنم؟؟؟؟؟_

 علی گفت:

 حنانه سعی میکنم خودمو برسونم...._

 سرمو تکون دادمو گفتم:

 نزار.اگه دیدی هم نمیزارن بیای..... باشه پس منو زیاد منتظر_

 بغضمو قورت دادمو گفتم:

 بگو به..._

 انگار فهمید میخوام چی بگم که فریاد عصبیش لرز انداخت به جونم:

 حنانه سعی نکن منو عصبی کنی._

 شده مادرجون اینجا قسمم بده خودم میام._

 دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم واروم گفتم:

 ببخشتشونفقط خدا _

 علی که نشنید چی گفتم گفت:

 چیزی گفتی؟؟؟؟؟؟؟_

 با انگشتم اشکمو پاک کردم و گفتم:

 نه منتظر خبرت هستم.خدافظ._

 و بعد بدون انتظار حرفی گوشی رو قطع کردم و سعی کردم اروم باشم.

 مادرجون منو کار داشت؟؟؟؟؟؟

 کار؟؟؟؟؟؟؟؟

 اخه چه کاری؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چی میخواست بگه؟؟

 با یاداوری اینکه یادم رفت از علی بپرسم که حال مادرجون چطوره با کف دست کوبوندم تو پیشونیم.

 از سرجام بلند شدم و رفتم همونجایی که داشتم گریه میکردم.
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 پامو تو شکمم جمع کردم و زمزمه وار گفتم:

 یعنی چی شده؟؟؟؟؟_

 

 ه زده بودم و داشتم از نگرانی میمردم.دوساعت بود که گوشه امامزداه چمباتم

 از علی خبری نبود.نمیدونستم چی شده...

 داشتم از نگرانی باال میاوردم.

 این یکی از اخالقای بد من بود که با نگرانی هام بیمار میشدم.

 دست خودمم نبود.

 نمو هم از دست میدادم.نگرانی من در حد خودکشی بود.کافی بود یه روز نگران یکی باشم اونوقت شاید جو

 داشتم زیر لب شعر میخوندم که احساس کردم صدای گوشی بلند شد.

 از تو کیفم در اوردم و به صفحه اش نگاه کردم.

 اس ام اس بود.

 بازش کردم 

 حنانه دارم میام دنبالت.هر وقت زنگ زدم ببیا دم در امامزاده.

ام حرکت میدادم به امامزاده نگاه کردم که به جای اینکه جمعیت  وسایلمو برداشتمو در حالی که به کمر خشک شده

 کم شه بدتر داشت زیادتر هم میشد.

 از امامزاده خارج شدم.داشتم کفشامو از تو پالستیک خارج میکردم که گوشی زنگ خورد.

 سریع جواب دادم و گفتم:

 الو علی کجایی؟؟؟؟؟؟_

 با شنیدن صداش جا خوردم:

 ای اکان تو گوشی پیچیدبه جای علی صد

 حنا کجایی؟؟؟؟؟؟_

 با بهت گفتم:

 اکان؟؟؟؟؟؟؟_

 صداش یه مدلی بود گفت:

 حنا االن وقتش نیست کجایی؟؟؟؟؟_

 چادر و بدون اینکه تا بزنم انداختم تو سبد و به سمت در دویدم و گفتم:

 دارم میام تو کجایی؟؟؟؟؟؟_

 تو جاده_

 ناراحت گفتم:

 ؟؟؟؟؟من بیام کجا؟_

 تند حرف میزد.

 بیا دم جاده.همونجایی که علی پیادت کرد._
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 به سمت همونجایی که پیاده شده بودم رفتم و گفتم:

 من اونجام تو کجایی؟؟؟؟؟؟_

 ماشینی کنار پام زد رو ترمز.اونم وسط جاده.

 علی عطاست ۸۱۶با بهت به ماشین خیره شدم که دیدم 

 گوشی رو قطع کرد و گفت:

 ا بپر باال یاال.حن_

 گوشی به دست با بهت بهش خیره بودم که داد زد وگفت:

 حنا یاال_

 چشمام داشت از تعجب در میومد.

 تا نشستم راه افتاد

 اکان با یه کت مشکی و یه شلوار مشکی کتون در حالی که پشت فرمون ماشین علی بود اومده بود دنبالم.

 ه مادرجون قسمش هم بده میاد دنبالم.برام عجیب بود.علی گفته بود حتی اگ

 حتی با اینکه اسم اکانم نیاوردم سرم داد زد.این یعنی که اگه بمیرم هم نمیزارم اکان بیاد دنبالت اما حاال..

 

 داشتم به جاده نگاه میکردم و این مساله رو تو ذهنم هضم میکردم که صدای اکان منو از تو فکر کشوند بیرون:

 زود برسیم. حنانه دعا کن_

 با بهت بهش زل زدم و گفتم:

 چرا باید زود برسیم؟؟؟میشه بگی چی شده که اینقدر عجولی؟؟؟؟؟؟؟؟_

 دنده رو عوض کرد و همونطور که گاز میداد گفت:

 صبر کن میفهمی._

 حدود یه ساعت طول کشید که برسیم.

یدیم.اگه میخواستیم اروم بیایم فکر کنم شب جالبیش اینجا بود که اکان با تمام سرعتی که داشت یه ساعته رس

 میرسیدیم

 در حال فکر کردن بودم که همین که ماشین جلوی بیمارستان نگه داشت اکان گفت:

 حنانه برو پایین االن میام._

 از ماشین پیاده شدم و داشتم به این فکر میکردم چی شده که صدای حمید و از پشت سرم شنیدم.

 جلل خالق.

 چی شده چرا اینا از در و دیوار خودشونو به من میرسونن.خدایا 

 حمید با چشمای سرخش به من خیره شد و گفت:

 حنانه با کی اومدی؟؟؟؟؟؟_

 پس حمید هم گریه کرده بود.با حرص دندون قورچه ای کردم و خواستم بگم با اکان که صداش از پشتم اومد:

 حنانه رو ببر پیش مادربزرگت. اِِِِِِِ حمید اینجایی؟؟؟؟؟چرا وایستادی بدو_

 داشتم بهشون نگاه میکردم که صدای ریحانه رو هم شنیدم.
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 حنانه._

 به سمتش برگشتم.

 خدایا این جا چه خبر بود؟؟؟؟؟؟

 به سمتش رفتم و بغلش کردم و گفتم:

 چی شده ریحانه؟؟؟؟؟_

 اخل بیمارستان هل میداد گفت:دستمو گرفت و من و از تو بغلش کشید بیرون و در حالی که منو به د

 بدو حنا خیلی دیر شده..._

 همراه ریحانه میدویدم تا اینکه یه نگهبان باعث شد ریحانه سرعتش کم شه.

 نگهبان با اخم های گره خورده تو صورتش گفت:

 کجا خانوم؟؟؟؟_

 

 ریحانه بغضش شکست و گفت:

 اقا بزار بره داخل._

 سرم اومد.صدای خاله اینا هم از پشت 

 اینا کجا بودن که من ندیدمشون؟؟؟؟؟؟؟؟

 خاله,مامان,بابا و عمو ارش مادر و پدر شمیم همه پشت من با چشمایی گریون وایستاده بودن.فقط شمیم و علی نبود.

 همه داشتن گریه میکرن.

 ای خدا چی شده بود...

 ه دوباره گفت:خاله عصبی و پر از نفرت نگاهم کرد.خواست حرفی بزنه که ریحان

 اقا خواهش میکنم_

 مرد نگهبان داشت نگاهمون میکرد که اکان کنارم رسید و رو به نگهبانه کارتشو نشون داد.

 نگهبانه که دید اکان از خودشونه گفت:

 اقای دکتر بعدا شر نشه._

 اکان لبخندی زد و گفت:

 نه هیچ اتفاقی نمیافته._

 رفت و به سمت سی سی یو بردتم.و بعد دستای سرد منو تو دستاش گ

 پاهام یخ بود.

 لباس مخصوص تنم کردم که اکان اروم گفت:

 حنا مادر بزرگت باهات حرف داره.تو و علی نباید گریه کنید._

 با بغض گفتم چی شده؟؟؟؟

 لبخند کمرنگی رو لبش نشست و گفت:

 وقتی برگشتی بهت میگم. _

 ن توش بستری بود هل داد.و بعد منو به سمت اتاقی که مادرجو
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 نمیدونم چی شد.چرا یه دفعه ای....

 اخه مادرجون که حالش خوب بود...

 مگه...

 سر از نگاه خاله هم در نیاوردم...

 وارد اتاق که شدم علی رو دیدم که دست مادرجون و گرفته و پشتش به منه.

 مادرجون و علی داشتن اروم با هم حرف میزدن

 

 رچین در حالی که قطرات اشک رو گونم میچکید به سمتشون رفتم.پاورچین پاو

 مادرجون که متوجه من شد بغضش ترکید و اروم شروع کرد به گریه کردن.

 علی هم داشت گریه میکرد....

 سرمو انداختم پایین و گفتم:

 سالم مادرجون....

 مادر جون دنبال دستام میگشت.دستمو به سمت دستش بردم.

 تم و لمس کرد به سمت لبانش برد و به دستام بوسه زد و گفت:وقتی دس

 الهی بمیرم برات حنانه..._

 دستشو فشار دادم و و گفتم:

 خدانکنه..._

 مادرجون اینجا چه کار میکنی؟؟؟؟؟؟_

 علی نگاهم کرد.

 مادرجون گفت:

 مادر نتونستم...._

 قلبم طاقت نیاورد این رازو تو قلبم نگه دارم. دیگه دیشب وقتی فهمیدم تو و علی با هم رفتید دیگه_

 من و علی با بهت به مادرجون خیره شدیم.

 مادرجون نفس عمیقی کشید و همونطور که چشماشو بسته بود تا قطرات اشک وارد چشاش نشه گفت:

 ای خدا کمکم کن تا بهشون بگم و بعد اگه خواستی منو ببر..._

 ن لبخند کمرنگی زد و گفت:منو علی ناله کردیم که مادرجو

 تروخدا گوش بدید.قول بدید تا اخرش گوش کنید._

 هردومون سرمونو تکون دادیم.

 قلبم کند میزد.تنم میلرزید.نمیتونستم اروم باشم.

 مادرجون گفت:

 وقتی که با محمود پسر همسایمون ازدواج کردم خوشبختی رو کنار خودم میدیدم._

 خرسند و شاد بودم.با بودن در کنار محمود 

 محمود یه دوست صمیمی داشت به نام عمو حشمت.
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 یه نفس عمیق کشید و با ناله دوباره ادامه داد:

 این عمو حشمت مرد با محبتی بود.از دار دنیا یه پسر از زن مرحومش براش مونده بود._

 حامد_

 اشکاش رو بالش فرو میچکید.

 ادامه داد:

حمود دوست داشت دامادش شه ولی خب اون از مینو خوشش میومد در صورتی که مینا اره حامد تک پسر بود.م_

 عاشقش بود.

 مینا این مسئله رو وقتی بروز داد که دو ماه از نامزدی حامد با مینو میگذشت._

ختر اما حامد وقتی دید که مینو امکان داره دست به کار خطرناکی بزنه رفت خارج و از مینو جدا شد و با یه د_

 خارجی ازدواج کرد.

 این وسط مینو و مینا دشمنای خونی هم شدن._

 من برای اینکه این دوتا رو اشتی بدم تمام تالشم و میکردم و محمود نظاره گر تالش من بود._

 در اخر مینو با ارش و مینا با رضا ازدواج کرد._

یشد از حامد خواست که اخر عمری یه بار بیاد چند سال بعد عمو حشمت که از دوری تنها فرزندش دیوونه داشت م

 ایران که بتونه نوه هاش رو ببینه.

 اون موقع مینا حمید و که دو سه ساله بود داشت و مینو هنوز بچه دار نشده بود.

 محمود میگفت که حامد هم دو تا بچه داره.یه دختر و یه پسر.

 دست منو علی رو چنگ زد.

 علی گفت:

 باشمادرجون اروم _

 دست و پام میلرزید.نمیدونم اخر این داستان چی میشد ولی حس خوبی نداشتم.اروم اروم اشک میریختم.

 علی گفت:

 مادرجون اگه بخوای به خودت فشار بیاری من و حنانه میریم._

 بغض کرد و گفت:

 نه نه بزارین بگم...._

 پایین. ادامه داد:مادرجون یه نفس عمیق کشید.انگار میخواست بغضشو فرو بده 

حامد اومد.مینا ایران نبود.ولی مینو بود.مینا بعد از اینکه با رضا ازدواج میکنه واسه خاطر نداشتن رابطه خوب با -

 خواهرش از ایران میره.

 حامد که اومد ایران محمود از حشمت خواهش کرد که یگانه پسر و عروس و نوه هاش بیان خونه ما.

 .ما همه اماده بودیم

 اماده پذیرایی.

وقتی حامد و همسرش وارد خونه شدن مینو کنترلش و از دست داد و رفت داخل اتاقش.ارش اون موقع خونه 

 نبود.حامد که این حال مینو رو دید سرشو انداخت پایین.
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 به زن حامد نگاه کردم.مثل فرشته ها بود._

.موهای بلند وقد بلند و اندامی زیبا.اسمشم مثل خودش چشماش معلوم نبود چه رنگیه.از بس زیبا و هفت رنگ بود_

 قشنگ بود.اهورا

 نگاهی به من کرد و گفت:

 تو زیبایی همتا نداشت...._

 دوباره ادامه داد:

 بچه هاش از خودش قشنگتر...._

 یه دختر و یه پسر...پسره دوساله و یه دختر چهار ماهه._

 اهی با درد کشید و گفت:

ب که همو دیدیم حامد سعی کرد به خاطر اسایش مینو از ایران بره.حشمت که دیگه باورش نمیشد به بعد از اون ش_

همین زودی پسرش میخواد بره از حامد میخواست که تو اون مدتی که قرار بود ایران باشن بیرون که میرن بچه ها 

 رو با خودش بیرون نبره تا بیشتر کنارشون باشه.

 ولی خب....._

 یگه نتونست اروم باشه....اینجا د

 با هق هق گفت:

 یه روز که حامد با اهورا میره بیرون دیگه برنمیگرده...._

 برنمیگرده..._

 اشکام مثل ابر بهاری ازگونم فرو میچکید....

 علی همونطور که گریه میکرد دستشو گذاشت رو صورت مادرجون مثل یه کودک نوازشش کرد و گفت:

 یکنم...اروم ...خواهش م_

 مادرجون دست علی رو گرفت و گفت:

 حشمت که دیگه رو پا بند نبود مثل دیوونه ها میخندید.نوه هاشو اذیت میکرد.دیوونه شده بود._

 مینا اومد ایران...._

 محمود بچه های حامد و اورد خونه خودمون...._

 نوه های حشمت پیش ما بودن...._

 بچه ها بی تاب بودن...._

 به جفت بچه ها محبت میکرد مخصوصا به پسره...مینو 

 چرا که اون بیشتر بهونه میگرفت...

 مینو هم که اومد ایران قضیه حامد و فهمید تا چند روز حالش خوب نبود.

حشمت دیگه جون به تنش نبود فقط دم اخری انگارهوشیار بوده و سالم که به محمود میگه از نوه هام مثل چشمات 

 محافظت کن.

 اشکام بند نمیومد.

 مادرجون دیگه نمیتونست درست نفس بکشه رو به علی گفت:
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 بزار بقیه اش رو هم بگم..._

 با نفس های تند و بریده گفت:

 نمیدونستیم چکار کنیم تا اینکه محمود گفت....-

 نفس نفس زد و گفت:

 محمود گفت یکی از بچه هارو مینو و یکی مینا برداره._

 ا زدن زیرش و گفتن که نمیشه...اولش بچه ه

 ولی تا محمود گفت که این یادگاری حامد هستش هر دوشون اروم و ساکت به بچه ها نگاه کردن.

 مینا که یه پسر داشت دختره و مینو پسره رو برداشت تا امانت حامد و بزرگ کنن._

 دستام یخ کرد...

 پاهام جون نداشت...

 مادرجون گریه میکرد.

 درجون تو سرم میپیچید....صای ما

 مینا که یه پسر داشت دختره و مینو پسره رو برداشت تا امانت حامد و بزرگ کنن.

 مینا که یه پسر داشت دختره و مینو پسره رو برداشت تا امانت حامد و بزرگ کنن.

 

 مینا دختره و مینو پسره رو برداشت تا امانت حامد و بزرگ کنندستام داشت میلرزید...

 نفسم منقطع شده بود...

 هوا برای تنفس کم داشتم...اتاق دور سرم گیج میرفت.....

 علی رو نمیتونستم خوب ببینم....

 دستمو به لبه تخت گرفتم.

 صدای داد علی تنمو لرزوند...

 دکتر....

 مگه اینجا سی سی یو نبود....مگه نباید داد نزنه؟؟؟؟؟

 رفت و تو خواب رفتم.نمیدونم چی شد که چشمام سیاهی 

************************ 

اگه ترو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش چشمام بسته بود ولی حس 

 میکردم یکی داره این و کنار گوشم میخونه....

 خواب عمیق فرو رفتم.تالش میکردم تا چشمام باز کنم ولی نشد.انقدر خسته بودم که باز هم به 

 چشمامو که باز کردم تو تخت خودم بودم.دستی به موهام کشیدم.

 بعد از ظهر بود... ۱۸نگاهم به ساعت افتاد ساعت 

 سرم درد میکرد.

 تو جام نیم خیز شدم.همه چی به مغزم هجوم اورد...

 من...
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 علی...

 ویال...

 اکان...

 اشک...

 مادرجون..

 بیمارستان.....

 نگاه خاله..

 حامد...

 اهورا...

 حشمت...

 مینو...

 مینا...

 اشکام دوباره سرازیر شد....

 از سرجام بلندشدم و خواستم برم جلو اینه که در اتاقم باز شد و علی وارد اتاقم شد.

 با بهت بهش نگاه کردم.

 ولی علی با لبخند به من نگاه میکرد.

 از اشک رها کردم. طولی نکشید که تو اغوشش خودمو

 اینقدر زجه زدم که احساس کردم علی هم شونه هاش میلرزه....

 منو سفت گرفته بود.

 دستاش میلرزید.واقعیتش شک داشتم....

 مثل یه خواب بود...

 تا دیروز به هم نامحرم بودیم و حاال محرم...

 استرس داشتم...

 خندمم گرفته بود...

 ناراحت... نمیدونستم خوشحال باشم یا

 اینکه علی برادرم بود...اینکه حمید برادر من نبود....

 اینکه من هیچ وقت دیگه نمیتونستم با علی ازدواج کنم حتی اگه بخوام سر به تن شمیم نباشه.

 همونطور که تو بغل علی بودم گفتم:

 علی شمیم کجاست؟؟؟؟؟؟_

 ود تا فرار نکنم گفت:علی همونطور که منو تو بغلش نگه داشته بود گرفته ب

 رفته حمام عروس._

 با این حرفش اهی از ته دلم کشیدم و گفتم:

 خوشبخت شید...._
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 برای همیشه...._

 منو از خودش جدا کرد و گفت:

 چرا با اه میگی؟؟؟؟؟_

 دلم میخواست با خودم روراست باشم...

 علی مثل اینکه خیلی خوش خوشانش بود....

 بدش میاد.... مگه نگفت از شمیم

 حاال چرا؟؟؟؟؟؟

 با بغض گفتم:

 همینجوری...._

 تکونم داد و گفت:

 نه خیرمباید بگی...

 با بغض گفتم:

 راستش...راستش حسرت اینکه تو اقای خونم بشی تو دلم موند...._

 تو چشمام نگاه کرد و گفت:

 میدونی چرا چشمای منو تو سبزه؟؟؟؟؟؟؟؟_

 زدم.به چشمای مخملیش زل 

 میدونستم.

 هردومون باهم سرمونو تکون دادیم که علی گفت:

 اره درست حدس زدی چشمای اهورا این رنگی بوده...._

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 مادرجون بهتره؟؟؟؟؟؟_

 علی اهی کشید و گفت:

 اره..._

 یه سکته کامل زده.....نصف بدنش لمس شده..._

 رجون...بدنم درد گرفت...بیچاره ماد

******************************************** 

 فصل بیست و سوم..............

 فصل اخر.....

 

 

 با اکان از مغازه بیرون اومدم و گفتم:

 جناب راننده میشه منو سریع برسونین ارایشگاه؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 خندید و در ماشینشو باز کرد و گفت:

 من خالف نمیکنم._
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 خنده و گفتم:زدم زیر 

 اره میدونم تو یکی اصال با خالفکارا میونه ی خوبی نداری..._

سوار ماشین که شدم لبخند از رو لبم پر کشید.اونم فقط با دیدن بیلیط هواپیمایی که روی داشبورد ماشین _

 خودنمایی میکرد.

 رو به اکان گفتم:

 اکان دلم برات تنگ میشه._

 لبخندی زد و گفت:

 ؟؟؟تو؟؟؟؟؟؟؟؟تو دلت برای من تنگ شه؟؟؟؟؟؟؟؟کی؟؟؟؟_

 خندید و زدم به بازوشو گفتم:

 اره...من....._

 خندید و ماشینو راه انداخت...

 دو ماه از فاش شدن راز میگذشت.

 و حاال امشب شب عید غدیر عروسی علی و شمیم بود.

 باید میرفتم ارایشگاه.

 دوباره نگاهم به بلیط افتاد.

 م میخواست از بین میبردمشخیلی دل

 میدونستم از همین االن دلم براش تنگ میشه

 

****************** 

 

 علی که وارد ارایشگاه شد دلم میخواست برم بمیرم.از بس خواستنی شده بود.

 موهای مشکیشو خیلی قشنگ اراسته بود.

 یده بود.کت و شلوار مشکی با لباس سفید بدون کراوات با کفشای مجلسی پوش

 حسادتم شده بود.نمیخواستم ببینم.

ولی دیدم که علی خیلی سرد و خشک اومد جلو بدون اینکه نگاه دقیقی به شمیم بندازه دسته گلو بهش داد و به 

 سمت ماشین حرکت کردن.

 شمیم خیلی زیبا شده بود.

 لباس پوشیده به همراه ارایشی خیلی مالیم.

 و من از اون ساده تر.

 شب مشکی که یقه دلبری بود و خودشو رها کرده بود رو تنم. لباس

 موهای کوتاهمو که رو گردنم اومده بود به صورت خیلی شیک با یه نیم تاج رو سرم درست کرده بودن.

 سر سفره عقد کنار ریحانه ایستادم.

 ر نداشت.هیچ کسی جز مادرا و پدرا و علی و شمیم که به خدا قسمش داده بودیم از رازمون خب

 با حسرت به شمیم نگاه میکردم.
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 هدیه ای که میخواستم بهشون اهدا کنم تو دستم بود.

 میدونستم سختم بود که بهشون بدمش ولی این تنها کاری بود که میتونستم بکنم.

 بعد از اینکه خطبه سه بار خونده شد و شمیم بله گفت

 باالخره اشکام فرو ریخت.

 چرخید. علی نگاهش به سمت من

 اشک تو چشمای مهربونش نشسته بود.

 نوبت به حلقه دادن که رسید قلبم دیگه طاقت نیاورد.

 خواستم از اتاق برم بیرون که ریحانه دستمو گرفت و گفت:

 کجا وایسا میخوایم عکس بگیریم._

 مجبوری وایستادم ولی نگاهشون نکردم.

 اشکام داشت فرو میچکید که فیلمبردار گفت:

 اگه میخوان هدیه ای اهدا کنن خانواده خانواده بیان_

 و بعد رو به ریحانه گفت:

 خواهرشوهر بیاد برای معرفی مهمونا._

 شانس هم نداشتم.

 تو این جشن من بیچاره نه همسر بودم نه خواهر....

 بیچاره من...

 سرمو انداختم پایین.

 ریحانه از کنارم بلند شد.

 یده تنش بود که بینهایت بهش میومد.یه لباس شب قرمز پوش

 بعد از اینکه مادر و پدرا کادوهاشونو دادن من جلو رفتم و به ریحانه گفتم:

 من میخوام هدیمو بدم._

 ریحانه رو به دوربین و مهمونا گفت:

 هدیه از طرف دخترخاله دوماد._

 من بیچاره هیچ کسی نشدم جز همون دخترخاله

 فتم و با حسرت بوسیدمشو گفتم:با بغض به سمت شمیم ر

 همیشه مواظبش باش...._

 خوشبخت شید._

 و بعد زنجیر حسین و به گردن ظریفش انداختم.

 صدای دست هم بلد شد.

 برگشتم تا به علی هم تبریک بگم که دیدم داره با برق اشک نگاهم میکنه.

 اروم گفتم:

 مرد که گریه نمیکنه.اونم مردی مثل داداشم..._
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 خوشبخت شید._

 و بدون اینکه برای عکس بایستم از اتاق خارج شدم.

 

*************** 

 اخر شب موقع خداحافظی وقتی همه حواسشون به خودشون بود خودمو به اکان رسوندم و گفتم:

 اکان امشب میری؟؟؟؟؟؟_

 خندید و گفت:

 ای بابا _

 اره باور کن..._

 بعد با خنده گفت:

 ه پروازم لغو شه که مدام ازم میپرسی تا بدونی خبر دارم یانه؟؟؟؟نکنه قرار_

 خندیدم و گفتم:

 نه..._

 فقط..._

 اشکم در اومد و گفتم:

 دلم خیلی برات تنگ میشه..._

 باز هم خندید و گفت:

 خب لباس گشاد بپوش._

 خواستم جیغ بزنم که خودش فهمید و گفت:

 غلط کردم غلط کردم....._

 

********************** 

 

 دم خونه عروس و داماد علی نگاهم میکرد ولی من جواب نگاه منتظرشو نمیدادم.

 داشتیم خدافظی میکردیم که دستمو یواشکی گرفت و گفت:

 حنا باهام قهری؟؟؟؟؟؟_

 سری تکون دادمو گفتم:

 نه_

 لبخندی زد و گفت:

 امیدوارم._

 و بعد دستمو بوسید.

 باال تا ببینم کسی دیده یا نه که دیدم کسی حواسش به ما نیست. سرمو اوردم

 علی اروم کنار گوشم گفت:

 میدونی اسم این عشقو باید چی گذاشت؟؟؟؟؟؟_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –(2اشک عشق)
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 سرموبه نشونه نه تکون دادم و گفتم:

 نه_

 اروم و زمزمه وار گفت:

 اشک عشق_

 

 
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ايرانی و  بهترينيد ترين و برای دانلود جد

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


