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برای هزارمین بار توی دلم استخاره کردم و اینبار دستمو 

روی دستگیره ی در گذاشتم ؛ سرماش تنمو لرزوند و بهم 

نهیب زد ، اگه تا نیم ساعت دیگه خونه نمیبودم مامان 

میخواست تا صبح بازخواستم کنه ، تا همینجاشو هم بیش از 

 حد بیرون مونده بودم...

 

کشیدم ، رومو از در گرفتم و به مطب خالی از نفس عمیقی 

آدم پیش روم چشم دوختم ، حتی منشی هم رفته بود ، چقدر 

 منتظر مونده بودم!

 

به ساعت مچی که کامران روز تولدم برام کادو گرفته بود 

نگاهی انداختم ، پس چرا هرچی نگاهش میکردم نمیفهمیدم 

 که ساعت چنده؟!
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روی دستم یادش افتاده بودم و  شاید چون با دیدن ساعتش

 احساس گناه میکردم ، اما من که گناهی نداشتم...

اگه میفهمید من این وقت شب اینجام حتما خیلی عصبانی 

 میشد ؛

 حتی نمیخواستم به اون روی عصبانیش فکر کنم!

لبمو زیر دندونم کشیدم و سمت در برگشتم ، باید انجامش 

 میدادم...

 ...رسم بستم و تقه ای به در زدمچشمامو روی ترس و است

بعد از چند ثانیه صدای تعجب زده ی آرمان توی گوشم 

 پیچید و استرسمو بیشتر کرد...

 

 آرمان_بله؟!

درو باز کردم ، زیر لب سالمی سر دادم و مثل همیشه سر 

 به زیر و با قدمهای کوتاه سمتش راه افتادم...

 با دیدنم از جاش پاشد و سمتم اومد ؛

ی بدون نگاه کردن بهش هم میتونستم بهت و تعجبشو حت

 تشخیص بدم...

جداً هم تعجب برانگیز بود ، من ، این وقت شب ، توی 

 مطب آرمان ، تا حاال پیش نیومده بود!

 

جواب سالممو با مکث داد و با دستش کاناپه های جلوی 

 ..میزشو نشونم داد.
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 آرمان_اینجا چیکار میکنی؟!

ناپه ها نشستم و دستامو توی هم گره زدم ، روی یکی از کا

 باید شروع میکردم و شروع کردنش سخت بود...

_راستش باید درمورد یه موضوعی با خودت صحبت 

 میکردم پسرخاله...

سرمو باال آوردم و درست همون لحظه با نیشخندش رو به 

 رو شدم...

میدونستم که شنونده ی خوبی نیست و پیش بینیشو کرده 

 ه قراره با سیل تیکه و متلکاش مواجه بشم!بودم ک

 آرمان_توی خونه نمیشد راجبش صحبت کنیم؟!

با این حرفش نشون داد که تا ته داستانی که قراره براش 

تعریف کنم رو رفته و برگشته و حاال توش دنبال پیدا کردن 

 سوژه ست!

کامران خبر داره  میدونستم که کم و بیش از حس بین من و

 ه راه برای ثابت کردنشه!و دنبال ی

 بی توجه لب زدم :

 _نمیشد ، گوش میدی؟

 شونه باال انداخت و روی کاناپه ی رو به روم نشست...

 دادنش ضرری نداره ، بگو! آرمان_گوش

 سرمو تکون دادم... نفس عمیقی کشیدم و

 _خاله به من یه چیزایی گفته!
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 : تلبخند پهنی روی لبش نشست و با لحن کشیده ای گف

 آرمان_خب!

 _میخوام که...پا پس بکشی...

 …یه تای ابروش باال پرید

آرمان_اوه! مثل همیشه غیرقابل پیش بینی ؛ فکر کردم 

 اومدی قرارای عقد و عروسی رو بزاری!

 _وقت شوخی نیست پسرخاله ، این یه خواهشه...

اینبار پوزخند صداداری زد و خواست لب به تیکه انداختن 

 ش پیشی گرفتم و گفتم :باز کنه که از

_فکر نمیکنم برات سخت باشه چون مطمئنم که حسی الاقل 

 به من یکی نداری ، پس این لطفو در حقم بکن!

 با لحن متفکری گفت :

 آرمان_از کجا انقدر مطمئنی؟

جا خوردم ، توقع شنیدن این حرفو ازش نداشتم اما بی توجه 

 به جمله ای که گفت ادامه دادم :

ین خبر به جایی درز کنه ، اومدم اینجا تا ازت _نمیخوام ا

خواهش کنم که این موضوع بین من و تو و خاله و هلیا و 

مامانم که غیرممکنه تا حاال از خبرگزاری خاله بی نصیب 

 مونده باشه بمونه...

 با خنده گفت :

 آرمان_بابامو جا انداختی!

 _خیلی خب ، بین خودمون شیش تا!
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 و به میزش تکیه داد...خندون از جاش پاشد 

آرمان_از بچگی خنگ بودی ، بنظرت االن من نفهمیدم که 

 میخوای کامران نفهمه؟

 نفسم توی سینم حبس شد ، سوتی داده بودم...

 با هول گفتم :

 _همچین منظوری نداشتم...

 آرمان_کجای قیافه ی من شبیه احمقاست؟!

 ار بود!اون باهوش تر از این حرفا بود و تنها راه االن فر

کیفمو برداشتم و دستشو از استرس میون انگشتام فشار 

 دادم...

_حرفامو بهت زدم ، نمیدونم قصدت چیه ولی راه مسخره 

ای رو در پیش گرفتی چون ما با هم هیچ نقطه ی اشتراکی 

نداریم ، از بچگی با هم لج بودیم یادته؟ االنم اگه تو برجک 

نه ، پس بیخیال شو هم نمیزنیم بخاطر احترامیه که بینمو

 پسرخاله!

_راست میگی ، ما از بچگی با هم لج بودیم ولی یادمه که 

 کامران از همون بچگی و نفهمی حسابی هواتو داشت!

 از انکارش متنفر بودم اما فعال تنها راهم بود...

حرفش حق بود و جوابی نداشت ؛ پس بدون اینکه جوابی 

 بیرون رفتم... بهش بدم خداحافظی زیر لب گفتم و از در

پامو که توی هوای آزاد گذاشتم نفس کشیدم و هوارو به ریه 

 ..هام کشیدم ، چقدر سخت گذشته بود.
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سر به هوا و غرق حرفای راسِت آرمان قدم برمیداشتم که با 

برخورد کردن به کسی که قدش خیلی ازم بلندتر بود ترس 

ه برم داشت ؛ خواستم عقب بکشم و معذرت خواهی کنم ک

 ...بوی عطرش به مشامم آشنا اومد

نمیخواستم باور کنم که کامران جلوم وایساده ، پس نگاهمو 

با ترس باال کشیدم و وقتی به چشمای از عصبانیت قرمزش 

 رسیدم با تته پته گفتم :

 _چیزی که...فکر میکنی نیست کامران...

 …دستشو روی شونم نشوند و سمت دیوار هلم داد

 ه های خشم توش خفه شده بودن لب زد :با صدایی که رگ

 کامران_فقط بگو پس چیه!

قلبم تندتر از هروقت دیگه ای میتپید ، به اطرافم نگاهی 

 انداختم که اینبار داد زد :

 نگاهت به من باشه!-کامران

 آب دهنمو قورت دادم و بغضو توی گلوم خفه کردم...

 نگاهم روی رگ متورم گردنش کشیده شد...

گفتنی بود بخاطر پوشوندنش تا اینجا نمیومدم و  حقیقت اگه

غیر از حقیقت با چی میتونستم مرد ُغد رو به رومو قانعش 

 کنم؟!

چشمام خیس شدن ، گیر کرده بودم ، دنیا گیرم انداخته بود ، 

 بین حقیقت و عشق!

 

 

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  7  

 

پوزخند زد و فشار دستشو از روی شونم برداشت و به عقب 

 برگشت...

من خرم که دل بستم ، من خرم که فکر کامران_من خرم ، 

میکنم تو هم مثل من خری و دلت با منه ، حق میدم بهت ها 

، خواستگار دکترتو ول کنی بچسبی به من آس و پاس بی 

اعصاب که چی بشه؟ همه از من فرار میکنن تو هم 

 روشون!

 صورتم از اشک خیس شده بود ، پس فهمیده بود...

 روی شونش گزاشتم...سمتش قدم برداشتم و دستمو 

_به جون خودت که اینجوری نیست ، امشب اومدم اینجا تا 

به داداشت بگم بیخیال شه و قضیه رو کش نده ، به خیالم تو 

هنوز خبردار نشده بودی و نمیخواستم که بفهمی ، 

 نمیخواستم به هم بریزی...

سمتم برگشت و با شک نگاهم کرد و با لحنی که نشون میداد 

 ره هم از عصبانیتش کم نشده لب زد :حتی یه ذ

کامران_تو غلط کردی که نصف شبی پاشدی اومدی اینجا ، 

این عوضی آدمه؟! تو صاحاب نداری؟! من بهت اجازه دادم 

 بیای اینجا؟!

 خیره به چشمای اشکیم ادامه داد :

 گریه نکن!-کامران

 با بغض گفتم :

 _بی انصافی!
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 چند لحظه مکث کرد و بعد لب زد :

 کامران_جام نیستی!

 اینو گفت و منو توی آغوشش کشید...

 بینیمو باال کشیدم و با هول گفتم :

 _ولم کن ، کسی میبینه...

 کامران_به جهنم ، بزار ببینن ، بزار بفهمن!

 پشتش روی موتور نشستم که راه افتاد...

هوا سرد بود و سوزی که از حرکت موتور روی تنم می 

داخت و چیزی که این وسط کالفم نشست تنمو به لرزه مین

میکرد وضعیت کامران بود که بجز یه پیرهن آستین بلند که 

 آستیناشو تا روی آرنجش باال زده بود چیزی نپوشیده بود...

  سرمو به کتفش تکیه دادم و لب زدم :

 _تا کی باید حرص لباس گرم نپوشیدنتو بخورم؟

 دست آزادمو کشید و روی پهلوش گذاشت...

 ن_تا وقتی که یاد بگیری دو دستی بغلم کنی!کامرا

 به خونه که رسیدیم پیاده شدم و رو بهش گفتم :

 چند دقیقه ی دیگه بیا تو ، فوری نیای ها ، شک میکنن!-

 با سرش بهم اشاره کرد و گفت :

 کامران_برو تو!

سرمو تکون دادم و درو با کلید باز کردم و همین که داخل 

ه رو شدم که توی حیاط مشغول شدم با خاله مهناز رو ب

 …جارو کردن برگایی که روی زمین ریخته بودن بود
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 با دیدنم سمتم اومد و گفت :

_سالم خاله جون کجا بودی؟ نگرانت شدیم ، مامانت تو 

 آشپزخونه کارت داره!

  نفسمو بیرون دادم ، بازخواستا شروع شدن!

 _سالم خاله کتابخونه بودم ، باشه...

ردم و همونطور که سمت آشپزخونه میرفتم کفشامو درآو

 مامانو صدا زدم...

 کنار اپن ایستاد و با حرص مشهودی گفت :

مامان_علیک سالم ، چه عجب تشریف آوردی ، کجا 

 بودی؟!

 لبخند زدم و سمتش رفتم...

_سالم ، ببخشید مامان میدونم دیر وقته ، کتابخونه بودم 

 .ب میخواستم ازش..بعدش با بیتا رفتم خونشون آخه یه کتا

 نفسشو با صدا بیرون داد و سری تکون داد...

مامان_میتونستی یه خبر به من بدی قبلش دختر ، دلم هزار 

 راه رفت ، حاال برو لباساتو عوض کن بیا سفره رو بچین...

باشه ای گفتم و ظاهرا سمت اتاق خودم و در واقع سمت 

 با اون لباس تویاتاق کامران راه افتادم ، نمیتونستم بزارم 

 این سرما بیرون بمونه...

از وقتی چشم باز کردم با هم زندگی کرده بودیم ، خاله 

مهناز و مامانم دوقلو بودن و جونشون به جون هم بسته بود 

و بعد از بابا واسه اینکه مامان احساس تنهایی نکنه خاله 

 نمیزاشت از کنارش ُجم بخوره!
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تاقش رسوندم و خواستم آروم و بی صدا خودمو به در ا

واردش شم که صداش از توی حیاط توجهمو به خودش 

 جلب کرد...

هنوز سه چهار دقیقه هم از اومدن من نگذشته بود و اومده 

 بود تو ؛

کامران بی پروا بود و همیشه میخواست با رفتاراش به بقیه 

بفهمونه که بینمون چیزی هست ، درست برعکس من که 

 میترسیدم!

ز نظر همه ی کسایی که میشناختنش پسر خوبه ی کامران ا

خاله مهناز نبود ، درست برعکس ، پسر بده بود ، اما فقط 

 از نظر بقیه!

 بقیه ای که جمع همه رو به جز من تشکیل میدادن...

نمیدونم ، شاید به حد من غرقش نشده بودن که خوبیاشو 

 ببینن!

ط من علت ترسم همین بود ، میدونستم که مامانی که فق

براش موندم حاضر نیست دخترشو پیشکش کامراِن شر و 

شلوغِ خاله مهناز کنه و این بود که به این پنهونِی شیرین 

 راضی بودم ، تا وقتی که شاید معجزه بشه ، نمیدونم!

صدای جر و بحثی که همواره باال میگرفت ترسو توی دلم 

 انداخت ، نیم نگاهی به مامان که سخت مشغول آشپزی بود

و حواسش به سر و صداهای توی حیاط نبود انداختم و 

 …سمت در رفتم و از الش به کامران و خاله چشم دوختم
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 کامران با صدایی غرق عصبانیت غرید :

کامران_ازت هیچ انتظاری ندارم ، میدونم ازم بدت میاد ، 

میدونم ، باور کن با تعریف کردن داستانات برام به حد کافی 

تا چه اندازه ازم متنفری ، دوبار سعی روشنم کردی که 

کردی بندازیم نشد وقتی هم که به دنیا اومدم تو بیمارستان 

ولم کردی ، ولی متاسفانه نتونستی ازم دور باشی ، نکن 

مهناز ، نکن ، هرکاری با من کردی و دم نزدم ، خیالم نبود 

، ولی این یکیو نکن ، میخوای نبینیم؟ میخوای برم گم و 

چیزی که منو اینجا نگه داشته اون دختره ، دست  گور شم؟

 از مسخره بازیات بردار و کاری کن مال من شه گم میشم!

اشکام روی گونه هام جاری شده بودن و قلبم از درد 

 حرفاش به درد اومده بود...

دل دل میکردم که برم جلو یا نه ، میخواستم درداشو کم کنم 

دردای هردوتامونو ولی میدونستم که این حرکتم ممکنه 

همیشگی کنه ، پس دندون روی جگر گذاشتم و این دندون 

 ...روی جگر گزاشتنم چقدر دردناک بود

خاله مهناز در جوابش با خونسردی که هرجور فکر 

 میکردم نمیفهمیدم چجوری تونسته حفظش کنه لب زد :

خاله_چرند نگو اون دختر الیق خوشبختیه ، بخاطر ندیدنت 

نم ، در ضمن ، مگه خبر نداری چند روز بدبختش نمیک

دیگه قراره رسماً واسه آرمان خواستگاریش کنیم؟ دیگه 

 فهمیدی؟!  اسمشم نیار ،
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قلبم مثل بمب ساعتی میتپید و هرلحظه از درد منتظر منفجر 

 ، آخه چجوری میتونست انقدر سنگ باشه؟! شدنش بودم

 و خفشصدای هق هقم بلند شد که دستمو روی دهنم گذاشتم 

 کردم...

کامران دستاشو روی سرش گذاشت و با عصبانیت چند دور 

، دور خودش چرخید و بعد سمت دیوار رفت و مشتشو 

 برای چند بار به دیوار کوبید...

یه پام پیش میرفت و پای دیگم اون یکی پامو پس میزد و و 

 قلبم درگیر چه غوغایی بود!

 اینبار داد زد :

خاطرخواهیشو کنه ، به جون  کامران_آرمان گه میخوره

خودش که از همه واسم عزیزتره قسم اگه بخوای این 

بازیاتو ادامش بدی خون به پا میکنم ، همچین اتفاقاتی نمیفته 

مگه اینکه کامران مرده باشه ، میدونی که اگه دیوونه شم 

 دست به هرکاری میزنم ، میدونی!

صدا خاله سمتش رفت و همون لحظه مامان از پشت سرم 

 زد :

 مامان_چه خبره اونجا حدیث؟!

با باال رفتن دست خاله نفهمیدم چیکار میکنم و سراسیمه از 

 در بیرون رفتم و با صدایی که از زور بغض میلرزید و

 سعی داشتم کنترلش کنم گفتم :

 _خاله!
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با بهت سمتم برگشت و به صورت خیس از اشکم نگاهی 

و اشکامو پاک انداخت که با هول دستامو روش کشیدم 

 کردم...

  خاله_جانم خاله...گریه کردی؟

واسه  سرمو با شدت تکون دادم و همونطور که دنبال بهونه

 بیرون پریدن یهوییم میگشتم گفتم :

_نه...حساسیت کردم...قرصامو...نمیدونم کجا گذاشتم تو 

 برنداشتی؟!

اصال نفهمیدم که ایده ی حساسیت از کجا به ذهنم رسید ، 

تی که چشمای مطمئن خاله رو روی خودم دیدم خیالم فقط وق

 راحت شد...

 سمتم اومد و دستشو روی چشمام کشید...

خاله_نه قربونت برم ولی تو اتاقم قرص دارم االن برات 

 میارم...

مامان هم توی چارچوب در ایستاده بود که وقتی خاله سمت 

اتاقش راه افتاد باهاش هم قدم شد ، قطعا میخواست ازش 

 درمورد داد و بیدادا و دعواها بپرسه!

با دور شدنشون درو بستم و سمت کامران که هنوزم کالفه 

 گوشه ی دیوار ایستاده بود رفتم...

روی زمین نشست و سرشو به دیوار تکیه داد که اشکام 

 ...شدیدتر از قبل روی گونه هام جاری شدن

کنارش روی زانوهام نشستم و بی پروا توی آغوشم 

 مش...کشید
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 سرشو توی گودی گردنم فرو کرد و گفت :

 کامران_نمیفهمه چقد میخوامت...

نگاهم به دستش افتاد که از مشتایی که به دیوار زده بود 

 ...زخم شده بود و به کبودی میزد

 توی دستم کشیدمش و روش بوسه زدم...

 با بغض لب زدم :

 _درست میشه...

 رست بشه!درحالی که نمیدونستم چجوری قراره د

 از جام پاشدم و دستمو جلوش گرفتم...

 _پاشو برو تو...

 سرشو باال انداخت و دستمو گرفت و از جاش بلند شد...

 کامران_نه ، میرم بیرون...

 اینو گفت و خواست سمت موتورش بره که با نگرانی گفتم :

 _نه کامران...بریم تو...جون من...

هاش کشید و سمت نیم نگاهی بهم انداخت و دستشو توی مو

 در ورودی راه افتاد...

همین که وارد هال شد رو بهم نیمچه لبخندی زد و راه 

 اتاقشو پیش گرفت...

روی کاناپه وسط هال نشستم و دستامو روی صورتم کشیدم 

 ؛ چقدر همه چیز بد بود!

خاله با دیدنم سمتم اومد و بسته ی قرص توی دستشو سمتم 

 گرفت...
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 خاله_بیا خاله...

با استرس دستامو روی صورتم کشیدم و فیلم بازی کردم که 

 آره هنوزم حساسیتی در کار هست!

و وقتی که از مطمئن بودنش مطمئن شدم ازش گرفتم و 

 تشکر کردم...

یه لیوام آب واسه رد گم کنی برداشتم و سمت اتاقم راه 

 افتادم...

گوشه ی تختم نشستم و زانوهامو بغل گرفتم ، فکر به 

ی کامران در مقابل خاله دیوونم میکرد ، آخه خاله حرفا

 چطور میتونست انقدر بیرحم باشه؟!

مگه بین کامران و آرمان بجز سه سال اختالف سنی چه 

فرقی بود که خاله آرمانو میپرستید و از کامران فراری 

 بود؟!

 با شنیدن صدای مامان از افکارم بیرون اومدم...

در ایستاده ، پس از جام بلند  بلندی صداش نشون میداد که دم

 شدم و سمت در رفتم...

 مامان_قرار نبود سفره رو بچینی حدیث خانوم؟

 المپ اتاقمو خاموش کردم و سمت آشپزخونه راه افتادم...

 حوصله ی حرف زدنو نداشتم ، نه با هیچکس!

 مشغول چیدن سفره بودم که آرمان هم رسید...

 …بجز کامرانموقع خوردن شام همه سر سفره بودن 
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 خاله رو به آرمان کرد و گفت :

خاله_بابات از وقتی رفته ماموریت بهت زنگ نزده مادر؟ 

 دلنگرانشم!

لحن حرف زدنش با آرمان در مقایسه با لحنش در مقابل 

 کامران عصبانیم میکرد ، انصاف نبود...

 نفسمو با صدا بیرون دادم و میون حرف آرمان اومدم :

 ن برم صداش کنم..._کامران نیومد م

 خاله دستمو کشید و بیخیال گفت :

 خاله_ولش کن فدات شم خودش بخواد میاد میخوره!

 اینبار طاقت نیاوردم و با حرص گفتم :

_چجوری دلت میاد اینجوری بگی خاله ، اگه آرمان بود ده 

بار میگفتی بچم نیست غذا از گلوم پایین نمیره من شاهدم ، 

 امرانه میگی ولش کن؟!اونوقت حاال که حرف ک

با شنیدن صدای قدماش از پشت سرم فهمیدم که خودش 

 اومده!

میدونستم که چرا هست و نمیره ، میدونستم که چرا خودشو 

 کوچیک میکنه ، فقط بخاطر مِن لعنتی!

خودشو به نشنیدن زد و کنار آرمان که مشغول خوردن بود 

چه نشست و دستشو روی شونش زد و فقط من فهمیدم که 

 کینه ای پشت اون حرکت پنهون شده...

 بعد از خوردن غذا و جمع کردن سفره سمت اتاقم راه افتادم 
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نزدیکای کنکور بود و من هنوز هیچی نخونده بودم ، مگه  

 این شرایط میزاشت که من درس بخونم؟

ذهنم انقدر درگیر بود که توش جایی واسه درس و کتاب 

 نبود...

 شمامو باز کردم ؛خمیازه ای کشیدم و چ

 به اطرافم نگاهی انداختم ، الی کتابا خوابم برده بود!

نگاهی به ساعت دیواری رو به روم انداختم ، دوازده ظهر 

 بود ، خیلی درس خونده بودما!

چون آرمان خونه بود و سر و صداش حین دیدن فوتبال تا 

شالمو سرم کردم و از اتاق بیرون   توی اتاق هم میومد

 رفتم...

به آشپزخونه سرک کشیدم که مامانو دیدم ، با دیدنم با تیکه 

 گفت :

 مامان_ساعت خواب ، بیا یچیزی بخور باید بریم...

 با گنگی پرسیدم :

 _کجا بریم؟

 همونطور که روی کابینتا دستمال میکشید گفت :

 مامان_دعوتیم خونه ی خواهرت!

 نفسمو با صدا بیرون دادم و گفتم :

 وهرشم هستن!_حتما فامیالی ش

مامان_خیلی مشتاقم بدونم فامیالی محسن بیچاره چه هیزم 

 تری بهت فروختن!
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فضول بودن و هیز بودن هیزم تر فروختن محسوب میشد یا 

 نه؟

سرمو تکون دادم و یه تیکه نون و پنیر از روی میز 

 کوچیک آشپزخونه برداشتم...

 گرفتم برای حاضر شدن وارد اتاقم شدم و شماره ی کامرانو

 ، بالفاصله بعد از خوردن دوتا بوق جواب داد...

 کامران_جانم؟

 صداش برام اوج آرامش بود...

 _سالم ، خسته نباشی...

 کامران_بودم ، با شنیدن صدات دیگه نیستم!

 ناخواسته لبخند زدم...

 _خوبی؟

 کامران_خوبم تو خوبی؟

 _منم خوبم پس ، دعوتیم خونه ی هلیا اینا ، میای؟

 کرد و جواب داد :مکثی 

 کامران_آره میام ، لباس درست و حسابی بپوش!

 خندم گرفت...

 …_چشم ، پس زود بیا

یه هودی مشکی که باهاش خیلی راحت بودم پوشیدم و 

موهای بلندمو بافتم ، شلوار جین مشکیم رو با هودیم ست 

کردم و پالتوی صورتی و شالی که رگه های صورتی و 

 .مشکی داشتو سرم کردم..
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قرار شد که با ماشین آرمان بریم و من حسابی از این بابت 

 حرص خوردم...

وارد خونه که شدیم با سیل سالم و احوالپرسی رو به رو 

 دوست نداشتم! شدیم ، اصال این جمعو

برای عوض کردن لباس سمت اتاق هلیا رفتم و پالتومو 

 دراوردم و روی چوبلباسی انداختم...

که روی کاناپه نشسته بودم که تینا دختر  چند دقیقه ای میشد

خواهر محسن که همسن من بود سمتم اومد و کنارم 

 .نشست..

 لبخند سطحی زدم و گفتم :

 _چخبر؟ میخونی واسه کنکور؟

 تینا_کم و بیش ، تو چی؟

 _نمیخونم ، واقعا دست و دلم به درس خوندن نمیره!

 لبخند زد و با شیطنت گفت :

 گار دکتر داشتم نمیخوندم!تینا_منم اگه خواست

 ماتم برد ؛ از کجا میدونست؟

 هلیا بهش گفته بود!؟

 ولی این امکان نداشت!

 _چی میگی تو؟

همون لحظه آرمان اومد و کنار من روی کاناپه سه نفره ای 

 که روش نشسته بودم نشست...
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نگاهش به فوتبالی که از تلویزیون در حال پخش شدن بود ، 

از اونی بود که بخواد چرندیات تینارو  بود و بی حواستر

 بشنوه پس خیالم راحت بود!

 تینا خندید و زیر لب گفت :

 تینا_حالل زادست!

هرلحظه ممکن بود که کامران برسه ، بخاطر همین خواستم 

 از جام پاشم که تینا دستمو کشید و گفت :

تینا_خیلی خب حاال قهر نکن ، چه نازی هم داره 

 عروسمون!

تش برگشت و انگار که تموم مدت مشغول گوش آرمان سم

 دادن مکالمه ی ما بوده باشه با کنایه گفت :

 آرمان_همچنین پرادعا و غیرقابل پیش بینی!

با حرص بیرون دادم و خواستم بهش تشر بزنم که با  نفسمو

 شنیدن صدای کامران که رو به جمع سالم میکرد ماتم برد ؛

 ودم؟!کی اومده بود که متوجهش نشده ب

نگاهم روی دستش کشیده شد و باندی که به شکل نامنظم 

دورش پیچیده شده بود و رگه های خون از زیرش پیدا بود 

همه چیزو از یادم برد و طولی نکشید که معنی نگاه معنی 

 دارشو فهمیدم...

خواستم از جام پاشم که زودتر از من سمتم اومد و به آرمان 

 شاره کرد که از جاش پاشه!که روی کاناپه لم داده بود ا

ترسیدم ، نمیخواستم شر بشه و میدونستم که کامران دنبال 

 شره ، اونم درست توی حوالی آرمان!
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 آرمان سرشو تکون داد و با بی تفاوتی گفت :

 آرمان_چی میگی؟

کامران نفسشو با صدا بیرون داد و بی توجه به جمعیت با 

 صدای نسبتا بلندی لب زد :

 نار!کامران_بکش ک

 آرمان_جام راحته داداش!

 اینبار آرمان با صدای بلندتری تقریبا داد زد :

 کامران_من ناراحتم!

از کل کل بینشون دلهره به دلم افتاده بود و نگاهای تاسف 

 …بار بقیه روی کامران عصبیم میکردن

دست از دل دل کردن برداشتم و از جام پاشدم و با لحنی که 

قیه احساساتمو ازش دور کنم سعی داشتم بخاطر حضور ب

 رو به کامران لب زدم :

 _دستت...چیشده؟

 انگار لحنمو دید که با لحنی حتی سردتر از لحن من گفت :

 _طوری نیست!

میز ناهارو با کمک تینا و هلیا چیدیم و بقیه رو برای 

خوردن غذا صدا زدیم ، قصد داشتم که جریان خبردار شدن 

 االن و اینجا جاش نبود... تینارو از هلیا بپرسم ، اما

کامران تموم مدت سرشو پایین انداخته بود و با حرص 

 مشهودی توی رفتارش مشغول بود...

نگرانش بودم ، نگران اینکه مبادا فکر اشتباهی راجبم 

 بکنه...
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سکوت سالن پذیرایی رو فرا گرفته بود تا اینکه تارا زن 

عشوه  داداش محسن دست از غذا خوردن کشید و با لحن

 گرانه ی همیشگیش لب زد :

تارا_آقا آرمان پس کی یه عروسی میفتیم؟ عروس خانومو 

 زودتر راضیش کن دیگه ، ما دلمون عروسی میخواد!

 اینو گفت و نگاه خندونشو به من دوخت...

برای یه لحظه ماتم برد و توان هر حرکتی ازم سلب شد ، 

ه کنم که جرئت نداشتم که سر بلند کنم و به کامران نگا

 صدای بلندش ترسو با شدت بیشتری توی دلم انداخت...

 صدایی که بیشتر شبیه داد زدن بود تا حرف زدن!

 کامران_اونوقت منظور از عروس کی باشه؟!

 نبضم توی دهنم میزد...

 تارا به تته پته افتاد و با هول گفت :

 تارا_حدیث جون دیگه...مگه...

نه تا تموم شدن جملش دم کامران بی طاقت تر از اینکه بتو

نزنه وسط حرفش اومد و اینبار صداش انگار تموم خونه رو 

 لرزوند ، یا الاقل از دید من اینطور بود...

کامران_گه خورده آقا آرمانتون ، همچین چیزی رو توی 

 خواب ببینه ، مفهوم شد؟!

با شنیدن این حرفش و سنگینی نگاهایی که روم چرخید حس 

 ال نمیاد...کردم که نفسم با

 کامران جنگو علناً شروع کرده بود و من طاقتشو نداشتم...

آرمان از جاش بلند شد و همونطور که سمتش قدم 

 برمیداشت لب زد :
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 آرمان_از چی داری میسوزی داداش؟!

 داداشو جوری کشید که از صدتا فحش هم بدتر شد!

دستامو زیر میز مشت کردم و لبمو زیر دندونم کشیدم ؛ 

 سم به اوجش رسیده بود...استر

 کامران سمت آرمان برگشت و با عصبانیت گفت :

 کامران_مشکلم میدونی چیه؟!

 آرمان نیشخند زد و سرشو تکون داد...

 آرمان_میخوام از خودت بشنوم!

کامران مشتشو باال برد و تا آرمان بخواد به خودش بیاد 

 ..توی فکش کوبید و این شروع گالویز شدن اون دوتا بود.

طاقت ادامشو دیگه نداشتم ، میخواستم که تموم شه ، نباید 

 ادامه پیدا میکرد بد دیده شدن کامران!

محسن و احسان و هومن شوهرخواهر محسن سعی داشتن 

اونارو از هم جدا کنن اما بی فایده بود ، همه ترسیده بودن و 

مامان که شاید تا حاال از عالقه ی کامران به من خبر 

بهت بهش نگاه میکرد که چطور آرمانو بخاطر نداشت با 

 من زیر مشت و لگد گرفته و اما من چی؟

نشسته بودم و مثل دیوونه ها فقط نگاهش میکردم ، برای یه 

 لحظه از خودم بدم اومد اما چاره چی بود؟!

خاله که تا حاال با عصبانیت بهشون زل زده بود از جاش 

که انصاف سرش  پاشد و سمتشون رفت ، ترسیدم از مادری

نمیشد و بی هوا از جام پاشدم و بی توجه به نگاهای بقیه 

 سمت کامران قدم برداشتم...
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خاله زودتر از من خودشو به کامران رسوند و یقشو توی 

دستاش مشت کرد و با عصبانیتی که هیچوقت ازش ندیده 

 بودم تقریبا زد :

 خاله_چی میخوای از جون بچم ها؟!

 پس ین قدرتی شد برای اینکه خاله روقلبم فشرده شد و ا

 بکشم و با نگاهم به کامران التماس کنم که تمومش کنه...

خاله توی دستام تقال میکرد و میخواست که سمت کامران 

هجوم ببره اما مگه میتونستم بزارم که جلوی چشمای همه 

 غرورشو بشکنه؟!

د یبغض بیخ گلومو بد گرفته بود و نباید گریه میکردم ، نبا

 دردمو میفهمیدن!

مامان از جاش پاشد و سمتم اومد و خاله رو از میون دستام 

 آزاد کرد و سمت کاناپه برد...

سنگینی نگاهاشون اذیتم میکرد ، به خاطر همین از کامران 

که با وضعیت بدی گوشه ی دیوار نشسته بود چشم گرفتم و 

 سمت حیاط راه افتادم...

اد درست توی همین لحظه کی میدونست که چقدر دلم میخو

نگاهاشونو نادیده بگیرم و مردی که به خاطر من بد شده 

 بودو توی آغوشم بکشم و آرومش کنم؟

لبه ی پله هایی که پشت ساختمون قرار داشتن نشستم و به 

 بغضم اجازه ی شکستن دادم...

 لعنت به این وضعیت...

 

 

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  25  

 

 دل توی دلم نبود ، 

 :ن نوشتمو پاک کردم و برای کامرااشکام

 _بیا پشت ساختمون...

 مگه خیالش راحتم میذاشت؟

 لعنت به من که نتونستم ازش حمایت کنم...

سرمو میون دستام گرفته بودم که با شنیدن صدای قدمهاش 

 از جام پاشدم و سمتش رفتم...

 با خشم نگاهم کرد و درست مثل چند دقیقه پیش غرید :

ازت خواستگاری کامران_رفتی همه جا پر کردی که آرمان 

 ...کرده

 از ترس نگاهش عقب گرد کردم و به عقب قدم برداشتم...

 خواستم لب باز کنم که دستشو جلوم گرفت و داد زد :

 کامران_خفه شو ، خفه شو حرف نزن!

اون جلو میومد و من عقب میرفتم و این میون قلبم چیزی 

 نمونده بود که از ترس از سینم بیرون بزنه...

در میام میبینم خندون کنارت نشسته ، میخوای  کامران_از

 چیو توجیح کنی ، ها؟!

نگاهم روی رگ گردنش کشیده شد که قدر بادکنک شده 

 بود...

پشتم به دیوار خورد که سر جام متوقف شدم و با ترس بهش 

 …زل زدم
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 تموم جرئتمو توی صدام ریختم و گفتم :

 _بزار من برات همه چیو ...

و مشتشو با شدت به دیوار پشت سرم حرفمو قطع کرد 

 کوبید...

 گریم شدت گرفت و ناخواسته نالیدم :

 _دستت ، توروخدا اینجوری نکن...

ازم فاصله گرفت و روی زانوهاش روی زمین افتاد و با 

 صدایی که عجز و ناتوانی رو داد میزد لب زد :

کامران_مگه کاری هم مونده که نکرده باشم واسه داشتنت؟ 

چون هیچکس طرف من نیست ، حتی خودت ، اگه نمیشه 

بودی کنارش نمینشستی ، اگه بودی همه جا پر نمیکردی که 

 قراره خواستگاریت کنه اون حرومزاده...

 غمزده با نفسی که از زور بغض باال نمیومد نالیدم :

_کنارش ننشستم کامران ، تو که میدونی بو برده ، میدونی 

 که از همه ی این کاراش

داره ، اون یهو اومد و پیشم نشست ، خواستم پاشم برم قصد 

دختره تینا نزاشت ، اون خبر لعنتی رو هم من پخش نکردم 

، من پامیشم میرم پیشش که بیخیال شه اونوقت خبرشو 

 پخش کنم؟!

 با عصبانیتی که انگار یهو بهش برگشته بود غرید :

 هکامران_باشه ننشستی ولی توی لعنتی که میدونی مِن کل

خر روت حساسم ، میدونی که روانی میشم وقتی حتی نگات 

 کنن ، ِد نمیدونی؟!
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سرمو پایین انداختم و دستشو میون دستم کشیدم ، معلوم بود 

که با تیغ بریده ، حتما توی کارش خیلی عجله کرده بود ، 

 بخاطر منی که بهش گفتم زود بیا...

 قلبم فشرده شد و غم دنیا توی دلم نشست...

 یمو باال کشیدم و گفتم :بین

 _میشه بغلم کنی؟!

چند ثانیه به چشمام خیره شد و بعد منو میون بازوهای 

 بزرگش کشید...

 آغوشش چه بهشتی بود برای گریه کردن و آروم شدنم...

با شنیدن صدای هلیا که کامرانو صدا میزد خودمو که توی 

آغوشش گم کرده بودمو پیدا کردم و ازش فاصله گرفتم و 

وقتی که هلیا رو درست رو به روی کامران دیدم فهمیدم که 

زودتر از من متوجهش شده و تغییری توی حالتش ایجاد 

 نکرده...

 دستامو روی صورتم کشیدم و اشکامو پاک کردم...

 هلیا تنها کسی بود که میدونست ؛

 تنها کسی بود که از عشقمون خبر داشت...

 با دستپاچگی گفت :

 

و بیدادات تا داخل خونه میاد ، خاله داره هلیا_صدای داد 

میاد اینجا ، فکر میکنه حدیثو اذیت کردی ، پاشو برو بیشتر 

 از این شرش نکن...
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با نگرانی به کامران که بی تفاوت به هلیا نگاه میکرد چشم 

 دوختم و گفتم :

_پاشو کامران ، نمیخوام تو روش درای ، میدونم سخته ولی 

ینتون بمونه ، من خودم باهاش حرف بزار یه احترامی ب

 ...میزنم

از جاش پاشد و دستاشو به پیرهنش کوبید با یه حرکت 

 ..خاکای روشو پاک کرد.

 کامران_من از کسی فرار نمیکنم!

 با التماس نگاهش کردم...

_کامران مرگ من برو ، نمیخوام شرایط از اینی که هست 

 هم بدتر بشه...

با عصبانیت الی موهاش از کوره در رفت و دستشو 

 …کشید

 کامران_هیچوقت این حرفو نزن فهمیدی؟!

 دستامو با استرس جلوش گرفتم...

 _باشه ، باشه ، فقط برو کامران خواهش میکنم...

خون خونشو میخورد ، چشماشو روی هم فشار داد و دستشو 

روی ته ریشش کشید و حینی که سعی داشت عصبانیتشو 

 اری لب زد :کنترل کنه با صدای خش د

کامران_خیلی خب ، دور و ور اون بیناموس نمیپلکی ، 

 فهمیدی؟!
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 سرمو به شدت تکون دادم...

 _باشه ، برو!

سرشو تکون داد و سمت در قدم برداشت که بی هوا صداش 

 زدم :

 _کامران!

 سمتم برگشت و کالفه گفت :

 کامران_جانم...

 ه میشد لببا نگرانی که داشت بغض میشد و به دردام اضاف

 زدم :

 _مواظب خودت باش...

 سرشو تکون داد و از در بیرون رفت...

نگاهم سمت هلیا چرخید که تموم مدت با غصه به من چشم 

 دوخته بود...

 نگاهمو که روی خودش دید سمتم اومد و بغلم کرد...

 هلیا_الهی من بمیرم واسه غصه هات...

اک ستم پاشکای داغی که روی صورتم مینشستنو با پشت د

 کردم و لب زدم :

 _خدانکنه...

درست همون لحظه بود که صدای خاله رو از پشت سرم 

 شنیدم...

 خاله_کجاست این پسره ی نمک به حروم؟!

 با بهت سمتش برگشتم و با حالت زاری گفتم :

 _بس کن دیگه خاله!
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 سمتم اومد و با محبت مسخره ای گفت :

 ره ی شرو...خاله_اذیتت کرد خاله؟ بخدا من این پس

وقتی با پسر خودش اونجوری میکرد محبتشو میخواستم 

 چیکار؟

 نزاشتم حرفشو ادامه بده و میون حرفش اومدم...

_بسه خاله ، بسه ، بسه هرچقدر خوب و شر کردی ، انقدر 

بهش گفتی شر که اگه شر نبود هم شر میشد ، کسی منو 

 اذیت نکرده...

 با تعجب نگاهم کرد...

 ی داد و بیدادش...خاله_آخه صدا

 اینبار تقریبا جیغ کشیدم :

 _میگم بسه خاله!

مامان سراسیمه خودشو به ما رسوند و با نگرانی دستمو 

 گرفت...

 مامان_چیشده مادر ، حالت خوبه؟!

 سرمو تکون دادم و سمت در ورودی سالن راه افتادم...

 هلیا کنارم راه افتاد و آروم گفت :

 نت بشم...هلیا_برو تو اتاق من قربو

 سرمو تکون دادم و مسیرشو پیش گرفتم...

حینی که از سالن پذیرایی رد میشدم نگاهاشون مثل مته رو 

 .مخم بود و دیوونم میکرد..

 چند ساعتی میگذشت و سرم سوت میکشید ،
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بی انصافیای خاله ، لجبازی های مسخره ی آرمان ، زود  

داشت ،  از کوره در رفتنای کامرانی که شاید هم حق

حساسیتای زیاد مامان روی من ، همه ی اینا دست به دست 

 هم داده بودن تا همه چیز سخت بگذره...

 واقعا قرار بود چه اتفاقاتی بیفته؟!

نگاهی به صفحه ی گوشیم انداختم و بازش کردم ، نگران 

 کامران بودم...

شمارشو گرفتم و گوشیمو کنار گوشم گذاشتم ، لعنتی ، 

 خاموش بود!

نمیدونستم چقدر گذشته که باز شدن در اتاق توجهمو به 

 خودش جلب کرد...

بالفاصله صدای هلیا توی اتاق پیچید ، توی اون تاریکی 

 …هیچی پیدا نبود

المپو روشن کرد و سمتم اومد ، میدونستم که برای بقیه 

 سردردمو بهونه ی موندنم توی اتاق کرده...

ت شده بودنو روی هم چشمام که از برخورد یهویی نور اذی

 فشار دادم و بینیمو باال کشیدم...

هلیا_انقدر خودتو اذیت نکن دختر ، میدونی چند ساعته که 

 داری گریه میکنی؟ اینجوری مریض میشیا!

 پوزخند زدم و سرمو تکون دادم...

 _ولم کن توروخدا!

 نگاهی به غذای روی میز انداخت...

 هلیا_غذاتم که نخوردی!
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 کالفه گفتم :

 _گوشیش خاموشه ، نگرانشم!

هلیا_مامان اینا دارن آماده ی رفتن میشن ، نگران نباش ، 

 حتما خونست میری میبینیش...

 سرمو باال انداختم...

 _تو همچین شرایطی خونه نمیاد ، حقم داره...

 لبخند زد...

 هلیا_میاد ، طاقت نداره بیشتر از این با آرمان تنهات بزاره!

 گذاشتم و سرمو تکون دادم... دستامو روی صورتم

_نبودنش یه درده بودنش یه درد...اگه خونه باشه که خاله 

بیخیالش نمیشه...بخدا دیگه خسته شدم ، نمیدونم باید چیکار 

 ...کنم

 آهی کشید و دستمو توی دستش گرفت...

هلیا_فعال فقط صبر ، هواشو داشته باش ولی چیزی رو 

و دنده ی لج بیفته ، میشناسیش علنی نکن ، نزار مامان هم ر

 که...

 سرمو تکون دادم و از جام پاشدم و سمت پالتوم رفتم...

موقع برگشت ناچارا توی ماشین آرمان نشستیم ، آرمانی که 

 سالم اومده بود اما سالم برنمیگشت!

توی این بدحالی خندم گرفته بود ، یه جای سالم براش نمونده 

 ت خوبی داشت!بود ، الحق که کامران ضرب دس

سرمو به پنجره ی ماشین تکیه داده بودم و چشمامو بسته 

 بودم ، نمیدونستم که دلم میخواد کامران خونه باشه یا نه!
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از طرفی دلتنگش بودم و از نگرانی توی پوست خودم 

نمیگنجیدم و از طرفی حوصله ی یه دعوای دیگه اونم از 

 شتم...طرف خاله مهناز با اون حرفای وحشتناکشو ندا

توی همین فکرا بودم که ماشین متوقف شد ، مدت زمان 

زیادی نبود که توی ماشین نشسته بودیم و این که رسیده 

باشیم غیرممکن بود ، پس چشمامو باز کردم و به اطرافم 

 نگاهی انداختم و بالفاصله با صدای آرمان مواجه شدم!

 آرمان_چی میخوری دخترخاله؟!

م القا نمیکرد ، حتی توی صداش هیچ حس خوبی رو به

 بهترین شرایط!

به بستنی فروشی جلوی ماشین نگاهی انداختم و بی میل 

 سرمو تکون دادم...

 _ممنون ، چیزی نمیخوام!

 پوزخند منظورداری زد...

 آرمان_تعارف میکنی یا دل مشغولی داری؟!

 به بدترین حالتی که میتونستم نگاهش کردم و گفتم :

 _به خودم مربوطه!

اهای متعجب خاله و مامان سمتم چرخید اما اهمیتی ندادم نگ

 و بازم چشمامو بستم...

 در ماشین که بسته شد مامان با لحن بهت زده ای گفت :

 مامان_چرا اینجوری با آرمان حرف میزنی حدیث؟! زشته!

 اخم کردم و گفتم :

 _خوشم نمیاد کسی تو کارم فضولی کنه!

 و باال انداخت...دیگه چیزی نگفت و فقط شونه هاش
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به خونه که رسیدیم زودتر از همه درو باز کردم و وارد 

شدم و وقتی که موتور کامرانو توی حیاط دیدم نگرانیم 

 برطرف شد و نگرانی دیگه ای به دلم افتاد!

سمت در ورودی میرفتم که صدای خاله رو شنیدم که با 

 : دیدن موتور کامران انگار که خطابش به مامان باشه گفت

خاله_دارم واسه این پسره ی دیوونه ، دیدی چجوری 

 انگشت نمامون کرد؟!

 شروع شد!

نفسمو با حرص بیرون دادم و رفتم تو و با دیدنش جا 

 خوردم...

روی کاناپه نشسته بود و منی که بهتر از خودش 

میشناختمش حتی از همین فاصله هم میتونستم بفهمم که 

 مسته!

 تموم شدن نداشت ، نه؟! ترسم تشدید شد ، امشب قصد

اگه خاله اینجوری گیرش میاورد با حرفاش گلوله بارونش 

 میکرد!

قبل از اینکه کسی بیاد تو پا تند کردم و خودمو بهش رسوندم 

 و با التماس رو بهش گفتم :

 _پاشو کامران ، پاشو برو تو اتاقت...

 نگاهش روی لبام کشیده شد...

 بلندتر ولی کنترل شده دست کبودشو آروم کشیدم و اینبار

 گفتم :

 _کامران توروخدا پاشو!

 حرفام فرقی به حالش نداشتن...
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صدای قدمهای بقیه رو که شنیدم سمت آشپزخونه دویدم و 

واسه اینکه مجبور نشم برم توی اتاقم خودمو با یخچال 

 مشغول کردم ؛

 نمیتونستم توی این شرایط با خاله و آرمان تنهاش بزارم...

ز کامل داخل نیومده بود که با صدای جیغ مانندی خاله هنو

 گفت :

 خاله_آبرومونو جلوی همه بردی؟ راحت شدی؟!

اینو گفت و سمتش رفت و کامران بی تفاوت توی حال 

 ..خودش بود.

 میزد... دلم توی دستم بود و نبضم توی دهنم

 خاله کنارش ایستاد و نگاهی بهش انداخت...

ببینم چی میخوای از جون  خاله_چرا الل شدی؟ ِد بگو

 زندگی ما؟

 در یخچالو به هم کوبیدم و دستامو مشت کردم...

 بغض بازم بیخ گلومو گرفته بود ، بس نبود دیگه واقعا؟!

 کامران هیچی نمیگفت و فقط به خاله زل زده بود...

 خاله اینبار با صدای بلندتری گفت :

 یم؟!ل کنخاله_تا کجا باید سایه ی شرتو روی زندگیمون تحم

دیگه طاقت نیاوردم و از آشپزخونه بیرون رفتم و بقیه که 

 انگار تا حاال متوجهم نشده بودن با دیدنم تعجب کردن...

با حرص و بغضی که تموم سعیم تو نشکستنش بود رو به 

 خاله گفتم :

 _دست از سرش بردار خاله! 

 ..مامان سمتم اومد و دستمو کشید.
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دیث ، دلت نسوزه فکر نکن بخاطر مامان_تو دخالت نکن ح

 توئه ، کامران همیشه کارش همینه!

 آرمان پوزخند زد و حینی که سمت اتاقش میرفت گفت :

 آرمان_دلسوزی فرق داره تا دلدادگی!

از حرص و عصبانیت لبریز بودم و با این حرف آرمان به 

 اوج رسیدم...

 سمتش برگشتم و با اخم گفتم :

 _لطفا خفه شو آرمان!

 ...گاه خندونش روم چرخیدن

 آرمان_حرصی شدنت هم دوست داشتنیه!

یهو نمیدونم چی شد و کامران کی از جاش پاشد فقط وقتی 

که آرمان با ضرب دستش روی زمین افتاد به خودم اومدم و 

 سمتش دویدم...

 آستین پیرهنشو کشیدم و از ادامه دادن منعش کردم...

 ی هرلحظه حسش میکردم...صدای قلبم انقدر بلند بود که تو

خاله با جیغ سمت آرمان دوید و از روی زمین بلندش کرد و 

 مانع حرکتش شد و رو به کامران گفت :

خاله_خدا ازت نگذره ، ِد آخه اینه اون دختری که میخوایش 

، همینجا جفتت ایستاده ، از خودش بپرس ببین میخوادت یا 

ختش ن میتونی خوشبنه ، بپرس ببینم قبولت داره یا نه ، ببی

 کنی یا نه ، بعدش بیا قلدربازی درار سرش!

 جا خوردم و قلبم فرو ریخت...

چشمای قرمزش نشون میدادن که اصال تو حال خودش 

 نیست...
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بی توجه به حرف خاله سمتم خیز برداشت و خودشو توی 

 آغوشم انداخت...

 برای یه لحظه انگار روح از تنم پر کشید...

و نگاهای بهت زدشون نه راه پس داشتم و جلوی چشم اونا 

 نه راه پیش...

نه دلشو داشتم که پسش بزنم نه میتونستم اینجوری جلوی 

 اونا وایسم...

 با صدای خش داری گفت :

 کامران_میخوای منو یا نه؟!

 اشک توی چشمام جمع شد...

 کامران_با تموم بدیام قبولم داری یا نه؟!

 م نریزه...لبمو زیر دندونم کشیدم که اشک

 کامران_با تموم بدبختیام میتونم خوشبختت کنم یا نه؟!

احساس سنگینی میکردم ، انگار که جسمش هرلحظه سنگین 

 تر از قبل میشد...

با بهت صداش زدم و وقتی که جسمش بی حرکت روی 

 .دستام افتاد جیغ کشیدم و سعی کردم نگهش دارم..

 ستام گرفتم...روی زمین افتادم و جسم بی جونشو میون د

قلبم انگار تپش نداشت ، جیغ میزدم و از بقیه میخواستم که 

 به اورژانس زنگ بزنن...

داشتم از ترس قبض روح میشدم و دیگه اصال برام مهم 

 نبود که چی میشه و چی راجبم فکر میکنن...
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مادری که تا حاال جز بی توجهی چیزی ازش نصیب پسرش 

مدام صداش میزد اما کامران  نشده بود کنارش ایستاده بود و

 هیچ حرکتی نداشت...

حتی آرمان هم انگار نگران بود ، آخه تا حاال پیش نیومده 

بود که این مظهر غرور و قلدری اینجوری بی جون روی 

 زمین بیفته!

تا اومدن اورژانس مردم و زنده شدم و زمین و زمانو به هم 

 مصرف زیاددوختم و وقتی که معاینش کردن و معلوم شد با 

الکل خودشو به این روز انداخته و حالش تا چند ساعت 

 دیگه خوب میشه یکم آروم شدم...

وقتی پرستارای اورژانس رفتن و گفتن که نیازی به انتقالش 

به بیمارستان نیست سمت اتاقش رفتم و پتو و بالششو 

برداشتم و توی هال آوردم و وقتی که با نگاه متعجب مامان 

م بی حوصله گفتم که اگه توی اتاقش باشه رو به رو شد

میدونست که از ترس  حواسمون ازش پرت میشه و کی

اینکه نمیتونم راحت سمت اتاقش برم دارم جاشو توی هال 

 پهن میکنم؟!

 جاشو که پهن کردم سمتش رفتم ؛

بیحال گوشه ی دیوار نشسته بود و موهاش توی صورتش 

 ریخته بودن...

مان که روی کاناپه با حالت کالفه ای بی توجه به خاله و ما

 نشسته بودن سمتش رفتم و آروم گفتم :

 _پاشو برو دراز بکش ، جاتو پهن کردم تو هال...
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نگاهی به من و نگاهی به مامان اینا انداخت ، انگار از 

 رفتارم در مقابل مامان و خاله تعجب کرده بود...

خودش  چند لحظه مکث کرد و وقتی که نگاه نگرانمو روی

 دید سرشو تکون داد و از جاش پاشد...

 تعادل نداشت و تلو تلو میخورد...

 .میخواستم دستشو بگیرم اما برای امشب دیگه کافی بود..

سر جاش دراز کشید که سمتش رفتم و پتوشو روش کشیدم 

 و آروم گفتم :

 _چیزی نمیخوای؟

 لبخند زد ، لبخندی که بدجوری به دلم نشست...

 مرسی...کامران_نه 

آرومتر از قبل جوری که فقط خودمون دوتا بشنویم با 

 نگرانی گفتم :

 _خوبی؟

 سرشو تکون داد و درست مثل خودم آروم گفت :

 ..کامران_خوبم ، نگران نباش.

 لبخند بی سر و تهی زدم و سمت اتاقم راه افتادم...

خبری از آرمان نبود و خاله و مامان با نگاهاشون داشتن 

 !میخوردنم

بی توجه وارد اتاقم شدم و درو پشت سرم بستم و درست 

 همونجا پشت در نشستم...

 بغض داشتم ، غصه داشتم ، میترسیدم...

حاال که رازمونو کم و بیش فهمیده بودن بیشتر از هروقتی 

 از ، از دست دادنش میترسیدم...
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 صدای مامانو شنیدم که گفت :

 مامان_هرگز نباید همچین اتفاقی بیفته!

نمیدونم چقدر گذشته بود که میون دریایی از فکر و خیال 

سررشته ی افکارم قطع شد و توی سیاهی مطلق غرق 

 شدم...

 چشمامو که باز کردم ترس تموم وجودمو فرا گرفت...

میدونستم که قراره با مشکالت جدید زیادی رو به رو بشم و 

 از این بابت اصال خوشحال نبودم!

از کمی دل دل کردن از اتاق بیرون  شالمو سرم کردم و بعد

 رفتم...

کسی توی هال نبود و صدای مامان و خاله از آشپزخونه به 

 گوشم میرسید...

جایی که دیشب برای کامران پهن کرده بودم جمع شده بود و 

 خبری ازش نبود...

قصد داشتم دیشب بهش سر بزنم ولی انقدر خسته بودم و تو 

 نفهمیدم چجوری خوابیدم!طول روز غصه خورده بودم که 

کنار دیواری که به آشپزخونه ختم میشد ایستادم و به 

 حرفاشون گوش سپردم...

مامان_حدیث حاصل یه عمر زندگی منه ، اصال حاضر 

 نیستم سر زندگیش ریسک کنم!

خاله_منم اگه جای تو بودم حاضر نمیشدم دختر دسته ی 

 گلمو به یکی مثل کامران بسپرم!

 ن همیشه حرصم میدادن...حرفای خاله عی
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باالخره اون اتفاقی که ازش میترسیدم افتاد ، رازمون برمال 

 شده بود و با مخالفت شدید رو به رو میشد!

 بغض گلومو گرفت...

رغبت نمیکردم که برم توی آشپزخونه و خودمو بهشون 

نشون بدم اما چاره ای نداشتم ، باالخره که باهاشون رو در 

 …رو میشدم

قی کشیدم و با حالت خونسردی ساختگی وارد نفس عمی

آشپزخونه شدم و رو بهشون صبح بخیر مختصری گفتم که 

 جواب دادن و دیگه چیزی نگفتن ؛

دور از ذهن بود ، فکر میکردم تا ببیننم میخوان راجب 

 دیشب کلی سوال پیچم کنن!

با این حال بدون اینکه توی حالتم تغییری ایجاد کنم واسه 

ون چایی ریختم و خواستم از آشپزخونه بیرون خودم یه فنج

بزنم که با شنیدن صدای شاید کمی گرفته ی مامان سر جام 

 خشکم زد!

 مامان_حدیث ، بیا بشین حرف دارم باهات...

آب دهنمو قورت دادم و استرسمو پس زدم و با قدمهای 

 کوتاه خودمو بهش رسوندم و کنارش روی صندلی نشستم...

یه لحظه هم از روم ُجم نمیخورد و این نگاه خاله مهناز 

 استرسمو بیشتر میکرد...

مامان_حدیث میدونی که من هم واست مادر بودم هم پدر ، 

میدونی که واست از جونم مایه گزاشتم ، اینم میدونی که 

 بیشتر از هرکسی من دوست دارم!
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میدونستم که تِه حرفاش به جای خوبی ختم نمیشه و این اذیتم 

 میکرد...

 .._میدونم مامان.

 با حرص مشهودی ادامه داد :

مامان_ِد نمیدونی دیگه ، الکی نگو میدونم ، اگه میدونستی 

 سر زندگیت قمار نمیکردی!

 با بهت نگاهش کردم...

_منظورت از قمار چیه مامان؟ چرا حرفای عجیب غریب 

 میزنی؟!

 با دستش خاله رو بهم نشون داد و اینبار بلندتر از قبل گفت :

مامان_از خالت بپرس ، مادر همون پسریه که تو بهش حس 

 داری ، بپرس ببین چی میگه راجب پسرش!

سرمو با یادآوری حسم به کامران پایین انداختم و سعی کردم 

خود دار باشم اما هرچقدر که سعی کردم نتونستم در مقابل 

 جمله ی آخرش بی تفاوت باشم و با اعتراض لب زدم :

می که برای خاله قائلم اما حرفاشو _با تموم احترا

 درمورد...کامران قبول ندارم!

 تمسخر آمیز نگاهم کرد و سرشو تکون داد...

 مامان_مادر بچشو میشناسه یا تو؟!

نیم نگاهی به خاله که با اخم نگاهم میکرد انداختم و با 

 خجالت گفتم :

_وقتی مادر جز سرزنش هیچ سعی دیگه ای واسه ارتباط با 

 رده ، من!بچش نک

 خاله بادی به غبغب انداخت و با کنایه گفت :
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خاله_خوبه واال ، تو هم انگار از زبون چیزی از کامران کم 

 نداری!

 مامان اخم کرد و بهم تشر زد :

مامان_در هر صورت چیزی که واضحه اینه که کامران 

مرد زندگی نیست ، خدا بیامرزه باباتو شر بودنش درست 

حاال آلوده ی این مشروب و کوفت و مثل کامران بود ، 

زهرماریا هم نبود مثل کامران ها ولی همون شر بودنش 

زندگی منو سیاه کرد جوری که جونمو برداشتم و فرار 

 کردم!

 نفسمو با حرص بیرون دادم و گفتم :

_مامان ، بابا کتکت میزد! تو هم به خاطر همین ازش جدا 

 شدی ، الکی با کامران مقایسش نکن!

 خند زد...پوز

مامان_انگار کل دیشبو خواب بودیا ، ندیدی با آرمان چیکار 

کرد؟ باز میخوای بگی مقایسش نکن؟! واال بابات خیلی 

 اعصاب درست درمون تری داشت...

با حرص به خاله نگاه کردم ، انگار نه انگار که مامان 

 ...داشت جلوی چشماش پسر بزرگشو تخریب میکرد

 ست!_کامران اونجوری نی

مامان_باز میگه اونجوری نیست ، حدیث این فکرارو از 

سرت بیرون کن که من عمراً بزارم خودتو دستی دستی 

 بدبخت کنی!

نفسمو با صدا بیرون دادم و از جام پاشدم و سمت اتاقم راه 

 افتادم...
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 تا به اتاقم رسیدم درو بستم و شماره ی کامرانو گرفتم...

 ...همیشگیشو نثارم کردبالفاصله جواب داد و جانِم 

 کامران_جانم؟

 صدای گرفته از غممو با یه تک سرفه صاف کردم و گفتم :

 _خوبی؟ نمیرفتی سر کار امروزو...

 کامران_خوبم عزیزم نگران نباش...

 گرفته گفتم :

 _کامران...

 صدای گرمش توی گوشم نشست...

 کامران_جان کامران!

 ...از مهربونیش دلم بیشتر از قبل گرفت

 _مامانم...االن باهام حرف زد...

 کامران_میدونم چی میخوای بگی!

 چشمه ی اشکم روون شد...

 _دیدی بدتر شد؟!

 کامران_تو نگران نباش ، بسپرش به من!

 لحنش خواسته یا ناخواسته بذر اطمینانو توی دلم کاشت...

 _بهم قول میدی درست بشه؟

ه فهمیدم ک صدای اره برقی از پشت گوشی به گوشم رسید و

 توی کارگاهه و مشغول کار!

 کامران_قول میدم!

 نگران گفتم :

 _برو ، مواظب باش باز دستتو نبری!

 تک خنده ای کرد ، زیاد نمیخندید...
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 کامران_باشه ، دوست دارم!

 قلبم فشرده شد ، شاید از شنیدن یهوییش ذوق زده شدم!

 _منم همینطور ، پس فعال!

تابام شدم ، اما بیشتر از اینکه تماسو قطع کردم و مشغول ک

به چرندیاتی که اون تو نوشته شده بود فکر کنم به تِه این 

 قصه فکر میکردم...

عصر شده بود و مامان و خاله واسه عیادت از یکی از 

آشناها که تازه زایمان کرده بود رفته بودن ، به منم اصرار 

و کردن که برم اما حال و حوصله ی هم قدم شدن باهاشون

 نداشتم...

روی کاناپه نشسته بودم و درس میخوندم که صدای باز 

 شدن درو شنیدم...

کامران که معموال تا ساعت نهو کارگاه میموند و آرمان هم 

که امشب شیفت بود ، حتما مامان اینا برنامشونو به هم زده 

بودن و زودتر برگشته بودن ، پس بی تفاوت به کتاب 

ی که بعد از چند لحظه صدای خوندنم ادامه دادم و وقت

 کامرانو از پشت سرم شنیدم با تعجب سمتش برگشتم...

 با اخم نگاهم میکرد!

 _سالم ، خسته نباشی ، اخمت واسه چیه؟!

سمتم اومد و کنارم روی کاناپه نشست و به لباسام اشاره 

 کرد...

 به پیرهن آستین کوتاه پف پفیم نگاهی انداختم و گفتم :

 _هوم؟!

 اخم گفت : با همون

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  46  

کامران_چه سر و وضعیه؟ اگه جای من آرمان اومده بود 

 چی؟!

 مداد توی دستمو تکون دادم و گفتم :

 _میرفتم تو اتاقم خب!

 روی کاناپه ولو شد و سرشو روی پام گزاشت...

 کامران_وقتی دیدت زد؟! دفعه ی آخرت باشه حدیث!

اش ج اینو انقدر جدی گفت که بامزه بازی از سرم پرید و به

 فقط سرمو تکون دادم و باشه ای گفتم!

 کامران_بقیه کجان؟ چرا تنها موندی؟!

 چشمامو روی هم فشار دادم و گفتم :

_وای کامران توروخدا انقدر غر نزن ، رفتن خونه ی مریم 

 خانوم ، بچش تازه به دنیا اومده...

 سرشو از روی پام برداشت و رو به روم نشست...

 باید درو قفل کنی!کامران_وقتی تنهایی 

 حساسیتاش بیش از حد بود و کالفه کننده ؛

 سرمو تکون دادم و دندون رو جگر گزاشتم...

 _باشه کامران جان از دفعه ی بعد!

 سمت اتاقش راه افتاد و گفت :

 کامران_آماده شو بریم بیرون!

دلم میخواست برم اما میترسیدم که مامان اینا زودتر از ما 

 برگردن...

 پاشدم و به پشتی کاناپه تکیه دادم... از جام

 _ مامان اینا برنگردن...

 کامران_تو فکرش نباش!
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 سرمو تکون دادم و سمت اتاقم راه افتادم...

موتورشو کنار یه باغ رستوران بزرگ نگه داشت و 

هردومون پیاده شدیم ، روی یه تخت نشستیم و سفارش 

 دادیم...

کامران سکوتو هردومون سکوت کرده بودیم تا اینکه 

 شکست و گفت :

 کامران_یچیزی میخوام ازت حدیث!

 با دقت نگاهش کردم و سرمو تکون دادم...

 _چی؟ بگو!

 کامران_نمیخوام مخالفت کنی!

 دستپاچه شدم ، مگه چی میخواست بگه؟!

 _باشه بگو...

 کامران_زنم شو!

 نگاه گنگمو بهش دوختم...

 _منظورت چیه؟!

 قتی که اوضاع رو به راه شه!کامران_عقد میکنیم ، تا و

 تازه دوزاریم افتاد ؛

 ...منظورش عقد موقت بود

 ادامه داد :

کامران_صرفا به خاطر اینکه خیالمون از بابت هم راحت 

 باشه!

 شکی به خواستنش نداشتم ، پس گفتم :

 _اگه اینجوری راحت تری باشه!
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از رستوران که بیرون رفتیم حس جدیدی داشتم ، حسی که 

 ...همونقدر که جدید بود ناشناخته هم بود

چند روزی میگذشت و هیچی تغییر نکرده بود ، مامان و 

خاله هنوزم سر جبهشون بودن و توی نظرشون تغییری 

 ایجاد نشده بود...

 ساعت شیش صبح بود ؛

یکی از فامیالی عمو منصور توی شیراز فوت کرده بود و 

و عمو منصور برای  قرار بود که مامان و خاله و آرمان

مراسم ختمش برن شیراز و از سر و صداشون منم بیدار 

 شده بودم...

کامران هم که از دیشب برای بستن قرارداد با یه شرکت 

تولید کننده ی چوب رفته بود شمال و فعال خبری از 

 برگشتنش نبود...

قرار بود یکی دوروز توی خونه تنها بمونم ، واسم جالب 

سفر شدن با آرمان و خاله مهناز خیلی بهتر نبود اما از هم

 بود!

باالخره سر و صداشون خوابید و من بازم به خواب فرو 

 …رفتم

ساعت دوازده بود که از خواب بیدار شدم ؛ بی حوصله 

 روی چشمام دست کشیدم و از جام پاشدم...

ولی خالی بودن خونه یه حسن داشت و اونم این بود که 

 ن رفتن از اتاق شال سرم کنم...مجبور نیستم واسه بیرو
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موهام که دورم ریخته بودنو پس زدم و از اتاق بیرون رفتم 

و همین که خواستم سمت آشپزخونه قدم بردارم در کمال 

 تعجب با آرمان رو به رو شدم و برای یه لحظه گرخیدم...

سریع خواستم سمت اتاقم برگردم که آستین لباسمو کشید و 

 گفت :

 یر دخترخاله ، ادب نداری؟!آرمان_صبح بخ

 دستمو کشیدم و با حرص گفتم :

 _تو مگه قرار نبود با خاله اینا بری؟!

 خندید...

آرمان_پیچوندن از کارای مورد عالقمه ، البته نگران نباش 

 واسه تو نپیچیدم ، کارم که باهات تموم شد میرم!

رومو ازش گرفتم و خواستم سمت اتاقم برگردم که با جلو 

 ش مانعم شد ، حاال اون جلو میومد و من عقب میرفتم!اومدن

 رفتارش برام عجیب بود و به همون حد هم ترسناک...

یاد کامران افتادم ، اگه میدونست تنها خونه موندم و درو قفل 

نکردم و بی مالحظه با این لباسا از اتاقم بیرون اومدم و با 

 آرمان رو به رو شدم زندم نمیزاشت!

 استرس قورت دادم و با حرص گفتم :آب دهنمو با 

 _چیکار میکنی؟! برو کنار!

توی راهروی کنار اتاق مامان که به دیوار ختم میشد گیر 

 و آرمان باهام فاصله ی چندانی نداشت... افتاده بودم

 اعتنایی به حرفم نکرد و با لحن تمسخرآمیزی گفت :

 اشآرمان_باور کن برام سخته بهت بگم زنداداش ولی زنداد

 یه درصد فکر کن که داداش تورو توی این وضعیت ببینه!
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با عصبانیت نگاهش کردم و این دفعه با صدای بلندتری گفتم 

: 

 _آره ، یه درصد فکر کن ، زندت نمیزاره ، پس برو کنار!

 قیافه ی متفکر به خودش گرفت و سرشو تکون داد...

 آرمان_شایدم تورو!

د که با جدیت تمام گفتم نگاه هوس آلودش روی لبام کشیده ش

: 

 _گمشو کنار آرمان!

پوزخندی زد و ازم فاصله گرفت که سمت اتاقم راه افتادم ، 

 و خواستم برم تو که صداشو شنیدم که گفت :

 آرمان_تند نرو ، یچیزایی دارم که نشونت بدم ، از داداش!

 داداشو کشید ، عین همیشه!

کنجکاوی که دلم میخواست بهش اعتنا نکنم و برم اما حس 

هرلحظه بیشتر میشد امونم نداد و به دنبال این حس رفتم تو 

اتاقش تا چیزایی که میگفتو نشونم بده و درست وقتی که 

وارد اتاقش شدم صدای به هم کوبیده شدن درو شنیدم و با 

 ترس گفتم :

 _کی بود؟!

 پوزخند زد و سرشو تکون داد...

بوده ، در باز آرمان_انقدر بزرگ شدی که فکر نکنی روح 

 بود حتما باد بوده!

 "از زبان راوی"
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کامران که به تازگی به خانه برگشته بود و آن صحنه ها را 

با دو چشم خودش دیده بود با حالی دگرگون از کوچه بیرون 

 رفت و به دیوار تکیه داد...

 باورش نمیشد ، حدیث با آرمان تنها در خانه چکار میکرد؟!

ت و اکسیژن را با آخرین توان ممکن به آسمان نگاهی انداخ

 ...به ریه هایش کشید

 نمیخواست باور کند اما مگر چشمانش میگذاشتند؟!

چطور میخواست انکار کند چیزی را که با چشمان خودش 

 دیده بود؟!

گرفت ، تک تک   خشم و تعصب سراسر وجودش را فرا

یاخته های بدنش غیرت زیر سوال رفته اش را فریاد 

 ...میزدند

 مشتش را حواله ی دیوار آجری پشت سرش کرد و دوید...

  دوید و از آنجا دور شد ؛

از حدیثی که دل سپرده ی او بود و با آن حرف ها دیگر 

 همسرش بود دور شد...

 بغض برای اولین بار گلویش را گرفت ؛

دیگر حدیث را هم نداشت ، حدیثی که روزی تنها کسش بود 

 ...شددر یک لحظه برایش تمام 

 "از زبان حدیث"

انگار عکسای لیلی توی سرم حک شده بودن ، مخصوصا 

 اونجایی که از سر و کول کامران باال رفته بود!

نفسمو با حرص بیرون دادم و دستمو برای تاکسی بلند 

کردم... با اینکه از جریان لیلی و کامران بی خبر نبودم اما 

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  52  

بودن حس  با دیدن عکسایی که مال شیش هفت سال پیش

 حسادتم به حد جنون تحریک شده بود!

 کامران خودش بهم گفته بود ؛

لیلی شیش هفت سال پیش دوست دخترش بود و از کامران 

چهار پنج سال بزرگتر بود ، آخرش هم رابطشون به خاطر 

خیانت لیلی تموم شد ، کامران بهم گفته بود که عاشق لیلی 

ردم و حاال تیر آرمان نبوده و منم خودمو با همین دلگرم میک

 انگار به سنگ خورده بود!

از تاکسی که پیاده شدم با دیدن چراغای خاموش خونه از 

تصمیمی که گرفته بودم پشیمون شدم ، مخصوصا با وجود 

رعد و برقایی که گهگاهی توی آسمون خودنمایی میکردن و 

قطرات درشت بارون و هارمونی ترسناکی که این مثلث کم 

 اک با هم ساخته بودن!و بیش ترسن

به هرحال به خاطر اینکه بیشتر از این زیر بارون خیس 

نشم درو با کلید باز کردم و خواستم به ساختن داستان 

ترسناکی که توی ذهنم نشسته بود ادامه بدم که با دیدن 

 صحنه ی رو به روم سر جام خشکم زد...

موتور کامران به طرز فجیعی داغون شده بود و گوشه ی 

 حیاط پرت شده بود...

از ترس پا تند کردم و سمت هال دویدم ، تصادف کرده 

 بود؟!

درو باز کردم و با هول چراغارو روشن کردم و وقتی که 

 توی اون حال دیدمش ترسم چند برابر شد...
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تموم بدنش تا جایی که پیدا بود اثر از زخم داشت و لباساش 

اینکه با حالتی که از چند جا پاره شده بودن و از همه بدتر 

مستیشو حتی از این فاصله زار میزد گوشه ی دیوار نشسته 

 بود و سیگار میکشید...

 …دلم ریخت و ترس تموم وجودمو فرا گرفت

  #رمان_چه_خوب_چه_بد

  #هستی_آریان

 پارت بیست و دو

کولمو کلیدارو همونجا روی زمین انداختم و سمتش دویدم و 

 .کنارش روی زانوهام افتادم..

نفس گرفته از زور ترسمو بیرون دادم و با صدای لرزونی 

 گفتم :

_الهی من بمیرم برات چیشده؟ تصادف کردی؟ حالت خوبه 

 کامران؟!

 پوزخند زد و کام محکمی از سیگار توی دستش گرفت...

 دستشو توی دستم کشیدم و اینبار با گریه نالیدم :

 _با خودت چیکار کردی کامران؟

 نار گوشم شنیدم که گفت :صدای کم جونشو ک

 کامران_تو با من چیکار کردی لعنتی؟!

با بهت بهش چشم دوختم که یه قطره اشک از گوشه ی 

 ...پلکش پایین چکید

 نفسم برید ؛

 تا حاال گریه نکرده بود یا من گریشو ندیده بودم؟!
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دست لرزونمو سمت چشمش کشیدم و با صدای تحلیل رفته 

 ام گفتم :

 م؟_چیکار کرد

با پایین چکیدن قطره ی بعدی از چشماش انگار خار توی 

 قلبم فرو کردن...

 نالیدم :

 _نکن توروخدا کامران ، چیشده؟

کامران_من نبوسیدمت ، نخواستم پاکیتو ازت بگیرم ، 

 خواستم پاک بمونی برام تا مال من شی ولی تو ...

با ترس نگاهمو ازش گرفتم و به اتفاقات صبح برگشتم ، 

 در! صدای

با ناباوری سر تکون دادم و با صدایی که به زور باال میومد 

 گفتم :

 ..._نه ، نه کامران ، نه به خدا ، نه به جون تو ، اشتباه نکن

 از جاش پاشد و سرشو تکون داد...

کامران_آره ، تو راست میگی ، من کورم ، من توهمی ام ، 

 اما همین کور توهمی زندگیتو سیاه میکنه حدیث!

با ترس نگاهش کردم و خواستم براش توضیح بدم که 

 موهامو توی دستش گرفت و سمت اتاقش راه افتاد...

ناچاراً کنارش راه میرفتم و تقال میکردم تا موهامو از 

 دستش آزاد کنم اما مگه فایده ای هم داشت؟

 در اتاقشو باز کرد و پرتم کرد تو...
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یام و از زیر دستش روی زمین افتادم و تا خواستم به خودم ب

فرار کنم گلومو میون دستش فشرد و با صدایی که حس 

 کردم حنجره ای براش نزاشت داد زد :

کامران_آخه عوضی مگه مجبورت کردم که کنارم باشی؟ 

 مگه اجبارت کردم که پای من آس و پاس بمونی؟!

 فشار دستشو بیشتر کرد...

فشار  نفسم باال نمیومد و گلوم میسوخت از زور بغض و

دستش و از طرفی هر لحظه با شنیدن حرفای ناحقش جونم 

 .تحلیل میرفت و تالشم برای نفس کشیدن کمتر میشد..

قطره اشکی که تا روی گونش اومده بودو با پشت دستش 

 پس زد و در جواب تقالهام دستشو از روی گلوم برداشت...

هوارو به شدت میون ریه هام کشیدم که صدای هق هق تؤام 

 با سرفم اتاقو برداشت...

 _کامران...من...بهت...خیانت...

 با سیلی محکمی که بهم زد مانع از ادامه ی حرفم شد...

 تن سبکمو روی تخت کشید و روم خیمه زد...

با ترس نگاهش کردم که سیلی محکمتری بهم زد که اینبار 

 …صدای جیغم کل خونه رو برداشت

نوز با وجود اینا احساس خفگی ، بغض ، درد ، چجوری ه

 نفس میکشیدم؟!

 صدای خش دار از خشمش توی گوشم نشست...

کامران_خیانت نکردی نه؟ با همین چشمام دیدم که لبای 

 لعنتیتو...
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حرفشو ادامه نداد و اینبار ضرب دستش لبامو نشونه 

 گرفت...

جیغ کشیدم و تقال کردم که از دستش رها شم اما بی فایده 

 بود...

نه از پارگیش میداد ، دستمو باال آوردم تا خیسی لبم نشو

روش بکشمش که جفت دستامو با یه حرکت باالی سرم قفل 

 کرد و غرید :

کامران_میکشمت حدیث ، میدونی دیوونم ، میدونی کله 

 خرم ، میدونی هرکاری ازم برمیاد به قرآن میکشمت!

 با جیغ نالیدم :

 ستی بکن ،_کامران به حرفام گوش بده بعد هرکاری که خوا

 توروخدا فقط گوش...

 دستشو روی دهنم گزاشت و داد زد :

کامران_نمیخوام بشنوم ، با همون حرفات خر شدم ، با 

همون حرفات بود که فکر کردم آدمی ، با همون حرفات 

فکر کردم هرکیو هم که نداشته باشم تهش تورو دارم ، با 

 توی همون حرفات بود که فکر کردم پاکی و فقط ماِل منی

 لعنتی!

نفسم داشت بند میومد ، باورم نمیشد که کسی که داره نفسمو 

 ازم میگیره نفسمه!

 چشمامو روی هم فشار دادم و با صدای خفه ای گفتم :

 _بین من و آرمان هیچ اتفاقی نیفتاد...

 دستشو از روی دهنم برداشت و سیلی به صورتم زد...
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میخوام صدای کامران_خفه شو ، خفه شو تا خفت نکردم ، ن

 نحستو بشنوم!

دستامو که رها کرد خواستم از جام پاشم و در برم که با 

 ...ضرب دستش به تخت چسبیدم

با چشمای اشکیم نگاهش میکردم و میخواستم باور کنم که 

 کسی که رو به رومه کامران منه اما نمیشد!

با دیدن دستاش که سمت دکمه های مانتوم میرفتن ترسیده 

 و بریده بریده گفتم :عقب کشیدم 

 _چیکار...میکنی...کامران...

بیخیال دکمه ها شد و دو طرف مانتومو جوری کشید که 

 هرکدوم از دکمه ها به یه سمت پرتاب شدن...

با وحشت بهش زل زدم و دستاش که سمت تاپ ظریف توی 

تنم میرفتو توی دستام گرفتم که با ضرب دستش به عقب 

 پرتاب شدم...

 فته ای گفت :با صدای گر

کامران_زنمه و واسه با من بودن اینجوری تقال میکنه 

 اونوقت با اون آرمان بیناموس...

 صدای هق هقم بیشتر از هروقتی باال گرفت...

 _بقرآن قسم...

 با دیدن نگاه وحشتناکش ساکت شدم و ادامه ندادم...

 با یه حرکت تاپمو پاره کرد و به لباس زیرمم رحم نکرد...

 از خجالت بستم که اینبار داد زد : چشمامو

کامران_ادای پاکارو واسم درنیار که دستت بدجوری رو 

 شده ، اون صدای نحستم ببر...
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چشمامو از درد باز کردم و به اطرافم نگاهی انداختم و با 

 دیدنش کنار پنجره به سمت مخالفش برگشتم...

 چطور هنوز زنده بودم؟!

چطور منی که دیشب به اگه آدم از زور غصه میمرد پس 

 اندازه ی کل دنیا غصه خوردم هنوز زنده بودم؟!

ملحفه ی خونی روی تختو دورم پیچیدم و تن بی جونمو به 

 زور حرکت دادم و از جام پاشدم...

نزدیک بود زمین بخورم که تنمو به دیوار تکیه دادم و به 

 هر بدبختی که بود از در اتاق نفرت انگیزش بیرون رفتم...

درد نمیتونستم تکون بخورم و تا به اتاقم رسیدم روی  از

 زمین افتادم و صدای هق هقم ناخواسته باال گرفت...

چشمام تار میدیدن و چیزی از اطرافم نمیفهمیدم و نفهمیدم 

چطور خودمو به حموم تِه اتاقم رسوندم و خودمو انداختم 

 تو!

باس با حال زاری از حموم بیرون اومدم و بعد از اینکه ل

پوشیدم روی تختم ولو شدم و بازم صدای هق هقم باال گرفت 

، انقدر درد داشتم که اگه تا ته دنیا هم همینجوری گریه 

 میکردم بس نبود!

با شنیدن صدای باز شدن در سمت مخالفش چرخیدم و پتومو 

 روی سرم کشیدم ، نمیخواستم ببینمش ، برای اولین بار...

لی کنار تختم شنیدم و صدای گذاشتن چیزی رو روی عس

 بعد صدای خودش...

 کامران_پاشو یه چیزی بخور ، نمیخوام بمیری!
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بی تفاوت هق هق میکردم که پتورو از روی سرم کشید و با 

 عصبانیت گفت :

 کامران_اون روی سگمو باال نیار ، پاشو یکم غذا بخور!

به زور از جام پا شدم و با تموم توانم پسش زدم و میون 

 غ کشیدم :گریه جی

_روی سگت باال بیاد میخوای چیکار کنی ها؟ چیکار مونده 

که نکرده باشی؟ ولم کن ، راحتم بزار اصال میخوام بمیرم 

 به تو چه؟!

همزمان دوتا حسو توی صورتش دیدم ، یکی نگرانی و 

 یکی شک!

 پتو رو روی تختم پرت کرد و داد زد :

من هم نمیومدی کامران_ِد لعنتی تو که سال تا سال تو اتاق 

تو اتاق اون آرمان حرومزاده چیکار میکردی اونم وقتی که 

هیچکس جز خودتون دوتا خونه نبود؟! ِد با اون لباس و این 

موها تو اون کنج داشتی چه گهی میخوردی باهاش؟! اینو 

گفت و میز گوشه ی اتاقمو کشید و چپش کرد که از افتادنش 

گوش خراشی همه ی چیزای روش خورد شدن و صدای 

 تولید شد...

 با حالت وحشتناکی غرید :

 کامران_بهم بگو چیکار میکردی!

 تنم از ترس به لرز افتاده بود اما کم نیاوردم و گفتم :

_از یه سال پیش واسه همچین روزی که هیچکس جز 

خودمون خونه نباشه برنامه ریزی کرده بودیم ، آخه میدونی 

 چیه؟ من هرزم!
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 ه جیغ کشیدم و با ترس عقب پریدم...سمتم خیز برداشت ک

انگار دلش به حالم سوخت که پشیمون شد و دستشو با 

 کالفگی میون موهاش کشید...

 کامران_واسه بار آخر میپرسم ، داشتی چیکار میکردی؟

با گریه از روی تخت پاشدم و حینی که تلو تلو میخوردم 

ی وسمت چوب لباسی گوشه ی اتاقم راه افتادم و شالی رو ر

 سرم کشیدم و یکی از پالتوهامو برداشتم...

با عصبانیت وحشتناکی سمتم اومد و تا خواستم سمت در 

 …برم سد راهم شد

کامران_االن مثال میخوای کدوم گوری بری؟! از این قرتی 

 بازیا خوشم نمیادا!

با حرص هلش دادم اما بی فایده بود ، مگه زورم بهش 

 میرسید؟!

 نالیدم :

 خوشت نمیاد ، برو کنار میخوام برم... _به جهنم که

به عقب هلم داد که به دیوار بر خوردم و توی یه لحظه همه 

 چیز جلوی چشمام سیاه شد و دیگه هیچی نفهمیدم...

 .صدای محوی توی گوشم پیچید..

__این حجم از کبودی و زخم برای روز اول زندگیتونه؟! 

 دید جسمی وواقعا تاسف برانگیزه ، خانمتون دچار ضعف ش

 ...شوک روحی شدن ، خیلی باید مواظبشون باشین

 چشمامو با درد باز کردم و به اطرافم نگاهی انداختم...

 فضای خفه کننده ی بیمارستان...

 سمتم اومد و نگاه دردمندشو بهم دوخت...
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کامران_هنوزم منتظرم که بشنوم دیروز با اون چیکار 

 ...میکردی

 دندونم کشیدم و آخی گفتم... از درد کمرم لبمو زیر

 _دیشب که نمیخواستی بشنوی!

 با صدای بلندی گفت :

 کامران_مست بودم!

 رومو ازش گرفتم و لب زدم :

_قرار بود همه با هم برن شیراز ، از اتاق اومدم بیرون 

دیدم آرمان تو هاله ، تعجب کردم خواستم برگردم سمت اتاقم 

داخت ، شاید میدونست که آستینمو کشید و اون نمایشو راه ان

برمیگردی نمیدونم ، بعدشم بهم گفت که برم تو اتاقش تا 

یچیزی رو در رابطه با تو نشونم بده ، ولی حتی دستشم به 

 دستم نخورد...

نگاهش زیر و رو شد ، انگار که تازه فهمیده بود که چقدر 

 اشتباه رفته!

 با بغض گفتم :

ادم ، با حرفام خرت _ولی من هرزم ، پاک نیستم ، بازیت د

کردم ، دروغگوام ، دیشب تو میگفتی و من میگفتم که نیستم 

 ، حاال من میگم هستم ، میتونی بری!

 با بهت گفت :

 کامران_کجا برم؟!

 اشکامو پس زدم و برعکس احساس درونیم لب زدم :

 _هرجایی که من نباشم...

 فهمیدم که بغض کرد...
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 کامران_اینو بهم نگو!

 …دم و رومو ازش گرفتم و زیر پتو پناه گرفتمطاقت نیاور

برای باال نرفتن صدای هق هقم پتوی توی دستمو چنگ زدم 

 و سرمو توی بالش فرو کردم...

سرمم که تموم شد خواستم سر جام نیمخیز شم که با برگه ی 

ترخیص سمتم اومد و خواست کمکم کنه تا بلند شم که پسش 

 ز شدم...زدم و خودم با زحمت سر جام نیمخی

تموم مسیر سعی داشت کمکم کنه اما غرور زیر سوال رفته 

 ام بهم اجازه نمیداد که کمکشو بپذیرم!

درو که با کلید باز کرد خواستم ازش پیشی بگیرم و وارد 

شم که با دیدن مامان و خاله و عمو منصور توی حیاط سر 

... مامان که تا حاال روی جام خشکم زد و ته دلم خالی شد

له ها نشسته بود و حالش حتی از من هم بدتر به نظر پ

 میرسید با دیدنم سمتم دوید و خودشو با نگرانی بهم رسوند...

خاله هم که انگار با دیدنم توی این حال تعجب کرده بود 

لیوان آب قند توی دستشو روی زمین انداخت و بی توجه به 

 صدای شکسته شدنش سمتم اومد...

ار از زور خجالت احساس ضعف کردم برای یه لحظه این ب

و نزدیک بود روی زمین بیفتم که کامران بغلم کرد و نگهم 

 داشت...

 مامان با گریه گفت :

 مامان_حدیث...خوبی مادر؟ چیشده؟ چه بالیی سرت اومده؟

 اینو گفت و سمت کامران هجوم برد...

 آستینشو توی دستش گرفت و جیغ کشید :
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آوردی بی همه چیز؟ چجوری مامان_چه بالیی سر دخترم 

 تونستی باهاش اینجوری کنی...

دستای کامران از دورم برداشته شدن که دستمو به دیوار 

گرفتم و از زور ضعف روی دیوار پشت سرم کشیده شدم و 

 روی زمین نشستم...

 خاله کنارم زانو زد و با نگرانی گفت :

ر سخاله_بمیرم برات خاله ، دیدی گفتم؟ دیدی گفتم این پ

 واسه تو مرد زندگی نمیشه؟ چقدر مادرت بهت گفت؟!

 دستمو روی سرم گذاشتم...

 نمیخواستم بشنوم ، نمیخواستم حرفاشونو بشنوم...

عمو منصور جلو اومد و با عصبانیت وحشتناکی مامانو پس 

زد و یقه ی کامرانو محکم میون دستاش گرفت و به دیوار 

 چسبوندش...

شو توی صورت کامران با ترس نگاهش کردم که مشت

 ساکت و سر به زیر کوبید و با صدای مردونش داد زد :

منصور_ما کی از این بی آبروییا داشتیم تو این خونواده 

 پسره ی بی آبرو؟!

نفس حبس شدمو بیرون دادم و دستمو به دیوار گرفتم و به 

زور از جام پاشدم و جلوی چشمای متعجب مامان و خاله 

روی یقه ی کامران پس زدم و نالیدم دست عمو منصورو از 

: 

 _ولش کن عمو...

نگاه بهت زده ی عمو منصور سمتم چرخید و همون لحظه 

 خاله لب زد :
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 خاله_فعال ولش کن منصور...

 بعد دستشو پشت کمرم گذاشت و رو به مامان گفت :

 ..خاله_ببرش تو مهتا.

  با کمک مامان روی تختم دراز کشیدم ؛

 …و حال منو هم بدتر میکردمدام گریه میکرد 

 توی این لحظه واقعا به سکوت و تنهایی نیاز داشتم...

 نالید :

 مامان_نباید تنهات میزاشتم...

 سرمو تکون دادم و به سمت مخالفش برگشتم...

 _ولی میشه االن تنهام بزاری؟!

 صدای هق هقش باال گرفت...

مامان_خودتو دستی دستی بدبخت کردی و حالیت نیست 

ث ، خالت گفت آرمان گفتم حرفی ندارم چون با عقلم حدی

سنجیدمش و دیدم مناسبه برات ، از سر احساسات گفتی 

کامران و هنوز هیچی نشده به این روز افتادی و هنوزم 

 حالیت نیست که چه حماقتی کردی...

 ..چشمه ی اشکم روون شد و بغضمو شکست.

 سمتش برگشتم و نالیدم :

مان االن وقت سرزنش کردنم نیست ، _توروخدا ولم کن ما

من همون که تو میگی ، من احمق ولی االن ولم کن ، انقدر 

 حالم بده که دارم میمیرم ، دارم دق میکنم مامان ولم کن...

نگاهش روی ملحفه ی خونی گوشه ی اتاق بود و داشتم از 

 .خجالت آب میشدم..
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بیرون  سرشو تکون داد و از جاش پاشد و با گریه از اتاق

 ...رفت و همین که درو بست صداش بلند شد

مامان_کجا میری ، ها؟ چی فکر کردی با خودت؟ فکر 

کردی نعششو رو دوشت میزارم؟ ازت شکایت میکنم ، به 

خاک سیاه مینشونمت ، پسره ی بی آبروی بی همه چیز ، 

حتی توی این شرایط هم حاضر نیستم دختر دسته ی گلمو 

 .بدم به توی مفنگی..

تحملمو از دست دادم و به هر بدبختی که بود از جام بلند 

شدم ، حتی توی این شرایط هم نمیتونستم بزارم که اینجوری 

تحقیرش کنن و با هر توهینی که بهش میکردن انگار یه 

 خارو توی قلبم فرو میکردن...

به سختی خودمو به در رسوندم و بازش کردم که نگاهم به 

 و پایین انداخته بود و هیچی نمیگفت...کامران افتاد که سرش

 مامان باز شروع کرد :

 مامان_برو خودتو آماده کن ، بدبختت میکنم هیچی...

 همونطور که سمتش میرفتم تقریبا جیغ کشیدم :

_بس کن مامان ، توروخدا ، تورو به هر کسی که 

 میپرستیش ، بس کن!

 و چند روزی میگذشت ولی این قضایا کمرنگ شدنی نبودن 

هر روزی که میگذشت بیشتر فکرا رو درگیر خودشون 

 میکردن...

بزرگترا گیر کرده بودن بین دوراهی که جلوشون قرار 

گرفته بود ، خاله میگفت کار از کار گذشته و ازدواج 
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بهترین راه حله و مامان حتی حاضر نبود به این موضوع 

 فکر کنه و اما من...

یم ه ترین نقطه ی زندگبه یقین میتونستم بگم که توی سیا

 ایستاده بودم ؛

جایی که دوست داشتنی ترین آدم زندگیم واسم هیوال شده 

 بود!

این روزا نسبت به حرفای مامان بی تفاوت بودم ، شاید 

چون از اینکه رسما با کامران ازدواج کنم و مجبور شم که 

 دائما کنارش باشم میترسیدم...

 دوسش داشتم ، ولی ازش میترسیدم...

دوسش داشتم ولی از ترسم نادیدش میگرفتم و میفهمیدم که با 

این کارم دارم داغونش میکنم اما کار دیگه ای نمیتونستم 

 بکنم!

صبحا قبل از اینکه کسی بیدار شه میرفت سر کار و شبا 

دیروقت میومد خونه ، خسته و سرخورده ، شاید حتی 

 ناامید!

اما شبا میدیدم که  رفتارم نشون میداد که از حالش بیخبرم ،

با عکسم حرف میزنه و این چقدر برام دردناک بود... شب 

بود و کامران و آرمان تازه از سر کار برگشته بودن و 

مامان و خاله مسئولیت انداختن سفره رو به من سپرده 

 ..بودن.

سفره رو پهن کردم و خواستم سمت آشپزخونه برگردم که با 

بودو با دقت بهم زل زده بود  آرمان که روی کاناپه نشسته

 چشم تو چشم شدم...
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اعتنایی نکردم و بی تفاوت سمت آشپزخونه برگشتم و 

خواستم دیسای برنجو سر سفره ببرم که کامران وارد 

 آشپزخونه شد و با اخم دیسارو ازم گرفت و گفت :

 کامران_تو بکش من میبرم ، بعدشم برو لباستو عوض کن!

لحظه به این فکر کردم که چقدر  مسخره بود اما توی اون

 دلم حتی برای گیر دادناش تنگ شده!

بی حرف سرمو تکون دادم و مشغول کشیدن خورش توی 

 ظرفا شدم...

بعد از شام بی میل از گوش دادن حرفای صد من یه غاز 

خاله و مامان سمت حیاط راه افتادم و روی تختی که گوشه 

 ای ازش قرار داشت نشستم...

ها نگاه میکردم ، به ماهی که کامل نبود ، درست به ستاره 

 مثل کامران!

ماهم بود اما کامل نبود ، نقص داشت ، نقصایی که ترسناک 

بودن و شاید غیر قابل تحمل ولی خودمم اینو خوب 

 میدونستم که نمیتونم به خاطر اونا پسش بزنم...

 ماه ماه بود ، حتی اگه کامل نمی بود!

 ه توی چارچوب در دیدمش...توی همین فکرا بودم ک

نگاهش روی چشمام بود ، درست مثل من که چشماشو 

 ...نشونه گرفته بودم

نگاهمو که روی خودش دید سمتم قدم برداشت و کنارم 

 نشست...

بوی عطرش به مشامم رسید و برای یه لحظه دلتنگی رو با 

 تموم وجودم حس کردم ، چجوری تاب آورده بودم؟!
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، میون فاصله ی بینمون گذاشت و منتظر دستشو روی تخت 

 ...نگاهم کرد که دستمو با بیتابی میون دستش گزاشتم

  بغض کردم ؛

 دستاش چقدر زبر و ضمخت شده بودن...

دستمو سمت لباش برد و روش بوسه زد و با صدای گرفته 

 ای گفت :

 کامران_میبخشی؟

 نیم نگاهی بهش انداختم و خودمو توی آغوشش انداختم ،

 ...عجیب دلتنگ گرمای این آغوش بودم

 _نبخشم چیکار کنم؟!

 ...روی موهام بوسه زد و محکم تر به آغوش کشیدم

با دیدن مامان توی چارچوب در به خودم اومدم و توی یه 

 حرکت یهویی از کامران فاصله گرفتم...

 اخمی کرد و سمتمون اومد و رو به کامران گفت :

 رم حرف بزنم!مامان_میخوام با دخت

 با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد :

 مامان_تنها!

کامران که میدونست مامان هنوزم از اون اتفاقا عصبانیه 

سرشو تکون داد و رو به من نیمچه لبخندی زد و سمت در 

 …رفت

 مامان که کنارم نشست با کنجکاوی بهش زل زدم ؛

ز نمیدونستم که میخواد راجب چی باهام صحبت کنه و ا

طرفی میدونستم که حتما میخواد موضوع مهمی رو باهام 
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در میون بزاره که واسه شروع کردن حرفاش میخواد باهام 

 تنها باشه!

 باالخره سر صحبتو باز کرد و لب زد :

 مامان_به ازدواجتون راضی نیستم اما...

فهمیدم که موضوع از چه قراره و منتظر نگاهش کردم که 

 ادامه داد :

 اگه دلت هنوزم باهاشه مخالفتی ندارم... مامان_اما

نگاهم رنگ تعجب گرفت ، این مامان بود که داشت به 

 ازدواجمون رضایت میداد؟!

 با تموم دردمندیم از شنیدن حرفاش شادی توی دلم نشست...

آهی کشید و درحالی که به آسمون نگاه میکرد سرشو تکون 

 داد...

ولی راهی که از  مامان_من مادرتم ، هرگز بدتو نمیخوام

خیلی وقت پیش ، در پیش گرفتی اصال راه ساده ای نیست 

 حدیث...

 لبخند محوی زدم و گفتم :

_مامان کامران ممکنه توی شخصیتش یه سیاهیایی داشته 

باشه اما آدم بدی نیست ، هممون یه نقصایی داریم ، اونم 

 مثل همه!

 شونه ای باال انداخت و از جاش پاشد...

 تو ، هوا سرده سرما میخوری!مامان_بیا 

با شنیدن صدای هلیا درست باالی سرم چشمامو باز کردم و 

 نیم نگاهی بهش انداختم...
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لبخندشو دیدم که دستامو روی چشمام کشیدم و با صدای 

 خواب آلودم گفتم :

_داری میترسونیم ، عادت ندارم کسی اول صبحی بهم لبخند 

 بزنه!

 کرد...خندید و دستامو کشید و بغلم 

هلیا_باورم نمیشه خواهر کوچیکم که تا دیروز قدر نخود 

 بود داره ازدواج میکنه...

 لبخند زدم و تازه یاد برنامه ریزی های دیشب افتادم...

قرار بود که امروز صبح بریم محضر و رسما عقد کنیم و 

بعدش هم که به پیشنهاد من قرار بر این شد که به جای 

ل کوچولو بریم که به تصمیم گرفتن عروسی یه ماه عس

کامران قرار شد خیلی هم کوچولو نباشه و برای چند روز 

 بریم ترکیه...

ظاهرا هیچ مشکلی نبود اما هنوزم رگه های کینه ای که 

هنوزم نفهمیده بودم از کجا توی دل خاله نسبت به کامران 

شکل گرفته توی چشماش پیدا بود و مامان هم که هیچ دل 

ان نداشت... حس میکردم برای اونا فقط یه خوشی از کامر

 …جور رفع و رجوعه که واقعا هم بود

باالخره با غرغرهای هلیا از جام پاشدم و برای شستن دست 

و صورتم سمت سرویس بهداشتی کوچیک گوشه ی اتاقم 

رفتم و بعد از اون به زور جیغ جیغاش زیر دستش نشستم تا 

 آرایشم کنه...

نداشتم و حاال که به زور هلیا اسیرش به آرایش غلیظ عادت 

 شده بودم مدام وول میخوردم و غر میزدم...
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دست از سر چشمام برداشت و سراغ لبام رفت که در بدون 

هیچ سر و صدای قبلی باز شد و کامران توی چارچوب در 

 ایستاد...

 هلیا با تشر گفت :

 هلیا_چرا اینجوری میای شادوماد ، دری ، اهنی ، اوهونی!

ما کامران بی توجه به حرفای هلیا به من زل زده بود و با ا

 اخم کمرنگی صورتمو برانداز میکرد...

 دستشو روی ته ریشش کشید و رو به من گفت :

 کامران_پاکش کن!

 با تعجب نگاهش کردم که هلیا پیشدستی کرد و گفت :

 هلیا_وا ، چرا؟ بد شده؟!

و خودمو به به دنبال این حرفش کمی سر جام تکون خوردم 

 آینه رسوندم...

نگاه اجمالی به خودم انداختم و توی همون نگاه بدی به 

 چشمم نیومد ، صدای کامران توی گوشم پیچید که گفت :

 کامران_نه بد نشده ، من دوست ندارم اینجوری بره بیرون!

نگاه ترسیده م روش چرخید ، بازم از اون رفتارای بیش از 

 حد تعصبی!

ایشی که روی صورتم بود و فقط به خاطر بی اعتنا به آر

 زیر بار این رفتاراش نرفتن با اعتراض گفتم :

 _کامران!

 که بالفاصله با کالفگی گفت :

 کامران_کاری که گفتمو بکن حدیث!
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از اتاق که بیرون رفت نفسمو با صدا بیرون دادم و با بی 

 حوصلگی از جام بلند شدم...

 _میترسم از این رفتاراش...

 چیزی نگفت و فقط سرشو تکون داد... هلیا

تقریبا همگی آماده ی رفتن بودیم ، فقط مونده بود رسیدن 

تاکسی برای ما که هرچی عمو منصور و آرماِن بی تفاوت 

اصرار کرده بودن که با ماشین اونا بریم کامران قبول 

 نکرده بود...

منتظر روی کاناپه نشسته بودم که مامان صدام زد و ازم 

 .که برم توی اتاقش.. خواست

 تعجب کردم اما به روی خودم نیاوردم و سمتش راه افتادم...

 تا وارد اتاقش شدم دستمو کشید و با نگرانی گفت :

مامان_حدیث عموت فهمیده که امروز عقدته ، زنگ زد ازم 

آدرس گرفت ، شاکی شد ، اگه یه وقت اومدن اصال 

 سمتشون نرو ، خب؟!

، اصال مگه عمو اینارو یادم میومد با تعجب نگاهش کردم 

 بس که مامان ازشون دورم کرده بود؟!

آخرین باری که تنها عمومو دیدم فقط شیش سالم بود و حاال 

 از چی شاکی بود؟!

قطعا اگه از طرف اونا کششی نسبت به من بود خودشونو 

هرجوری که شده حتی با وجود مخالفتای مامان به من 

ن دوازده سالو بدون حتی یه لحظه میرسوندن ، اما عیِن ای

دیدنم گذروندن و حاال واسم جالب بود که از چی شکایت 

 دارن؟!
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 اصال چرا میخواستن بیان؟

 …_خیلی خب

 خواستم حرفمو ادامه بدم که کامران صدا زد :

 کامران_حدیث بیا بریم!

 شالمو روی سرم مرتب کردم و از اتاق مامان بیرون رفتم...

شدیم و بقیه هم پشت سرمون راه افتادن و  ما سوار تاکسی

از یه جای مسیر به بعد چون ما پشت چراغ قرمز موندیم 

 کلی ازمون جلو افتادن...

دلشوره داشتم ، نمیدونم سر و کله ی عمو رامین از کجا و 

 چرا پیدا شده بود ، بعد از اینهمه سال!

 اصال از کجا فهمیده بود که امروز قراره عقد کنم؟

مسیر تو خودم بودم و به اینکه قراره چجوری باهاش تموم 

روبه رو شم فکر میکردم و وقتی که رسیدیم با صدای 

 کامران به خودم اومدم و از ماشین پیاده شدم...

ظاهرا بقیه خیلی زودتر از ما رسیده بودن ، چون 

 ماشینشون اون کنار پارک شده بود و خبری ازشون نبود...

تش کشید و با هم سمت محضر هم کامران دستمو میون دس

شدیم و همین که پامونو توی محضر گزاشتیم با مامان قدم

غمزده و عمو رامینی که یکسره داشت بهش نطق میکرد 

 روبه رو شدیم!

مامان با دیدنم انگار ناراحتیش یهو دوبرابر شده باشه روشو 

ازم گرفت و با ترس و حرص مشهودی سمت سرویس 

ن رفت که کامران با بهت رو به من بهداشتی گوشه ی سال

 گفت :
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 کامران_عموت!

خودمم برای حضور ناگهانیش توضیحی نداشتم و همچنین 

 درکی از اتفاقات رو به روم نداشتم!

 که بهم بگه اینجا چه خبره... کاش یکی بود

عمو رامین کتشو توی تنش مرتب کرد و با لبخند سنگینی 

ومد و دستشو سمتم درست مثل خیلی سال پیش موقر جلو ا

 دراز کرد...

 رامین_چقدر خانوم شدی عموجون!

با تردید باهاش دست دادم و چیزی که ذهنمو مغشوش کرده  

 بودو به زبون آوردم...

 _با مامان چی میگفتین؟!

نگاه متکبرشو از کامران که مثل همیشه با نگاه پرغرورش 

 بهش زل زده بود گرفت و ابروهاشو باال انداخت...

باهاش دست نمیداد ؛ اصال نمیتونستم تصور خوبی از  حتی

و هرلحظه نگران تر از قبل  اومدنش به اینجا داشته باشم

میشدم... رامین_حرفای معمولی...ازدواج...فکر نمیکنی 

 باید باهام درموردش صحبت میکردی؟!

کامران زودتر از من لب باز کرد و با لحن پرکنایه ای گفت 

: 

 م تو زندگیش نقشی داشته بوده باشین!کامران_فکر نمیکن

حرفش حرف حساب بود اما میتونست خوددارتر باشه و اما 

نه ، کامران خوددار بودنو بلد نبود و من نمیخواستم شر به 

 پا شه ، حداقل یه امروز...

 عصبانیتو توی نگاهش میدیدم ، خب حقیقت تلخ بود!
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هی میشن خاله از پله هایی که میدونستم به سالن عقد منت

 پایین اومد و برافروخته گفت :

 خاله_میشه یکی بگه اینجا چه خبره؟مهتا چی میگه؟!

انقدر غرق خودمون شده بودم که اصال نفهمیدم مامان کی 

 رفت باال!

 کامران نگاه سوالیشو به خاله دوخت و گفت :

 کامران_چخبره؟ چی گفته مهتا؟

ن و کنارمو خاله فاصله ی بینمونو با قدمای بلندش طی کرد

 ایستاد و رو به عمو گفت :

 خاله_میگه ایشون رضایت نمیده!

ایشونو با طعنه گفت و عمو رامین در جوابش جز یه 

 پوزخند تمسخرآمیز واکنشی نشون نداد...

 با بهت و استرسی که یهو بهم وارد شده بود گفتم :

 _چی؟!

کامران که دیگه به اوجش رسیده بود دستمو کشید و با لحن 

 ی گفت :بد

کامران_میخوام صد سال سیاه رضایت نده مرتیکه ، به 

 رضایتش نیازی نیست ، خر گیر آورده!

با بهت به کامران چشم دوختم و ناچارا باهاش هم قدم شدم و 

از پله ها باال رفتم ، اگه به رضایتش نیازی نبود پس چرا 

 حرف از رضایت ندادن به میون آورده بود؟!

 ی کالفم میکرد...گیج بودم و این گیج

به سالن عقد که رسیدیم همه چیز آماده بود اما هرکس شوک 

 ...زده و گیج یه گوشه ایستاده بود
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 کامران با عصبانیت گفت :

کامران_چخبره اینجا؟ تو فکر چی رفتین؟ رضایت رامین 

 شرط نیست!

صدایی از پشت سر به گوشم رسید و ترسو به جونم 

 انداخت...

 که شرطه! +رضایت پدربزرگش

به عقب برگشتم و در کمال تعجب با پدربزرگ پیرم رو به 

رو شدم که کنار پسر جوونی که شاید همسن کامران بود 

 ایستاده بود و غوز کمرش بدجوری توی ذوق میزد...

خاطره ی خوبی ازش نداشتم ، تصویر ذهنی درست 

درمونی هم ازش نداشتم ، از وقتی یادمه توی زیرزمین 

دشو حبس کرده بود و مواد میکشید و از خونشون خو

ظاهرش پیدا بود که هنوزم همون روندو ادامه میده و اما 

 اون پسر جوون ؛

 حدس میزنم سهند بود ، پسر عمو رامین!

چندسالی از من بزرگتر بود و درست مثل باباش تکبر توی 

 خونش بود ، حتی توی دوران بچگیش!

تیم ، بابام که چیز ما دوتا خونواده خیلی با هم فرق داش

زیادی ازش یادم نمیاد اما به گفته ی مامان توی زندگیش جز 

خوش گذرونی کاری نکرده بود و عمو رامین که از بچگی 

 دیده بودم که چطور برای زندگیش تالش میکنه!

با شنیدن صدای بلند کامران که سمت سهند هجوم میبرد به 

 رداشتم...خودم اومدم و دست از فکر کردن به گذشته ب
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کامران_این بازیا واسه چیه؟ شمایی که تا دیروز پیداتون 

 نبود االن چرا یهو ظاهر شدین و خودتونو پیشکش میکنین؟!

 هلیا_کامران جان بسه دیگه!

اما کامران توجهی نکرد و جلوتر رفت و یقه ی سهندو توی 

 دستاش گرفت...

جوری بال کامران_ِد نه ِد ، حتما یه دلیلی داره که دارن این

 بال میزنن و یارکشی میکنن...

تموم مدت نگاهم به پدربزرگ پیرم بود که شک نداشتم 

بزور تا اینجا آوردنش ، اصال مگه صالحیت داشت که 

  بخواد رضایت بده یا نده؟

 شرط میبندم که حتی نمیدونه اینجا کجاست و من کی ام!

فت گسهند یقشو از میون دستای کامران پس کشید و با تکبر 

: 

 سهند_قطعا دلیل داره ، ولی فعال واسه کم کردن شِر توئه!

کامران مشتشو باال برد و خواست سمتش هجوم ببره که 

عمو خودشو بهش رسوند و پسش زد و بعد با لحن 

 پیروزمندانه ای رو بهش گفت :

 عمو_گفتم که رضایتی در کار نیست...

ی این  مات و مبهوت به اطرافم نگاه میکردم ، دلیل همه

 اتفاقا چی میتونست باشه؟

 ناراحت بودم ، قدر تموم دنیا!

بعد از اینهمه سختی انگار تازه به مانع اصلی رسیده بودیم ، 

 چرا هیچکدوممون قبال فکر اینجاشو نکرده بودیم؟!
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کامران به دنبال حرف عمو خواست سمتش خیز برداره که 

 اینبار عمو منصور جلو رفت و پسش کشید...

و به من که بی حرکت وسط سالن ایستاده بودم و با عمو ر

 مجسمه فرق زیادی نداشتم کرد و گفت :

عمو_برای همه ی اینا ازم تشکر میکنی ، این سرنوشت تو 

 نیست!

خاله با عصبانیت سمتش قدم برداشت و با دهن کجی لب زد 

: 

خاله_تو الزم نکرده سرنوشت این و اونو بهشون یادآوری 

 ی رگ!کنی مرتیکه ی ب

با بهت سمت خاله برگشتم ، نمیتونستم باور کنم برای دفاع 

 از کامران داره باهاش اینجوری حرف میزنه...

 عمو بی اعتنا لب زد :

 عمو_من بی رگم قبول دارم ، تو هم قبول داری که...

عمومنصور با عصبانیت میون حرفش اومد و رو به خاله 

 گفت :

 منصور_بریم ، همین حاال!

بهوت بهشون نگاه میکردم ، چی بین خاله و عمو مات و م

 رامین بود؟!

از محضر که بیرون رفتیم عاقد و محضر دار بد نگاهمون 

میکردن ، انتظار این همه غوغارو نداشتن ، خودمونم 

 .نداشتیم..

عمو رامین وقت رفتن گفت که بهمون سر میزنه و با این 

 حرفش بیشتر از قبل بهت زده م کرد...
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نمیفهمیدم ، عمویی که بعد از ده دوازده سال یهویی واقعا 

پیداش میشه و مانع ازدواج من میشه و بدتر از اون حرفای 

عجیب غریب و خصومتی که به راحتی بین خاله و اون دیده 

 میشد...

خیلی دلم میخواست دلیل این اتفاقای یهویی رو بفهمم و حالم 

 برای فکر کردن اصال مساعد نبود...

که رسیدیم خاله و عمو منصور سمت اتاقشون راه  به خونه

افتادن و صدای داد و بیداد دعواشون باال گرفت و مامان هم 

 توی اتاقش پناه گرفته بود و خبری ازش نبود...

این میون کامران و آرمان توی هال بودن ، از الی در اتاقم 

میدیدم که کامران مدام مسیر هال تا آشپزخونه رو میره و 

رده ، میدونستم که به هم ریخته ، میدونستم که برمیگ

 عصبانیه ، درست مثل من که حال خوبی نداشتم!

هرچی رشته بودیم پنبه شده بود ، اونم توی یه حرکت 

 ناگهانی که اصال نفهمیم از کجا خوردیم و چرا خوردیم!

چند دقیقه ای می گذشت که توی فکر و خیاالتم غرق شدم 

و بیداد کامران به خودم اومدم و که با شنیدن صدای داد 

خودمو سراسیمه به در رسوندم و بازش کردم و وقتی دیدم 

که دوباره با آرمان گالویز شده سمتش رفتم و حینی که 

بازوشو میکشیدم تا دست از گالویز شدن با آرمان برداره با 

 حرص گفتم :

_واقعا؟توی این شرایط ترجیح میدی با داداشت گالویز 

 بشی؟!
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قضیه انقدر تکراری بود که اینبار هیچکس از اتاقش  این

 بیرون نیومد که ببینه چه خبر شده!

 بازوشو از میون دستم کشید و با عصبانیت سمتم برگشت :

کامران_تو بگو چیکار کنم؟ ها؟ ِد بگو دیگه ، میخوای برم 

اون پیرمردو بگیرم زیر بار مشت و لگد که چرا پشت 

به بخت کج و کوله ی من؟  پسرت وایسادی و گیر دادی

 چیکار میتونم بکنم تو بهم...

دردو میون حرفاش حس کردم و میون حرفش اومدم و بی 

توجه به آرمان که چند قدم اونورتر ایستاده بود توی آغوشم 

 کشیدمش و آروم گفتم :

 _آروم باش ، درست میشه...

 توی آغوشم آروم گرفت و دیگه چیزی نگفت...

تی که من توی آشپزخونه با اون حال چند دقیقه بعد وق

مذخرفی که بهم القا شده بود مشغول درست کردن ناهار 

بودم عمو منصور با چمدونش کنار کاناپه ای که آرمان 

 روش نشسته بود ایستاد...

با دیدن چمدونش بهت زده سمت اپن رفتم و کنارش ایستادم 

 تا بفهمم جریان چیه که رو به آرمان گفت :

من دارم میرم آرمان ممکنه به این زودیا هم عمومنصور_

 برنگردم ، مواظب همه باش ، همه چیزو به تو میسپرم!

 آرمان و کامران هم درست مثل من بهت زده بودن...

از سکوت آرمان استفاده کردم و کفگیری که توی دستم 

بودو کنار گذاشتم و سمت عمومنصور قدم برداشتم و 

 کنارش ایستادم...
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ه عموجون؟ یه بحث ساده بوده دیگه گذشته ، _چیشده مگ

 توروخدا جدیش نکنین...

 سرشو تکون داد و لب زد :

عمومنصور_ به حد کافی جدی هست حدیث جا ، مواظب 

 خودتون باشین...

اینو گفت و سمت در راه افتاد ، اما من بیخیال نشدم و 

 دنبالش راه افتادم...

پاکه ، شما که _عموجون خاله یذره زبونش تنده ولی دلش 

 باید بهتر از من بدونین ، اینجوری...

خواستم حرفمو ادامه بدم که خاله از اتاقش بیرون اومد و 

 رو به من گفت :

 خاله_ولش کن حدیث بزار بره...

 از حالت صورتش پیدا بود که گریه کرده...

دیگه چیزی نگفتم و عمو منصور بعد از گفتن خداحافظی 

 خطاب به ما رفت!

 نمیشد ، آخه چرا؟! باورم

سفره ی ناهارو که چیدم خبری از مامان و خاله نبود ، 

هرچقدرم که بهشون اصرار کردم نیومدن و گفتن که میل 

 ندارن...

هلیا که از محضر دیگه اینجا نیومده بود زنگ زد و 

 اوضاعو پرسید و من چی باید میگفتم؟

 اوضاع بیشتر از هروقت دیگه ای به هم ریخته و داغون

 بود!
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بعد از شام بازم خاله و مامان توی همون حالت سمت 

 اتاقاشون رفتن و آرمان رفت بیرون...

توی سکوت و خالء خونه توی اتاقم داشتم درس میخوندم که 

 کامران...یهو به سرم زد که برم پیش

به اطرافم نگاهی انداختم و وقتی هیچکسو بپای خودم ندیدم 

اینکه در بزنم واردش شدم و  سمت اتاقش راه افتادم و بدون

گوشه ی دیوار دیدمش که نشسته و مشروب میخوره ، اونم 

 با بطریش!

با ناراحتی سمتش رفتم و کنارش نشستم و بطری رو از 

 دستش گرفتم که خودشو توی آغوشم رها کرد...

یه دستمو میون موهاش کشیدم و با دست دیگه ام بطری که 

ون تکبودو جلوی صورتم بجز یذره چیزی تهش باقی نمونده

 دادم و گفتم :

 _چیه انقد میخوری؟!

و با اینکه تا حاال لب به این چیزا نزده بودم خواستم یه 

ذرشو تست کنم که با جدیت دستمو پس زد و بطری رو ازم 

 گرفت و گوشه ی دیوار گذاشتش...

 خندیدم و گفتم :

 _خیلی بدجنسی!

 شه!کامران_خالف سنگین تو باید چای نبات با

 بیشتر از قبل خندم گرفت...

 _ دستت درد نکنه واقعا تو چقد بخشنده ای!

 با اشتیاق به خنده م چشم دوخت و دستشو روی گونم کشید...

 کامران_چرا نمیشه حدیث؟
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 _باالخره که مجبوره بشه پس حرص چیو میخوری فداتشم؟

 کامران_انگار تا نشه آروم نمیگیرم...

 مال همیم! _آروم بگیر ، همین االنشم

 باالخره لبخند زد و پیشونیمو بوسید...

 از جاش پاشد و روی تخت دونفره ش دراز کشید و گفت :

 کامران_بیا اینجا...

از جام پاشدم و سمتش رفتم و کنارش دراز کشیدم که بغلم 

 کرد...

 به سقف دوختم... یاد کتابام افتادم و نگاهمو

 _کامران...من قبول نمیشم...مطمئنم...

 با دهن کجی گفت :

 کامران_میخواستی چیکاره شی؟

 لبامو ورچیدم و گفتم :

 _پرستار!

از بچگی رویاشو داشتم ، حتی تو بازیامونم همیشه من 

 پرستار بودم...

 سرشو تکون داد...

کامران_پس همون بهتر که قبول نمیشی ، تو باید پرستار 

 من و بچه هام شی!

 خندم گرفت...

 _بچه هات!؟

 خندید...

 کامران_آره یه ده دوازده تایی هستن!

 _کم نیاری!
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چشماش داشتن روی هم میرفتن و باید میرفتم ، نمیخواستم 

اینجا خوابم ببره اما انقدر حرف زدیم و غرق هم شدیم که 

 اصال نفهمیدم کی چشمام روی هم رفت و خوابم برد...

صبح چشمامو با صداش باز کردم و با گنگی به اطرافم نگاه 

 م ، نفهمیده بودم که اینجا خوابم برده...کرد

چشمامو با دستام مالیدم و خواستم از جام پاشم که روم خیمه 

 زد و بوسه بارونم کرد...

با خنده ازش میخواستم که ولم کنه ولی انگار ول کنش 

 اتصالی کرده بود...

آخر سر هم سراغ لبام رفت و بوسه ی آرومی روشون 

 کاشت...

 بغلش کردم و گفتم :از جام پاشدم و 

_خب حاال چجوری میخوای منو قاچاقی رد کنی تو اتاقم که 

 کسی نفهمه؟

 کامران_لنگ ظهره ها همه فهمیدن خانوم!

 چشمامو روی هم فشار دادم و گفتم :

 _وای رفت!

 کامران_کی؟

 _آبروم!

 خندید...

 کامران_نه بابا همین گوشه نشسته بود خودم دیدمش!

دو برداشتم و بعد از مرتب کردن سر شالی که دیشب سرم بو

و وضعم با خجالت از اتاقش بیرون رفتم و خاله مامان با 
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اینکه متوجه شدن اما به روی خودشون نیاوردن و تنها 

 کسی که عین همیشه در صحنه بود آرمان بود...

 نگاه پلیدی بهم انداخت و گفت :

 آرمان_خوش گذشت؟

سمت اتاقم راه  با حرص نگاهمو ازش گرفتم و بی اعتنا

 افتادم که کامران به جای من جواب داد :

 کامران_آره خیلی!

از یه طرف خجالت کشیدم و از طرفی خندم گرفت ، خوب 

 زده بود تو برجکش...

کنار میز آرایشم ایستادم و مشغول بستن موهام شدم که 

 نگاهم به گوشیم افتاد ؛

 !از یه شماره ی ناشناس ده تا تماس بی پاسخ داشتم

با تعجب برش داشتم و شماره رو یبار خوندم ، اصال برام 

 آشنا نبود پس واکنشی نشون نمیدادم!

 خواستم کنار بزارمش که بازم زنگ خورد...

با تردید تماسو وصل کردم و کنار گوشم گزاشتمش و وقتی 

صدای عمو رامینو پشت خط شنیدم بهت و ناباوری تموم 

 وجودمو در بر گرفت...

 و نمیدی عمو جون؟!عمو_جوابم

نمیدونستم که باید بهش چی بگم و چطوری باهاش حرف 

بزنم ، بعد از اون همه مشکالتی که یه تنه برامون ایجاد 

 کرد...

به هر حال بزرگتر بود و احترامش واجب ، پس با سردی 

 جواب دادم :
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_سالم ، نه اینطور نیست گوشیم دم دستم نبود ، شماره ی 

 دین بعد از اینهمه سال؟منو از کجا پیدا کر

 بالفاصله جواب داد :

عمو_نبودنم تو زندگیت دلیل بر این نمیشه که حواسم بهت 

نبوده باشه ، داری اشتباه میکنی ، تموم این سالها من شاهد 

 بزرگ شدنت بودم ، ولی به دالیلی نتونستم کنارت باشم!

 کالفه از اینهمه گنگی و سردرگمی با حرص لب زدم :

رم درک کنین که این حضور یهوییتون اصال جالب _امیدوا

نیست ، به عالوه این رفتارا و این حرفاتون ، سردرگمم 

 میکنین!

 خندید...

عمو_درک میکنم که ممکنه برات گیج کننده به نظر برسم ، 

پس نظرت چیه که امروز همو ببینیم و درمورد هم بیشتر 

ی اگه بدونیم؟ یه چیزایی هم هست که باید بدونی ، حت

 نخوای!

کالفه تر شدم ، تک تک حرفاش به سردرگمیم اضافه 

 میکردن!

 _منظورتون از اینکه نخوام چیه؟!

عمو_خودت میفهمی ، پس ساعت هفت میبینمت ، آدرسو 

 برات پیامک میکنم!

چجوری باید کامرانو دست به سر میکردم؟ اونم روز 

 جمعه!

 خواستم بهونه بیارم که ادامه داد :
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ید برم کار دارم ، روز جمعه شامل من نمیشه ، عمو_من با

 میبینمت ، فعال!

 ناچارا تماسو قطع کردم و به آینه ی رو به روم زل زدم...

 منظورش از چیزایی که نمیخواستم بدونمشون چی بود؟!

اصال درمورد چی میخواست باهام حرف بزنه و سوال مهم 

تر اینکه چه جوری ساعت هفت باید از خونه بیرون 

 یرفتم؟م

مگه کامران میزاشت تنهایی جایی برم و اگه میفهمید که 

 مقصدم کجاست مگه میذاشت پامو از خونه بیرون بزارم؟!

صدای گوشیمو که شنیدم فهمیدم که آدرسو فرستاده ، پس 

پیامشو باز کردم و نگاهی بهش انداختم ، خداروشکر آدرس 

 بودم! خونه نبود و آدرس یه کافه بود ، اینجوری راحت تر

همه چیز مثل دیشب بود ، مامان تو خودش بود ، خاله هم 

 که چیزی نمیگفت!

حوالی ساعت شیش بود که به فکر افتادم که چطوری برم ، 

واسه همینم مشغول پوشیدن لباسام شدم و به همه گفتم که 

میرم کتابخونه و وقتی کامران گفت میرسونتم واسه اینکه 

 شک نکنه ممانعتی نکردم...

ار در کتابخونه ای که همیشه میرفتم نگه داشت که پیاده کن

 شدم و کنارش ایستادم...

 شالمو جلو کشید و گفت :

 کامران_کارت تموم شد زنگ بزن میام دنبالت...

 با استرس گفتم :

 ..._نه نه ، نمیخواد خودم میام
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 شکو توی صورتش دیدم...

 از شدت شکاکی به پارانویا میزد!

 گفت :اینبار جدی تر 

 کامران_زنگ بزن میام دنبالت...

دیگه جایی برای مقاومت ندیدم و سرمو تکون دادم و بعد از 

 خداحافظی سمت کتابخونه راه افتادم...

نیم ساعتی رو کتاب خوندم و بعد سمت کافه ای که آدرسش 

 ...برام فرستاده شده بود راه افتادم

تم زل به ساع وقتی رسیدم کنار یکی از میزا نشستم و منتظر

 زدم...

 ساعت از هفت گذشته بود و دیر کرده بود!

استرس داشتم و از اینکه کامرانو پیچونده بودم احساس گناه 

 میکردم...

توی همین فکرا بودم که سهند سمت میزی که کنارش 

 نشست...نشسته بودم اومد و روی صندلی روبه روم

 با تعجب نگاهش کردم و جواب سالمشو دادم...

 ...ن با عمو قرار داشتم_م

 سرشو تکون داد و گفت :

سهند_میدونم ، اینجا کافه ی منه ، اومدم بهت خوش آمد 

 بگم!

 شالمو کمی جلوتر کشیدم و نیمچه لبخندی تحویلش دادم...

 _ممنون!

 منو رو سمتم گرفت و گفت :

 سهند_چی میل داری؟
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 چقدر محترمانه حرف میزد!

 لفتش بدم گفتم : از دستش گرفتم و بدون اینکه

 _اسپرسو لطفا ، عمو کی میاد؟ من باید زود برم...

 از روی میز برداشت و از جاش پاشد... رو منو

سهند_چه خاص ، دخترای هم سن و سال تو معموال شیکو 

 ترجیح میدن ، میاد تا چند دقیقه ی دیگه...

سرمو تکون دادم و به فضای کافه چشم دوختم ، باسلیقه 

 بود! طراحی شده

بازم به ساعتم نگاه کردم و همین که سرمو باال آوردم با 

 عمو که سمتم میومد چشم تو چشم شدم...

 روی صندلی روبه روم نشست و گفت :

 عمو_ببخشید میدونم دیر کردم ، حالت چطوره؟

 سرد جواب دادم :

_ممنون ، مهم نیست فقط زودتر حرفاتونو بزنین من باید 

 برم!

 …پوزخند زد

 اری مراعات چیو میکنی؟عمو_د

 از حرفاش خوشم نمیومد...

 _باالخره هرکسی تو زندگیش یه محدودیت هایی داره!

جلومون گذاشت  سهند سمتمون اومد و دوتا فنجون قهوه رو

 شکالتی رو کنار قهوم گذاشت و گفت :و تیکه کیک

 سهند_پیشنهاد میشه!

 زیر لب ممنونی گفتم که سمت صندوق رفت...

 یشم شروع کنین!_ممنون م
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سرشو تکون داد و انگار که چیزی یادش افتاده باشه 

ابروهاشو باال داد و یکی از پیشخدمتارو صدا زد و با دادن 

سوییچش ازش خواست که از توی ماشینش یه کیفو بیاره و 

 همین که پیشخدمت از کنار میز رفت لب زد :

عمو_از همین اولش میگم ، چیزایی که میخوام بهت بگم 

شاید خیلی شوک زده ات کنن ، شاید یه جاهاییش خیلی 

 ناراحت شی ، یه جاهاییشو باور نکنی...

 لبخند زد و ادامه داد :

عمو_که واسه همین هم همه ی مدارک مربوط به حرفامو 

 توی کیفی که توی ماشینه گذاشتم!

از بس قضیه رو هیجان انگیز کرده بود که نبضمو توی 

 ضربان قلبمو به خوبی میشنیدم!سرم حس میکردم و صدای 

 _باشه بگین دیگه!

 دستاشو به هم کوبید و لب زد :

عمو_سعی میکنم از جاهای کمتر ناراحت کننده اش شروع 

 کنم ، اولین حقیقت ؛ کامران پسر منه!

 با صدای بلندی گفتم :

 _چی؟!!

برای یه لحظه انگار تموم نگاها روی من چرخید ، واسه 

 مو کنترل کنم و آرومتر گفتم :همینم سعی کردم خود

...این...امکان نداره...من شناسنامه ی این_منظورتون چیه؟

 کامرانو دیدم ، واقعا چرا همچین دروغی رو...

همون لحظه پیشخدمت سر رسید و سوییچ و کیفو جلوی 

 عمو روی میز گذاشت...
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تپش های قلبم تند و بدون فاصله شده بودن ، کامران پسر 

 ن بود؟ این امکان نداشت ؛عمو رامی

امکان نداشت درست تا وقتی که اون شناسنامه ی کوفتی رو 

 ندیده بودم!

 با دقت بررسیش کردم... از دستش گرفتم و

 خدای من!

 عمو رامین شوهر خاله مهناز بوده!

پس همه ی اون تیکه و متلک های توی محضر ، دعوای 

وای  عمو منصور و خاله مهناز ، رفتن عمو منصور ،

خدای من ، رفتار بِد خاله با کامران ، همه ی اینا به این 

 موضوع برمیگشت!

 بعد از چند دقیقه بریده بریده گفتم :

 ...جدا...شدین؟!_چرا

 با خونسردی گفت :

 عمو_نمیخواستم توی اون سن کم پدر شم!

سهند که درست زیر اسم کامران نشسته بود  به اسم

 دوختم...چشم

 ار سال بعدش بچه دار شدین!_ولی درست چه

 لبخند تلخی زد...

 عمو_از زنی که عاشقش بودم...

 شناسنامشو ورق زدم...

 زنعمو زهره مرده بود؟!

 به یاد داشتمش ، زن مهربونی بود...
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_خدا رحمتشون کنه ، ولی این منصفانه نیست ، چون عاشق 

خاله مهناز نبودی وقتی فهمیدی که داری پدر میشی ولش 

من اصال کاری به خاله و کاری که باهاش کردین کردی ، 

 ندارم...با کامران چی؟ اون پسرته!

 سرشو تکون داد...

 عمو_من همچین آدمی ام!

 با حرص گفتم :

 _پس متاسفم براتون!

 خندید...

 عمو_تو اونو خیلی دوست داری!

نگاهمو با خجالت ازش گرفتم و به دیوار پشت سرش 

 دوختم...

ل کردی ، خاله سعی کرده چند بار _شما هردوتاشونو و

کامرانو بندازه ، بعدش هم که بدنیا اومده توی بیمارستان 

ولش کرده ، از همه ی اینا هم که بگذریم همه ی این ساالرو 

من شاهدم که با چه تبعیضی باهاش رفتار میشد ، این حق 

 آدمی نیست! هیچ

 سکوت کرد و کمی از قهوشو خورد...

حرفا دیگه فایده ای نداره ، من بد بودم عمو_به هرحال این 

 اما مهناز هم کم بدی نکرد...

_ولی شما هنوزم داری به خراب کردن زندگی کامران 

 پوشی کرد!ادامه میدی ، از این دیگه نمیشه چشم

 نیمچه لبخندی زد و سرشو تکون داد...

 عمو_خب این به حقیقت بعدی مربوط میشه!
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 که ادامه داد : منتظر و ترسیده نگاهش میکردم

عمو_وقتی به دنیا اومدی من و پدرت اسم تو و سهند رو 

 روی هم دیگه گذاشتیم...

 برای یه لحظه دهنم باز موند!

 حتی تصورشم نمیکردم که بخواد همچین حرفی رو بزنه!

نگاه حیرونم روی سهند چرخید و در کمال تعجب دیدم که 

اهمو ازش نگاهش روی منه و به همین خاطر سریع نگاونم

 گرفتم...

_این...این یه...رسم مسخرست ، دیگه کسی بهش اهمیت 

 نمیده...

 فنجونشو روی میز گزاشت و لب زد :

عمو_دقیقا برعکس ، توی محیط زندگی ما همه منتظرن که 

عروسمون که از خیلی سال پیش تعیین شده رو باالخره پیش 

 خودمون بیاریم!

 بی مقدمه گفتم :

 ل خامه!_به هرحال یه خیا

 پوزخند زد...

عمو_من دوست دارم حدیث انقدر که از خون عزیزترین 

کسم گذشتم فقط بخاطر اینکه تو احساس غریبی نکنی و 

عزیزترین کستو از دست ندی ، اما اگه بخوای پسرمو پیش 

 ، میدونی که میتونم کنی بی رحم میشمیه تهران آدم کوچیک 

 چقدر بی رحم بشم؟!

 کردم...با بهت نگاهش می

 _اصال منظورتونو نمیفهمم!
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 اینبار کمی عصبی لب زد :

عمو_تا حاال مامانت از اینکه بابات چجوری غیبش زده 

 برات حرف نزده نه؟!

 مشت کردم ، داشتم سکته میکردم... دستامو

 _چی میخوای بگی؟!

عمو_یه روز تو دعوا مامانت یه گلدون قشنگو کوبید تو سر 

 چوقت بیدار نشد!بابات و بابات دیگه هی

 از جام پا شدم...

 میلرزید...تنمتموم

 _دروغه ، داری دروغ میگی...

کیفمو برداشتم و خواستم برم که دستمو کشید و یه کاغذو 

 جلوم انداخت...

عمو_بیا ببین ، این نامه ایه که وقتی عذاب وجدان داشت 

دیوونش میکرد واسه من نوشته ، دست خطشو که میشناسی 

 یتونی بری از خودش بپرسی!، تهشم م

 …کاغذو از دستش گرفتم و روی صندلی تقریبا افتادم

"من بودم ، من کشتمش ، تقصیر من بود ، مثل همیشه مست 

اومده بود خونه و کتکم میزد ، نفهمیدم چیکار میکنم ، 

گلدونو برداشتم و زدم تو سرش ، دیگه پانشد ، اگه میخوای 

م از عذاب وجدان دیوونه به پلیسا بگی نمیگم نگو ، دار

میشم ، ولی به فکر حدیث هم باش..." تار میدیدم ، باورم 

 نمیشد ، مامان من یه قاتل بود؟ اونم قاتل بابام؟ خدای من!

 ...نمیتونستم باور کنم
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اشکام روی گونه هام جاری شده بودن ، تیکه کاغذی که 

 هآتیش به جونم انداخته بودو روی میز پرت کردم و دستام ک

حاال از زور شوک هایی که توی همین مدت زمان کم بهم 

وارد شده بود میلرزیدنو روی صورتم گذاشتم که صداش به 

 گوشم رسید...

عمو_نمیخوام موضوع آخری که باهات درموردش حرف 

 زدم به گوش سهند برسه!

دستامو از روی صورتم برداشتم و با حرص و عصبانیتی 

 فتم :که هرلحظه وجودمو میسوزوند گ

بزار حدس بزنم ، اون نمیدونه که چه هیوالیی هستی ، 

اینطور نیست؟! شونه هاشو باال انداخت و بی تفاوت به 

حالی که با حرفاش برای من ساخته بود فنجون قهوشو توی 

 دستش گرفت...

عمو_تصمیم خودته ، ولی اگه بفهمه ممکنه دیگه هیچوقت 

امیدوارم تصمیم نتونی مادرتو ببینی ، حرفام تموم شد ، 

 درستو بگیری!

تراولی رو از توی کوله ام برداشتم و روی میز گذاشتم و 

بدون هیچ حرف اضافه ای پا تند کردم و از اون کافه ی 

 لعنتی بیرون رفتم...

توی اون حال اصال نفهمیدم که چطور فاصله ی کافه تا 

خونه رو پیاده طی کردم و وقتی که به خونه رسیدم تازه 

 که چه گندی زدم ؛ فهمیدم

قرار بود به کامران زنگ بزنم که بیاد دنبالم ، ولی نه تنها 

زنگ نزده بودم بلکه یه نگاه اجمالی هم به گوشیم ننداخته 
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بودم و االن ساعت ده بود و مطمئن بودم که کامران 

عصبانی تر از همیشه منتظرمه و بدتر از همه اینکه 

طوری قراره باهاشون نمیدونستم بعد از شنیدن اون حرفا چ

 رو به رو شم ؛

با کامرانی که پسر عمو رامین بود ، خاله ای که یه زمانی 

 زنعموم میشد و مامانی که قاتل بابام بود!

هوا سرد بود و بیشتر از این نمیتونستم دم در بایستم و فکر 

و خیال کنم ، پس با ترس و لرز کلیدامو از توی جیب کوله 

کردم و همین که وارد حیاط شدم با  ام برداشتم و درو باز

کامرانی که روی پله های کوتاه کنار در ورودی ایستاده بود 

و نگاهش خشمو داد میزد رو به رو شدم و ترس تموم 

 وجودمو در بر گرفت...

 تا منو دید با عصبانیت سمتم قدم برداشت و داد زد :

 کامران_ هیچ معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟!

 رامین توی سرم اکو شدن... حرفای عمو

"کامران پسر منه ، نمیخواستم توی اون سن کم پدر بشم..." 

 بغض گلومو گرفت ، لعنتی!

 ناتوان و مغموم بدون اینکه نگاهش کنم لب زدم :

_کامران جان بخدا همه چیو برات توضیح میدم فقط االن 

 بزار برم ، بخدا حالم...

رم پناه بردم و با ترس با صدای داد بلندش به دیوار پشت س

 نگاهش کردم...

 کامران_دهنتو ببند حدیث!

 برای یه لحظه تموم فکرم یه چیز شد ؛
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 نکنه بو برده باشه که کتابخونه نبودم؟!

آب دهنمو با استرس قورت دادم و برای دفاع کردن از 

 خودم گفتم :

_خیلی طول کشید ، بعدشم با دوستم رفتم تا دم خونشون که 

 ..جزوه هاشو.

با فرود اومدن دستش روی گونم همه چیزو یادم رفت و 

اصال نفهمیدم کی صدای جیغم مامان و خاله رو به حیاط 

 کشوند...

 کامران بلندتر از قبل داد زد :

کامران_به من دروغ میگی؟ خودم با چشمای خودم دیدم که 

 کتابخونه رو پیچوندی ، منو خر میکنی؟ آدمت میکنم!

میون دستاش کشید و بی توجه به جیغ و  اینو گفت و بازومو

دادای مامان و خاله که میخواستن از قضیه سر در بیارن 

 منو سمت اتاقش کشید...

 بازوم از فشار انگشتاش میسوخت و اما

فقط با ترس نگاهش میکردم ، اگه فهمیده بود پس چرا 

 نیومده بود توی کافه؟!

 از کامران بعید بود!

 و با نگرانی گفت :خاله دست کامرانو کشید 

خاله_چته کامران چرا همچین میکنی یکم دیر اومده دیگه 

 قبال هم پیش اومده بود!

و این وسط فقط خودم میدونستم که با نگفتن موضوع به 

 کامران چه دسته گلی به آب دادم ؛

  ولی خب باید چیکار میکردم؟
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اگه میفهمید صد سال سیاه نمیزاشت برم که ای کاش 

 نمیرفتم...

کامران دستشو از میون دستای خاله کشید و با صدای خش 

 داری گفت :

 کامران_به پر و پام نپیچ مهناز که خون به پا میکنم!

و وقتی که با تندی منو سمت اتاقش کشید کوله ام روی 

زمین افتاد و مامان و خاله هردوشون سمتم اومدن و سعی 

 یده؟!کردن که نزارن منو با خودش تنها کنه اما چه فا

 زور کامران به زور هردوتاشون می چربید...

سرگرم قفل کردن در شد که با ترس خودمو عقب کشیدم و 

 حینی که نفس نفس میزدم لب زدم :

 _به جون خودت همه چیزو...

سمتم اومد و بلندی قدشو ناخواسته به رخم کشید و امشب 

 چقدر ترسناک شده بود!

 می میسوخت...جای دستش روی گونم مورمور میشد و ک

 دستشو روی دهنم گزاشت و سنجیده و اما عصبی گفت :

کامران_هیس ، همه چیزو خودم دیدم ، هیچ نیازی به 

 ...توضیحت ندارم

مامان مدام کامرانو صدا میزد و میتونستم بفهمم که این 

 چقدر میتونه عصبی ترش کنه!

نفس کم آوردم و دستشو به شدت پس زدم که خودش دستشو 

 ...تبرداش

 بدون اینکه قصد قطع کردن حرفمو داشته باشم لب زدم :
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_دیدی که دفعه ی قبلی که خودت قضاوت 

...پس به حرفام گوش کن ، دلیلی واسه دروغ کردی...چیشد

 …گفتن بهت ندارم

 با همون لحن بد و تند گفت :

کامران_پس چرا دروغ گفتی؟ میتونی بفهمی که من تا چه 

رم؟ من حالم به هم میخوره از آدم حد از این کار متنف

 دروغگو!

چشمامو روی هم فشار دادم و بازم یاد حرفای عمو رامین 

افتادم و سررشته ی کالم از دستم در رفت ، واقعا چی باید 

 بهش میگفتم؟

 _تا حاال بهت دروغ نگفته...

 حرفمو قطع کرد و گفت :

کامران_ولی حاال بخاطر اون عمو قالبی که معلوم نیست 

یهو از کجا پیداش شده و اون پسر عوضیش بهم دروغ گفتی 

، وایسا ببینم ، پسرش چی داشت بهت میگفت که نیشش تا 

بناگوش باز بود؟ اصال میدونی چیه؟ اشتباه کردم که 

همونموقع نیومدم داخل و تموم کاسه کوزه شونو به هم 

 نریختم ، ولی هنوزم دیر نشده...

روی میز گوشه ی اتاقش  اینو گفت و سوییچ موتورشو از

 برداشت...

 با ترس دستشو کشیدم و گفتم :

_عموم بهم زنگ زد و گفت که باید حرف بزنیم ، گفت 

میخواد یه چیزایی رو بهم بگه و من نتونستم نرم ، کنجکاو 

 بودم!
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 داد زد :

 کامران_چی گفت؟

 حس میکردم رنگم پریده!

 موضوع بحثو پیچوندم و گفتم :

نمیزاشتی برم ، پس مجـ.... با یه حرکت  _اگه بهت میگفتم

 دوتا بازوی ظریفمو توی دستاش گرفت و تکرار کرد :

  کامران_بهت چی گفت؟

هرچی تو ذهنم دنبال جوابی که بتونم بهش بدم میگشتم 

چیزی پیدا نمیکردم ، چی میگفتم؟ اینکه پدر واقعیش عموی 

اتش منه؟ اینکه مادرم قاتل پدرمه و اگه بخوام از مرگ نج

بدم باید زن سهند شم چون از بچگی اسمامونو روی هم 

 گذاشتن؟!

سرمو تکون دادم و حینی که سعی داشتم حالتمو حفظ کنم و 

 زیر گریه نزنم گفتم :

_بهم گفت که...گفت که به ازدواجمون راضی نیست و 

 پدربزرگمو پشتش داره!

 دستاشو از روی بازوهام برداشت و با خشم گفت :

 که هممون میدونستیم ، باز داری دروغ... کامران_اینو

حرفشو قطع کردم و باز هم دروغ گفتم ، چون جز دروغ 

 چاره ای نداشتم!

_اینم گفت که بابام وصیت کرده که کسی که میخوام باهاش 

 ازدواج کنمو عموم انتخاب کنه...

برای یه لحظه حس کردم طول پیشونیش از شدت اخم کم 

 شده...
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 مد نظرشه؟!کامران_و چه کسی 

اینو انقدر ترسناک گفت که سرمو به شدت تکون دادم و گفتم 

: 

 …_هیچکس ، هیچکس فعال

 روشو ازم گرفت و پشتشو بهم کرد و داد زد :

کامران_گه خورده مرتیکه ی عوضی ، فکر کرده کیه که 

 بعد از اینهمه سال اومده و ادعا میکنه؟!

میکنی باید بهش میگفتم که مردی که داری فحش کشش 

 پدرته؟!

نه ، نه ، نه ، نمیتونستم بیشتر از این به هم بریزمش ، 

 نمیخواستم بدونه ، ندونستن راحت تر بود...

 سمتش رفتم و دستمو روی شونش گزاشتم...

_کامران جانم ، منو ببین ، هیچکس نمیتونه مارو از هم جدا 

 کنه...

ا و ناخودآگاه از حرفی که زده بودم بغضم شکست و ناچار

 سمت مخالفش برگشتم و دستامو روی صورتم گذاشتم...

این میون هیچکس به اندازه ی من درد نمیکشید ، منی که 

همه چیزو فهمیده بودم و دیگه به هیچ چیز و هیچکس 

 اعتماد نداشتم ، حتی به خودم و حرفام...

انگار فهمید که چه حالی ام که شونه هامو سمت خودش 

 کشید و بغلم کرد...

و روی سینش گزاشتم و آزادانه گریه کردم چون سرم

مطمئن بودم که توی این هاگیر واگیر نمیفهمه که از کدوم 

 دردم دارم گریه میکنم!
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روزا تکراری و پشت سر هم میگذشتن و هیچی فرق 

نمیکرد ، حرفایی که اون روز از عمو رامین شنیده بودم 

ی درست مثل روز اول دست نخورده و خاک خورده گوشه 

ذهنم بودن ، خودمم میدونستم که دلشو ندارم که در 

 موردشون با کسی صحبت کنم ، اما تا کی؟

این سکوت و منحرف کردن ذهن از موضوعاتی به این 

 مهمی تا کی میتونست ادامه داشته باشه؟!

دم غروب بود و توی آشپزخونه مشغول درست کردن ساالد 

 بودم...

تنها خوشحالیم از این  این روزا ذهنم خیلی درگیر بود و

بابت بود که عمو رامین بعد از اون ماجرا دیگه حتی بهم 

زنگ هم نزده بود و با خودم فکر میکردم که چقدر خوب 

میشد اگه از اول پیداش نشده بود و ناراحتیم به این خاطر 

بود که میدونستم دیر یا زود پیداش میشه و پیدا شدن سر و 

 من بود... کلش چه کابوس ترسناکی برای

فکر به اینکه مامان توی دردسر بیفته مدام توی سرم 

میچرخید و عذابم میداد و از طرفی انگار بخاطر حرفای 

عمو ازش کینه به دل گرفته بودم و مهم تر از همه اینکه 

حتی اگه من راضی میشدم که کامرانو ول کنم و با سهند 

زن ازدواج کنم این غیرممکن بود چون من االن شرعاً 

 کامران بودم ؛

و این میون فقط حرفای عمو بودن که مدام روی مغزم راه 

 میرفتن و عذابم میدادن...
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سخت درگیر فکر و خیاالتم بودم که با شنیدن صدای گوشیم 

دست از خورد کردن تیکه های گوجه برداشتم و به صفحش 

نگاهی انداختم و با دیدن شماره ی عمو به خودم لعنت 

ا انقدر بهش فکر کردم تا ازش یه خبری فرستادم که چر

 بشه!

دستامو با دستمال پاک کردم و با اعصاب به هم ریخته 

 جواب دادم :

 _بله؟

 عمو_سالم دخترم ، حالت چطوره؟!

دخترم گفتنش توی مخم نشست و بیشتر از قبل به همم 

 ریخت!

 با این حال خونسردیمو حفظ کردم و لب زدم :

 _ممنون ، کاری داشتین؟

نش هیچ تغییری نکرد ، اصال براش مهم نبود که باهاش لح

 چطوری رفتار میکنم!

 عمو_به پیشنهادم فکر کردی؟!

 با تندی گفتم :

 _کدوم پیشنهاد؟!

عمو_پیشنهاد بخشیدن مادرت در ازای بخشیدن اعتبار 

 پسرم!

_من چیزی رو به پسرتون مدیون نیستم عموجان ، حتی 

، من مجبور نیستم کاری چیزی رو به شما هم مدیون نیستم 

که شما میخواینو بکنم فقط به خاطر اینکه پدرم هیجده سال 

 پیش یه حرفی رو به شما زده...
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ای کاش میشد حیارو کنار گذاشت و گفت که حتی اگه من 

بخوام هم دیگه نمیشه ، اما مگه میتونستم همچین چیزی رو 

 بهش بگم؟!

فامو حضوری عمو_من دارم میام اونجا حدیث ، بقیه ی حر

 بهت میگم!

 بدون وقفه گفتم :

 _نه ...

 و خواستم ادامه بدم که میون حرفم اومد و با کنایه گفت :

 عمو_مهمون حبیب خداست ، تا ده دقیقه ی دیگه میرسم!

 و تماسو قطع کرد...

 نبضمو از استرس توی دهنم حس میکردم...

توی همین فرصت کم شناخته بودمش ، اگه میومد اینجا 

ور که شده به مامان و خاله میفهموند که من همه چیزو هرج

میدونم و اونموقع کار برام سخت تر از اینی که هست میشد 

و بدتر از اون اینکه ممکن بود کامرانی که حداکثر تا یه 

ربع دیگه میرسه از همه ی جریانا مطلع بشه و اونموقع 

 دیگه واقعا نمیشد کنترلش کرد ؛

 خون به پا میکرد!

آشپزخونه ایستاده بودم و این پا و اون پا میکردم که  توی

 مامان وارد شد و با تعجب بهم چشم دوخت...

 مامان_رنگت پریده دختر ، چیشده؟!

سرگرم درست کردن ساالد نگاهمو ازش گرفتم و خودمو 

 نشون دادم...
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_نه نه ، خوبم ، فقط عمو زنگ زد گفت میاد اینجا ، یکم 

 تعجب کردم!

یدم که حالت صورتش عوض شد و تارهایی از به وضوح د

 نگرانی توی چهرش آشکار شدن!

 کمی من من کرد و در آخر گفت :

 مامان_با هم در ارتباطین؟

من چیزی رو فهمیده بودم که اون نمیخواست بفهمم و حاال 

من میدونستم و نمیخواستم بفهمه که من فهمیدم ، عجب 

 وضع پیچیده ای شده بود!

 _تقریبا!

ترسیدشو ازم دزدید اما نگرانیش از چشم من دور  نگاه

 نموند!

مامان_بهش نزدیک نشو ، اون نمیخواد که تو و کامران به 

 هم برسین!

عجب بهونه ی خوبی برای دور نگه داشتنم ازش پیدا کرده 

 بود ، اما یکم دیر نبود؟!

 _بنظرت میتونه؟!

خودشو با قابلمه ی خورش سرگرم کرد و سرشو تکون 

 .داد..

مامان_نمیدونم حدیث ، تنها چیزی که میدونم اینه که نباید 

خودتو باهاشون قاطی کنی ، اونا بر ضد توان ، نمیگم 

 آدمای بدی هستن ولی چیزی رو میخوان که تو نمیخوای!

یه تای ابروم ناخودآگاه باال پرید ، االن داشت خودشو لو 

 میداد؟!
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 م :خودمو به اون راه زدم و با کنجکاوی پرسید

 _چه چیزی رو میخوان که من نمیخوامش؟!

 هول شد و سرشو به شدت تکون داد...

مامان_نه نه نه ، منظورم این نبود ، منظورم این بود که 

 چیزی که تو میخوای رو نمیخوان!

 نگاهمو ازش گرفتم و سرمو تکون دادم ؛

باید اعتراف میکردم که دروغگوی خوبی نبود و اگه من تا 

زی راجب گذشته ی شوممون نفهمیده بودم به این سن چی

فقط به خاطر اعتماد بی عیب و نقصم به مادرم بود که حاال 

 بدجوری جریحه دار شده بود!

با شنیدن صدای زنگ آیفون با استرس سمتش رفتم و مامان 

هم سمت خاله مهناز که روی کاناپه نشسته بود و بافتنی 

که شوهر  میبافت رفت ؛ قطعا میخواست خبررسانی کنه

 سابقت داره میاد اینجا!

یاد عمو منصور افتادم ، قطعا این زندگی با ردپای عمو 

 رامین دیگه براشون زندگی نمیشد!

بدون اینکه بپرسم کیه دکمه ی آیفونو زدم و چون احتمال 

اینکه سهند هم همراهش باشه رو میدادم سمت اتاقم رفتم و 

دون اتالف وقت شالی رو از روی چوب لباسیم برداشتم و ب

سمت سالن پذیرایی راه افتادم ، داشتم توی دلم خدا خدا 

میکردم که کاش کامران دیرتر برسه که با دیدنش در حالی 

 که سمت اتاقش میرفت تموم آرزوهام بر باد رفت!

از بدشانسیم هرچی که میگفتم کم بود ، امشب چقدر زود 

 برگشته بود!
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 با دیدنم لبخند زد و سالم کرد...

 _سالم عزیزم خسته نباشی...

خاله و مامان هنوز توی اتاقاشون بودن و من هنوز وقت 

نکرده بودم حال کامرانو بپرسم که برای بار دوم صدای 

زنگ آیفون توی خونه پیچید و اینبار کامران با این خیال که 

آرمان برگشته سمتش رفت و درو با فشردن دکمه ی آیفون 

ش بره که با دیدن عمو رامین باز کرد و خواست سمت اتاق

توی حیاط با تعجب و نیمچه عصبانیتی که هنوز خودشو 

 پیدا نکرده بود گفت :

 کامران_این اینجا چیکار میکنه!؟

 با هول گفتم :

 _زنگ زد گفت میاد اینجا ، چی میگفتم بهش خب...

به داخل حیاط نگاهی انداختم و وقتی که سهندو همراهش 

 م ، اینجوری حداقل یکم بهتر بود!ندیدم نفس راحتی کشید

دستشو روی موهاش کشید که همون لحظه مامان و خاله هم 

از اتاقاشون بیرون اومدن و چند لحظه بعد عمو رامین درو 

باز کرد و وارد شد و سالم بلند و باالیی سر داد و به یقین 

 میتونم بگم که همه جواب سالمشو به زور دادن!

ن و من سمت آشپزخونه رفتم تا همه روی کاناپه ها نشست

 چای بریزم...

عمو رامین که خودشو ثابت کرده بود ، یه آدم سرد و بی 

احساس بود که تقریبا هیچکس و هیچ چیز براش مهم نبود ، 

 به غیر از یکی دومورد ؛

 اما این حد از خونسردی خاله توی کتم نمیرفت!
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رد و میک نمیدونم شایدم داشت با بی اعتنایی به موضوع نگاه

االن تنها چیز مهم براش نباختن بازی به شوهر سابقش بود 

 ؛

حتی اگه این نباختن به معنای حمایت از پسری بود که 

 هیچوقت حمایتش نکرده بود!

سینی چای رو دستم گرفتم و سمتشون راه افتادم و برخالف 

میلم اول جلوی عمو ایستادم و بهش تعارف کردم که با 

 چای برداشت و گفت :خوشرویی یه فنجون 

عمو_ایشاال واسه مراسم خواستگاری هم همینجوری بهمون 

 چای...

حیرت زده و مظطرب بهش نگاه میکردم که کامران قبل از 

اینکه بهش اجازه بده که حرفشو تموم کنه از کوره در رفت 

 و با صدای خش دار از خشمی تقریبا داد زد :

ندارم ولی وقتی  کامران_اگه تو آدم بیناموسی هستی کارت

داری راجب ناموس من حرف میزنی اون گهی که میخوای 

بخوری رو اول مزه مزه کن چون قول نمیدم که دفعه ی 

 بعدی تک تک استخوناتو خورد نکنم!

استارت دعوا زده شده بود و حاال وقتش بود که هر حرفی 

 رد و بدل بشه و هر حقیقتی فاش بشه...

 س میکرد...تموم وجودم ترس و اظطرابو ح

سینی چای رو روی میز گذاشتم و از قصد کنار کامران 

 نشستم و طوری که فقط خودش بشنوه گفتم :

 _آروم باش!
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خاله و مامان در حدی از عمو بدشون میومد که این بار در 

برابر حرفای کامران هیچ واکنشی نشون ندادن ، خیلی 

ی ه جریانمسخره بود ، واقعا انتظار داشتن که من نفهمم که ی

 بینشونه؟!

 عمو پوزخندی زد و سرشو تکون داد...

عمو_نمیخوام دلتو بشکونم ولی اگه قرار باشه کسی از 

ناموس حرف بزنه اون منم نه تو ، پس حد و اندازتو بدون ، 

 من نیومدم اینجا که دعوا کنم!

کامران خواست جوابشو بده که خاله ازش پیشی گرفت و با 

 طعنه گفت :

 ومدی اینجا چیکار؟خاله_پس ا

 ...عمو لبخندی زد و نگاهشو به من دوخت

 عمو_فقط به خاطر عروسم اینجام!

به معنای واقعی جمله ماتم برد ؛ انتظار نداشتم همچین 

 چیزی رو توی جمع بگه!

کامران که تا االن سعی داشت خودشو کنترل کنه از جاش 

 پاشد و با لحن وحشتناکی گفت :

 چی چیت اینجایی؟! کامران_نشنیدم ، برا

عمو از جاش پاشد و نگاه تحقیرآمیزانه ای به کامران 

 انداخت و با خونسردی گفت :

عمو_عروسم ، زن سهند ، کسی که از بچگی برای پسرم 

 نشونش کردم!

 و پایان حرفاش مصادف شد با برخوردش با دیوار!
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کامران که حاال نگاهش رنگ خون گرفته بود یقه ی عمو 

 گرفت و با خشم غرید : رو توی دستش

کامران_این گه خوریا به خودت و پسرت نیومده ، خب؟! با 

ترس سمتش رفتم که همون لحظه مامان هم از جاش پاشد و 

سمتش اومد و صداش زد ، اما کامران بی اعتنا توی 

 صورتش داد زد :

کامران_ حدیث زن منه ، ناموس منه ، همه چیز منه ، 

رو از حدقه درمیارم ،  چشمی که بخواد روش بچرخه

 فهمیدی پیری؟!

سرمو با خجالت پایین انداختم و زیرچشمی به عمو رامین 

 نگاه کردم...

 رگه های شکو توی صورتش میشد دید...

 کامرانو با دو تا دستش پس زد و گفت :

 عمو_منظورت چیه از این چرت و پرتا؟!

 خاله جلو اومد و لب زد :

نکه کر هم شده باشی ، خاله_همین که شنیدی ، مگه ای

شوهرشه ، پس دمتو بزار رو کولت و خیالبافیاتو ببر یه جا 

 دیگه!

 عصبی شده بود ، سمت من اومد و گفت :

 عمو_اینا چی میگن؟ نکنه الزمه...

نیم نگاهی به مامان که رنگش پریده بود انداخت و پوزخند 

 زد...

 خوب منظورشو میفهمیدم...
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نمیتونستم مادرمو از دست  با ترس نگاهش کردم ، نه من

 بدم...

 ادامه داد :

 عمو_الزمه که یه چیزایی رو راجب ما...

منی که تموم مدت با ترس و اظطراب نگاهش میکردم وقتی 

که فهمیدم بت رو به روم هرلحظه ممکنه هر حرفی رو 

بزنه و هر کاری رو انجام بده ناچاراً میون حرفش اومدم و 

 تم :با صدای تحلیل رفته ای گف

 _نه!

کامران و خاله متعجب سمتم برگشتن و مامان انگار فهمیده 

بود اوضاع از چه قراره که با چشمای به اشک نشسته و 

 ملتمسش به عمو چشم دوخته بود...

 کامران با عصبانیت کنترل شده ای گفت :

 کامران_چی نه؟!

بغض بیخ گلومو گرفت ، چی باید میگفتم و چیکار باید 

 میکردم؟!

 لبخند پیروزمندانه ای زد و رو به کامران گفت : عمو

عمو_امیدوارم دیگه واسه کسی که انکارت کرد جلز و ولز 

 نکنی پسر جان!

کامران بی توجه به عمو با بهت و ناباوری به من چشم 

 دوخته بود و من داشتم ذره ذره جلوی چشماش آب میشدم...

ه س دیگمن انکارش نکرده بودم ، فقط نمیخواستم که هیچک

 ای راز تاریک مادرمو بفهمه!
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سرشو تکون داد و دستی میون موهاش کشید و با صدای 

 تحلیل رفته ای گفت :

 کامران_نمیفهمم!

بغضم از دیدن حالی که بهش دست داده بود شکست و 

چشمه ی اشکم جاری شد و درست همون لحظه بود که 

 دیگه نتونستم توی اون جمع بمونم و سمت اتاقم دویدم و

وقتی که درو بستم و قفلش کردم تازه فهمیدم که چی گفتم و 

 چیکار کردم!

 خدایا ، من چه غلطی کرده بودم؟

با کامرانی که به خاطرم با هرکس و ناکسی جنگیده بود 

 چیکار کرده بودم؟!

هرچند که انکارش نکرده بودم اما مگه برای کسی که از 

گفتم طور حال و روز خراب زندگیم خبر نداشت نه ای که 

 دیگه ای هم معنا میشد؟!

پشتم به در کشیده شد و ناخواسته روی زمین نشستم ، خدایا 

 نه!

من بی کامران نمیتونستم زندگی کنم ، حتی فکر به اینکه 

ممکنه از دستش بدم هم دیوونم میکرد ، ناخواسته داشتم چه 

 غلطی میکردم مِن احمق؟!

مدتی که توی صدای به هم کوبیده شدن در منی که تموم 

اتاق بودم به جز صدای آروم هق هقم چیزی رو نشنیده 

بودمو از توی افکار تاریکم بیرون کشید و تنمو لرزوند ، 

 میتونستم حدس بزنم که کامران میخواد آتیشم بزنه!
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چند لحظه ای میگذشت که صدای فریادش و بعد صدای 

کوبیده شدن در اتاق به گوشم رسید و مثل مته توی سرم 

شست ، تنم ناخواسته میلرزید و هیچ ایده ای از اینکه ن

چیکار باید بکنم نداشتم که با ضربه ای که به در خورد 

ناخواسته به جلو پرت شدم و فهمیدم که سنگر گرفتن پشت 

 این در هیچ مشکلی رو حل نمیکنه!

صدای جیغای مامان که با گریه سعی داشت کامرانو آروم 

 چ خبری از خاله نبود...کنه رو میشنیدم و اما هی

تنم میلرزید و گریه ام یه لحظه هم قطع نمیشد ، نمیدونستم 

 به کدوم دردم بمیرم ؛

اینکه دلم با کامرانه و نمیخوام از دستش بدم و ناخواسته و 

از روی اجبار دارم به همه چیز گند میزنم یا این دردم که 

 ش!کامران فکر میکنه دارم بهش خیانت میکنم و نمیخوام

با ضربه ی محکمی که به در خورد به خودم اومدم و 

 صدای هق هقمو توی گلوم حبس کردم...

 صداش به گوشم رسید که گفت :

 کامران_باز کن این در کوفتیو تا نشکستمش!

میدونستم که وقتی حرفی رو میزنه روی حرفش میمونه و 

دستمو با ترس و لرز سمت دستگیره   انجامش میده ، پس

و کلیدو چرخوندم ، هنوز خودم هم متوجه باز اش بردم 

شدنش نشده بودم که در با شدت زیادی باز شد و کامران با 

 چشمای به خون نشسته سمتم اومد...
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بیصدا گریه میکردم و به ازای هر قدمی که سمتم برمیداشت 

یه قدم به عقب برمیداشتم و نگاه تارم بین اجزای صورتش 

 در حال گردش بود...

رم گردنش و دستای مشت کرده اش ترسمو تشدید رگ متو

 میکرد و لرزو با شدت بیشتری به جونم مینداخت...

 داد زد :

کامران_پشیمون شدی نه؟ چشمت به یه بچه قرتی کت 

 شلواری افتاد خودتو گم کردی؟!

صدای گریه ام ناخواسته باال گرفت ، از این میسوختم که 

 .هیچکدوم از این حرفا واقعیت نداشت..

انگار منتظر یه تلنگر بود که با باال رفتن صدای گریم سمتم 

اومد و به جونم افتاد و چه فایده ای داشت تقالهای مامان و 

 خاله ای که انگار تازه خودشو پیدا کرده بود؟!

جلوی چشمامو سیاهی گرفته بود و دیگه به جز صدای جیغ 

ه چیزی های متوالی که نمیدونم از خودم بود یا مامان و خال

رو حس نمیکردم که صدای آشنایی توی گوشم پیچید و بعد 

 از چند ثانیه دیگه واقعا هیچ چیزو حس نکردم!

چشمامو که باز کردم ، اولین صحنه ای که پیش روم دیدم 

 تصویر مامان بود ، در حالی که خون گریه میکرد!

با توجه به دردایی که داشتم و حال مامان طولی نکشید تا 

 مه چیزو یادم بیاد...اینکه ه

 چقدر احساس ضعف میکردم...

مامان با دیدن چشمای بازم بهم نزدیکتر شد و دستمو میون 

 دستاش کشید و با گریه لب زد :
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 .مگه نه؟!مامان_فهمیدی...تو همه چیزو میدونی..

رومو ازش گرفتم و سرمو به سختی تکون دادم ، گردنم 

 چقدر درد میکرد...

 بد کرده بود!مادرم بود ، اما 

 نمیخواستم از دستش بدم اما این به معنای بی گناهیش نبود...

 با گریه نالید :

مامان_نباید به خاطر من زندگیتو خراب کنی حدیث ، تو 

 کامرانو دوست داری...

به یکباره چشمام اشکو فوران کردن ، با حرص سمتش 

 برگشتم و گفتم :

ه من کامرانو _دیگه دیر شده ، همه چیز خراب شده ، آر

دوست دارم ، من از اون عموی قالبی و پسرش حالم به هم 

میخوره اما میدونم که اگه کامرانو کنار نزارم و نرم 

سمتشون هرچی مدرک از تویی که پدرمو کشتی دارنو رو 

 میکنن و تورو هم ازم میگیرن...

تردیدو توی چشماش میدیدم ، اونقدری شجاع نبود که بخواد 

 پس بده!سزای کارشو 

_دیدی؟ میگی زندگیتو خراب نکن ولی هیچ ایده ای از 

درست کردن اوضاع نداری ، پس بهتره مثل تموم این ساال 

 پشت من سنگر بگیری و بزاری به درد خودم بمیرم!

صدا میزد ، مظطرب  با شنیدن صدای آرمان که با بهت منو

سمتش برگشتم ، کنار دری که به گوشه ای که ما توش 

دید نداشت ، ایستاده بود و بهش نمیومد که به تازگی  بودیم
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به اتاقی که تنها یه تخت داشت و من توش بستری بودم 

 رسیده باشه...

 مامان نگاه ترسیده و شرمنده اشو بهش دوخت و گفت :

 مامان_چی شنیدی؟!

 آرمان با قدمهای بلندش سمتمون اومد و با ناباوری گفت :

 آرمان_باورم نمیشه!

روی صورتم گذاشتم ، نه ، طاقت این یکیو دیگه  دستامو

 نداشتم...

 مامان_آرمان تو نباید این چیزا رو به کسی بگی...

 صدای بلندش توی اتاق پیچید...

آرمان_ولی تو داری اینجوری دخترتو دستی دستی بدبخت 

 میکنی!

مامان با شرمندگی سرشو پایین انداخت ، اما سر به زیر 

 یده ای داشت؟!بودنش برای من چه فا

 بغض حتی یه لحظه هم دست از سرم برنمیداشت...

جالب بود ، اوضاع نسبت به من انقدر بی رحم شده بود که 

 این میون حتی آرمان هم داشت از من دفاع میکرد!

بینیم که از زور گریه راه افتاده بودو باال کشیدم و رو به 

 آرمان گفتم :

یخوام کسی رو از _تو نباید به کسی چیزی بگی ، من نم

 دست بدم...

 آرمان برافروخته گفت :
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آرمان_ولی داری از دست میدی ، داری کامرانی رو که 

حتی حاضره برات بمیره رو از دست میدی ، تو عاشقشی 

 حدیث!

 …بغض تا بیخ گلوم رسید و تموم وجودمو غرق درد کرد

حینی که از زور گریه نفس نفس میزدم با حرص بچگونه 

  دست خودم نبود گفتم :ای که اصال

_اصال...اصال تو...چرا طرفدار کامران شدی؟مگه تو 

 نبودی که هردفعه یقشو میگرفتی و باهاش کل مینداختی؟!

 با ناراحتی بهم نزدیکتر شد و لب زد :

آرمان_من فقط میخواستم از زبون خودتون بشنوم ، خیلی 

خب باشه هر جفتتونو اذیت کردم ولی غیر از لجبازی و 

بچگی از روی هیچی نبود...من واقعا نمیخوام جدا شین 

 حدیث!

مامان درحالی که با صدای بلند گریه میکرد از جاش پاشد و 

 سمت در رفت...

 ناخواسته صدای گریه ام باال گرفت...

 آرمان با رفتن مامان سر جاش نشست و رو بهم گفت :

ید آرمان_میدونم مادرته ، دوسش داری ، اما گناهکاره ، با

مجازات بشه... خودت ببین ، تورو سنگر خودش کرده ، 

 ولی کامران هیچوقت باهات همچین کاری رو نمیکنه...

 سرمو به شدت تکون دادم و با گریه نالیدم :

 _نه نه نه ، نمیتونم ، من نمیتونم مامانمو از دست بدم...

درد داشت ، تک تک این لحظه ها خیبی بیشتر از اونی که 

 کرد درد داشتن...بشه فکرشو 
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 با عصبانیت گفت :

آرمان_احمق نشو حدیث ، لیاقت کامران خیلی باالتر از 

اونیه که بتونی باهاش اینکارو بکنی...تو میتونی مامانتو 

نجات بدی ، میتونی رضایت عموت اینارو بگیری...ولی 

 اگه از کامران جدا بشی...

 سکوت کرد...

ای میشناختمش و  میدونستم ، خودم بهتر از هرکس دیگه

میدونستم که اگه ازش ببرم ، حتی اگه حدیث هم باشم دیگه 

 برام هیچ راه برگشتی نیست...

 آرمان_نباید این کارو با خودت بکنی...

 نفسم از زور گریه باال نمیومد...

_راهی ندارم...اگه کاری که ازم میخوادو انجام ندم انتقامشو 

 ان!ازم میگیره...تو اونو نمیشناسی آرم

 با کالفگی سرشو تکون داد و دستاشو توی هم گره زد...

اشکامو با پشت دستام پس زدم و ناتوان تر از اونی که بتونم 

 لحنمو کنترل کنم با گریه گفتم :

 _نیومد ، نه؟

 آرمان_اومد ، رفت!

  حتی توی این حال هم نگرانش بودم ؛

 یعنی کجا رفته بود؟!

 داخت و ادامه داد :نیم نگاهی به چشمای غرق اشکم ان

آرمان_هی به خودم میگفتم تو خرتر از اونی که کامران 

 روانیو ول کنی ها ، نگو که جریان از این قراره!

 لبمو زیر دندونام کشیدم و گفتم :
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 _کاشکی بری ببینی کجا رفته ، نگرانشم...

 خندید...

آرمان_هیچکس هم نه ، منو میخواد بفرسته سراغش ، مثل 

یخواد تو این هیری ویری با هم یه دست کشتی اینکه دلت م

 بگیریما!

 حالم اصال دست خودم نبود...

 …_خواهش میکنم برو دنبالش ، االن حالش خوب نیست

 سرشو تکون داد و با لحنی که سعی داشت قانعم کنه گفت :

آرمان_آره االن حالش خوب نیست ولی به من نیاز نداره ، 

ز نداره ، میدونم بد کرده به هیچکس دیگه ای جز تو هم نیا

باهات ولی به همون اندازه ای که مقصره تو هم مقصری 

حدیث ، دقیقا جایی که نباید ، زدی غرورشو متالشی کردی 

، اونم که کال یه غرور بوده بعدا دست و پا درآورده ، 

انکارش کردی ، بد کردی باهاش دختر... بهتره زودتر 

 خودتو پیدا کنی و بری سراغش!

 و به شدت تکون دادم ؛سرم

 بعد از امشب دیگه نه!

تا امشب شک داشتم اما چند ساعت پیش فهمیدم که عمو 

 رامین برای لو دادن مامان کامال آمادست...

_نه...من نمیتونم آرمان ، بفهم...اون مادرمه...من واقعا 

 نمیتونم از دستش بدم!

 کالفه از جاش پاشد و سمت در رفت ، کنارش ایستاد و با

 مکثی کوتاه گفت :
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آرمان_من به کسی چیزی نمیگم ، زندگی خودته به من 

ربطی نداره ولی اگه کامران ازت ناامید بشه دیگه هیچ راه 

برگشتی برات وجود نداره چون اون کامرانه ، پس بنظرم 

 بیشتر فکر کن!

اینو گفت و بدون اینکه منتظر جواب بمونه از در بیرون 

 رفت...

ه بودم که هردو سرش به ناکجاآباد ختم توی دوراهی موند

میشد و خودمو انقدر قوی نمیدیدم که ازش جون سالم به در 

 ببرم!

کور و کر شده بودم و هیچ چیزو نمیدیدم و نمیشنیدم ، فقط 

میخواستم مادرمو از تقاص گناهی که کرده بود نجات بدم ، 

بی اینکه به این فکر کنم شاید این تقاص حقش باشه و حق 

مرانی که از وقتی چشم باز کرده بودم جای پدر نداشته کا

امو برام پر کرده بود و همیشه و همه جا هوامو داشته این 

نیست که حاال که بیشتر از هروقت دیگه ای توی هم غرق 

 شدیم پسش بزنم...

توی افکار دیوونه کننده ام غرق بودم و بی صدا اشک 

گه ی ترخیص میریختم که صدای آرمانو شنیدم که با بر

 سمتم میومد...

آرمان_مرخصت کردن ، مامانت روش نمیشه بیاد تو گفت 

 من به جاش بیام!

 بی حواس نگاهش کردم و سرمو تکون دادم...

با اینکه گوشه گوشه ی تن و بدنم درد میکرد اما بی توجه به 

آرمان که سعی داشت کمکم کنه ، وقتی پرستار سرم تموم 
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از جام پاشدم و لباسامو مرتب  شده رو از دستم جدا کرد

 کردم و کفشامو به سختی پام کردم...

وقتی همراه مامان توی ماشین آرمان نشستیم فقط به یه چیز 

 فکر میکردم ، اینکه به خونه نرسم!

حاضر بودم هر اتفاقی برام بیفته ولی به اون خونه ای که 

دیگه برای من خونه نمیشد برنگردم اما اینبار زودتر از 

 میشه به خونه رسیدیم!ه

نمیدونم این زود رسیدن از لج من اتفاق افتاده بود یا اینکه 

از مزایای رانندگی توی ساعت پنج صبح بود که از ترافیک 

 خیابونا خبری نبود...

دور تا دور حیاطو برانداز کردم ، از موتورش خبری 

 نبود...

 خوشحال بودم؟! عمراً!

 برمیگشت؟! فکر نکنم!

 پیاده شدم و با قدمهای کوتاهم وارد هال شدم...از ماشین 

  ؛ خاله روی کاناپه نشسته بود و سرش پایین بود

 از من انتظار همچین کاری رو داشت؟! به هیچ وجه!

 شاید خودم هم از خودم همچین انتظاری نداشتم ، هیچوقت!

تلوتلو میخوردم و اگه کمک دیوار نبود شاید تا در اتاقم 

گیرشو فشردم و خواستم برم تو که با شنیدن نمیرسیدم ، دست

 صدای خاله سرجام خشکم زد!

 خاله_گفت دیگه برنمیگرده!

 میدونستم!
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پاهام سست شده بودن و تنها چیزی که سر پا نگهم داشته 

 بود فشار دستام روی دیوار و دستگیره ی در بود...

لبمو گزیدم و وارد اتاق شدم و درو با کلیدی که هنوزم 

 قفل کردم... روش بود

 چه صحنه ی آشنایی بود ، نه؟!

کاشکی همونموقع بهش میگفتم که مجبورم ، بهش میگفتم که 

همه ی اینا یه بازی مسخره ست ، بهش میگفتم که یه تار 

موی تورو به صدتای سهند و باباش و عمش نمیدم ، ولی 

 چیکار کردم؟!

سکوت کردم و گذاشتم هرجوری که میخواد برداشت کنه و 

 ضاوتم کنه...ق

لعنت به من ، لعنت به منی که ندونسته همه چیزمو از خودم 

 گرفته بودم ، با یه نه ناقابل!

 خودمو به تختم رسوندم و روش دراز کشیدم ؛

 لعنتی ، من کی المپو روشن کرده بودم؟!

نگاهم سمت میز نیمه شکسته ی گوشه ی اتاقم افتاد ، کار 

 خودش بود!

ر این اتاق لعنتی منو یاد اون ذره ذره ی گوشه و کنا

 مینداخت ، اصال مگه من جز اون چی داشتم؟!

اگه قرار میشد که دیگه نباشه ، باید دلمو به چِی زندگِی 

 مذخرفم خوش میکردم؟!

از جام پاشدم و با حرص و عصبانیت سمت پریز رفتم و 

المپو خاموش کردم ، نمیخواستم ببینم ، نمیخواستم بشنوم ، 

 فکر کنم ، اصال میخواستم بمیرم!نمیخواستم 
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 گوشه ی تختم نشستم ، مگه آروم میگرفتم؟! 

 مگه میتونستم توی این شرایط آروم باشم؟

با حرص دنبال گوشیم گشتم و وقتی که روی عسلی کنار 

تختم پیداش کردم برش داشتم و میون دستای لرزونم 

 گرفتمش...

 ست االننمیدونستم که میخوام چیکار کنم فقط دلم میخوا

هرجوری شده حرصمو سر اون عموی لعنتی که یهو پریده 

 بود وسط زندگیم و داغونش کرده بود خالی کنم...

بی توجه به اینکه ساعت پنج صبحه و هر آدم عاقلی حتما 

 االن خوابه شمارشو گرفتم و گوشیو کنار گوشم گزاشتم...

 جواب نمیداد ، اما مگه دست برمیداشتم؟!

وری به هم ریخته بود و خودش با خیال زندگی منو اینج

 تخت خوابیده بود؟!

باالخره جواب داد و صدای خواب آلودش توی گوشی 

 پیچید...

 عمو_حدیث ، تویی؟!چیشده که این وقت صبح زنگ زدی؟!

با حرص و بی توجه به لرزش صدام حین گریه با صدای 

 بلندی گفتم :

الن راحتی _دنبال این بودی که گند بزنی به زندگی من؟ ا

 دیگه؟ خوشحالی؟!

 با مکث کوتاهی جواب داد :

 عمو_اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه؟!

 از ته دلم نالیدم :
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_آره ، حالم خیلی خوبه ولی تو باید بهتر باشی ، چون 

کامران گذاشت رفت ، تازه یه خبر بهتر هم برات دارم ، 

 قبل از اینکه بره گفته دیگه برنمیگرده...خوشحال باش ، به

چیزی که میخواستی رسیدی ولی متاسفم...گوری که داشتی 

 باالی سرش گریه میکردی خالیه ، من دختر نیستم!

اصال متوجه حرفایی که پشت سر هم به هم میبستم نبودم تا 

به خودم اومدم و فهمیدم که چی از  اینکه با صدای بلند عمو

 دهنم درومده!

 از خجالت بود...عمو_تو االن چی گفتی؟! لرز صدام اینبار 

 اصال انگار قصد جواب دادن نداشتم که گفت :

 عمو_تو چیکار کردی؟!

 دربرابر قضاوتش طاقت نیاوردم و با گریه گفتم :

 _من زن عقدِی کامرانم!

 پیچید...بالفاصله صداش توی گوشم 

 عمو_وای...وای حدیث ، تو همه چیزو خراب کردی...

ودم نسبت بهش با حرص و نفرتی که به تازگی توی وج

 شکل گرفته بود گفتم :

_اون افکار و آرزوهای چرتی که داشتی یه درصد هم برای 

 من اهمیت نداره!

 با صدای بلندی گفت :

 عمو_ولی کار تو هنوزم پیش من گیره ، اینو یادت نره!

دستمو روی سرم گذاشتم و حاال که همه چیز فاش شده بود 

 بی پروا گفتم :
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من زن کامرانم ، باز میخوای بگی بیا _مگه نمیفهمی؟ میگم 

زن پسر من شو که اجر و قربش از دست نره؟! با مکث 

 نسبتا طوالنی گفت :

عمو_نمیخوام یه زنو برای پسرم بگیرم اما این به این معنا 

نیست که کارم با تو تمومه ، باید یه ازدواج سوری سر 

 بگیره!

 اینبار جیغ زدم :

 اینو بفهم!_من اسباب بازی تو نیستم ، 

 با عصبانیتی که انگار از من بهش سرایت کرده بود گفت :

کنین ، صرفا  عمو_خیلی خب ، قرار نیست واقعا ازدواج

 برای بستن دهن بدخواها و زیر سوال نرفتن سهند!

زانوهامو توی شکمم جمع کردم و سرمو روشون گذاشتم ، 

فر نچقدر بدبخت شده بودم که به خاطر زیر سوال نرفتن یه 

 پیش عزیزترین کسم زیر سوال برده بودم... دیگه خودمو

 با بغض گفتم :

 _یه مراسم الکی؟

 عمو_آره ، بقیش با من!

دردی توی تنم با درد و رنجی که قلبم درد داشتم ولی هیچ

 میکشید برابری نمیکرد...

 آمرانه گفتم :

در ازاش تموم مدارکی که از مامانم داریو از بین  _و تو

 !میبری

 بالفاصله گفت :

 عمو_قول میدم...
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 آرامش لحنش چقدر شبیه کامران بود...

 لرز بدی به صدام افتاد...

_من به درک ، االن کامران چه حالی داره؟ برات مهم 

 نیست نه؟ اون که هیچوقت پسرت نبوده...

 نفس عمیقی کشید...

عمو_این دل نازکی ها برای دخترهاست حدیث ، از دید من 

 ده ، نباید به خودش اجازه بده که غم دورش کنه!اون یه مر

_خودت چی؟ وقتی زنت بعد از اون همه سال زندگی فوت 

کرد ، غم دوره ات نکرد؟ تو یه هیوالی بی احساس و 

 ترسناکی!

اینو گفتم و تماسو قطع کردم و گوشیمو با حرص روی 

 عسلی پرت کردم...

وی که ت توی این لحظه چیکار میتونستم بکنم غیر از این

خودم مچاله شم و حواس خودمو پرت کنم که یه وقت فکر 

 نکنم و یادم نیفته که از دست دادم...

زندگیمو صرف داشتن عشق یه نفر کردم  یادم نیفته که تموم

و حاال اون یه نفرو خودم با دستای خودم پس زدم و چاره 

ای به جز نقش بازی کردن ندارم و نقشی که برام در نظر 

 شده نقشیه که بیشتر از هرچیزی ازش متنفرم!گرفته 

از جام پاشدم و کشوی میزمو باز کردم و زیر و روش کردم 

، باید یه چیزی پیدا میکردم ، باید میخوابیدم تا کمتر بفهمم و 

 کمتر زجر بکشم!

درد خودم کم بود ، فکر اینکه االن کجاست و داره چیکار 

 ت...میکنه هم یه لحظه دست از سرم برنمیداش
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یه هفته ای میگذشت و همه چیز به وضوح بدتر شده بود ، 

بی خبری از کامران ، نصیحتای آرمان در مورد کامران ، 

شرمندگی مامان و حضور کماکان عمو که در مورد جشن 

عقد ساختگی و اینجور چیزا با مامان حرف میزد همه و 

 همه به حال خرابم اضافه میکردن...

یی فردا اتفاق بیفته و هیچکس از قرار بود این جشن کذا

دروغین بودنش باخبر نشه و بعد از چند روز عمو خودش 

یه بهونه ای جور کنه و به همه ی کسایی که این مسخره 

بازیو به خاطر اونا راه میندازه ، بگه که به دالیلی ما از هم 

 جدا شدیم...

مامان هم برای خاله یه بهونه ی منطقی آورده بود که به 

ر اون ما مجبور بودیم به یه همچین مسخره بازی تن خاط

بدیم و هیچکس به جز من و مامان و آرمان و عمو از 

واقعیتی که من به خاطرش قبول کرده بودم خودمو اینجوری 

 دست بندازم خبر نداشت...

حالم بدتر از همیشه بود و طبق روال روزای پیش خودمو 

 توی اتاقم حبس کرده بودم...

مت داستان فردا قرار بود که اتفاق بیفته ، روزی بدترین قس

که من مجبور بودم نقش یه عروس خوشبختو بازی کنم که 

داره با سهند ازدواج میکنه و از این بابت خیلی خوشحاله و 

هیچ مشکلی نداره ، درحالی که یه موش آزمایشگاهی بودم 

که مجبوره برای کل روز سهند و باباش و کلی آدم مذخرف 

رو سرگرم کنه و مواظب باشه که کسی از دروغین  دیگه

 بودن جشن بویی نبره!
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بی حوصله گوشیمو از روی تختم برداشتم و خواستم خودمو 

باهاش سرگرم کنم که با دیدن عکس بک گراندم ماتم برد... 

روی چشمای خندونش دست کشیدم و ناخواسته لبخند زدم ، 

 .چقدر چشماشو وقتی میخندیدن دوست داشتم..

 خدایا ، چه بالیی سرمون اومده بود؟!

این من بودم که درست یه هفته بود که ازش بی خبر بودم؟! 

 باورم نمیشد...

 چطور تونسته بودم دلتنگیشو تاب بیارم؟!

 چطور تونسته بودم از نگرانی جون سالم به در ببرم؟

 چطور گذشته بودن این روزای وحشتناک؟!

 ودم چسبوندم...گوشیمو به خیال بغل کردنش به خ

شاید فردا همه چیز تموم میشد ، اما بعد از اون کامران 

 حاضر میشد که برگرده؟!

 مطمئن بودم که جوابم یه نِه قاطعه!

و بدتر از اون مگه دلشو داشتم که بعد از همه ی این اتفاقا 

 برم سمتش؟!

خودمو به خدا سپرده بودم و از میون راهای که جلوی روم 

نکردنو برای راحت تر گذروندن این  قرار داشتن فکر

 اوضاعی که انگار قصد گذشتن نداشت انتخاب کرده بودم!

با شنیدن صدای مامان که صدام میزد از جام پاشدم و سمت 

 در رفتم و قفلشو باز کردم ؛

 این روزا دلم فقط تنهاییمو میخواست...

درو باز کردم و با دیدن سهند که پشت سر مامان اون سمت 

 ستاده بود کم مونده بود که از تعجب شاخ درارم!در ای
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متوجه اومدنش نشده بودم و اصال از این موضوع که 

 بگذریم اون اینجا چیکار میکرد؟!

چون چیزی سرم نبود درو با هول بستم و شالی رو از روی 

چوب لباسیم برداشتم و خواستم سرم کنم که با شنیدن صدای 

 مامان بیشتر از پیش تعجب کردم!

مامان_حدیث جان آقا سهند اومده که با هم برین لباس فرداتو 

انتخاب کنین ، من دارم با خالت میرم جایی ، کلیدارو 

 میزارم رو میز ، با خودت ببر ، ممکنه دیر برگردیم!

 چقدر بی فکر و بیخیال بود!

اصال حواسش بود که همه ی این مسخره بازیا ساختگی بود 

 ابون هم با سهند برم؟!و من حاضر نیستم تا سر خی

شالمو سرم کردم و درو با اعتراض باز کردم و خواستم به 

مامان بتوپم که با سهند رو به رو شدم که به چارچوب در 

 تکیه داده بود و انتظار منو میکشید...

چون مامانو اون اطراف ندیدم حرصمو سر اون خالی کردم 

 و گفتم :

سخره بازیا فقط یه _مثل اینکه یادتون رفته همه ی این م

 نمایشه ، انتخاب لباس دیگه چه صیغه ایه؟!

تموم مدت متفکرانه بهم نگاه میکرد و پلک نمیزد و وقتی 

که نفسمو با حرص بیرون دادم از در فاصله گرفت و یه 

 تای ابروشو باال داد...

سهند_چقدر حق به جانب ، مثل اینکه یادت رفته همه ی این 

یا برای جمع کردن آبروی ریخته به قول خودت مسخره باز

 ی خودته...
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 از شنیدن حرفش جا خوردم ، چی داشت میگفت؟!

 جمع کردن آبروی ریخته ی من؟!

سرمو تکون دادم و با حرصی که رفته رفته بیشتر میشد 

 گفتم :

 _منظورت از این حرف...منظورت چیه؟!

بی اینکه دعوتش کنم وارد اتاقم شد و گوشه ی تختم 

 نشست...

 چنان با تعجب نگاهش میکردم که لب زد :هم

 سهند_منظورم واضحه!

 عصبی شدم و طاقت نیاوردم و با صدای بلندی گفتم :

 _منظور واضحتو بهم برسون!

 ...پوزخند زد

سهند_چقدر هم عصبی ، خیلی خب ، این مراسم برای 

 الپوشونی گندیه که زدی...

 ابروهاشو باال انداخت و ادامه داد :

 ون گندا ، با کامران!سهند_از ا

 دهنم از وقاحتش باز مونده بود...

_چی داری میگی واسه خودت؟! و یهو یادم افتاد که حقیقت 

ماجرا چقدر سیاه و ناگفتنیه ، حتی سیاه تر از این ننگی که 

عمو رامین برای قانع کردن سهند و نگفتن حقیقت بهش به 

 من زده و من تازه متوجهش شدم!

از خودت هم بی خبری ها ، حاال که سهند_مثل اینکه 

فهمیدی منم همچین اصراری به این خرید رفتنا ندارم ، 

 پاشو بریم زودتر باید برگردم کلی کار رو سرم ریخته!
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بغض راه نفس کشیدنمو بسته بود ، کاشکی میتونستم همین 

االن لب باز کنم و همه چیزو بهش بگم که اونجوری راجبم 

 فکر نکنه...

برام مهم نبود اما نمیتونستم طاقت بیارم که یه طرز فکرش 

 نفر جلوم بشینه و راجبم مثل یه هرزه فکر کنه!

اشکام روی صورتم جاری شدن که رومو ازش برگردوندم 

 و حینی که سعی میکردم لرزش لحنم پیدا نباشه گفتم :

 _خیلی خب ، برو بیرون ، میام!

 ...دیدم که شونه باال انداخت و از در بیرون رفت

 روی تختم نشستم و دستامو روی صورتم گذاشتم...

 این اوضاع واقعا غیرقابل تحمل و منزجرکننده بود!

نمیخواستم تنها باهاش برم ، از طرفی هم کسیو نداشتم که 

 همراهم باشه...

 ذهنم سمت آرمان کشیده شد ،

آرمانی که این روزا تو نبود کامران برام از برادر بهتر 

 بود!

کشیدم و شمارشو گرفتم ، میدونستم که سر کاره  نفس عمیقی

 ولی بهش نیاز داشتم...

 بعد از چند تا بوق جواب داد و صداش توی گوشی پیچید...

 آرمان_بله حدیث؟!

 با خجالت گفتم :

_سالم ، ببخشید میدونم بدموقعست ولی میتونی یه ساعت از 

 کارت بزنی بیای بریم یه جایی؟!

 .لحنش بوی نگرانی گرفت..
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 آرمان_چیشده؟! همه خوبن؟

_آره...آره...اتفاقی نیفتاده...اگه نمیتونی بیای هم طوری 

 نیست...

 بالفاصله گفت :

 آرمان_میام االن!

 توی اون اوضاع مسخره لبخند زدم...

 _مرسی...

 آرمان_پس فعال!

 جلوی آینه ایستادم و یکی از پالتوهامو تنم کردم...

صله بودم و قصد نداشتم از اولش هم آماده بودم ، بی حو

 آرایش کنم اما از اتاقم بیرون نمیرفتم تا آرمان برسه!

از شنیدن صدای در فهمیده بودم که مامان و خاله رفتن و 

حاال گوش وایساده بودم که برای یه بار دیگه صدای درو 

 بشنوم!

 

واقعا نمیتونستم سهندو تنهایی تحمل کنم حتی برای یه 

 ساعت!

لنجار میرفتم که با شنیدن صدای در نفهمیدم داشتم با خودم ک

چیشد که خودمو از اتاق بیرون انداختم و با دیدن کسی که 

جلوی در ورودی ایستاده بود سر جام خشکم زد... نگاهش 

مدام بین من و سهندی که روی کاناپه نشسته بود میچرخید و 

 صدای نفس های بلندش تا اینجا میرسید!

رم و طبق نمایش مسخرمون نقش نمیدونستم ازش چشم بردا

بازی کنم یا همینجوری نگاهش کنم تا شاید این احساس 

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  133  

دلتنگِی لعنتیم بپره و وقتی بعد از چند لحظه به خودم اومدم 

و صدای سهندو شنیدم که داشت بیشتر از قبل به همه چیز 

گند میزد ناخودآگاه سمت اتاقم عقب گرد کردم و درو پشت 

 دادم...سرم بستم و بهش تکیه 

سهند_راستشو بخوای انتظار هرکسیو داشتم اِال تو ، چه 

خونواده ی جالبی هستین ، گند میزنی میری بعد خیلی 

 راحت برمیگردی؟ چه جالب!

 صدای گرفته و بِم کامران به گوشم رسید و قلبمو فشرد...

کامران_دهنتو ببند و بکش کنار که همینجوریشم تشنم به 

 خونت!

ه هام حس کردم ، دلم چقدر حتی برای نم اشکو روی گون

 همین لحن کوبنده ش هم تنگ شده بود...

 صدای سهند اینبار آتیش به جونم انداخت...

سهند_اسمتو تو لیست دعوتی های فردا ندیدم ولی بیا ، فکر 

 کنم خیلی بهت خوش بگذره...

 نفسم بند اومد خبر نداشت ، داشت؟!

زنه ای که افتاده بود با استرس الی درو باز کردم و از رو

زیرچشمی نگاهی به کامران که با عصبانیت غیرقابل 

 وصفی به سهند نگاه میکرد انداختم...

یقشو چسبید و به دیوار چسبوندش و با صدای آرومی که اگه 

در بسته بود به احتمال صددرصد به گوشم نمیرسید رو 

 بهش گفت :

 ا قد ندهکامران_کاری نکن کاری کنم که طول عمرت به فرد

، خودم همه چیزو میدونم ، امیدوارم تو هم همه چیز از 
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جمله حدتو بدونی وگرنه وسط همون مراسمت میفرستمت 

اون دنیا ، اون دختر زن منه ، شاید االن بینمون اوضاع 

بیریخت باشه ، شاید مجبور باشه به خاطر یه سری چیزا یه 

نه ، یادت نمایش با توی نفله راه بندازه ولی تهش ناموس م

نره که چشمام هرثانیه روته ، دست از پا خطا کنی زنده ات 

 نمیزارم ، مفهومه؟!

تموم مدت با بهت از روزنه ای که بین در و چارچوبش به 

وجود اومده بود به کامران زل زده بودم و به حرفاش گوش 

 میدادم...

 یعنی کامران همه چیزو میدونست؟!

 کی بهش گفته بود؟!

 ه جواب داشت ؛ آرمان!سوالم فقط ی

 کار کسی جز آرمان نمیتونست باشه...

 تنم میلرزید ، از دستش عصبانی نبودم...

چرا با اینکه رازمو فاش کرده بود از دستش عصبانی 

 نبودم؟!

دستمو روی قلبم گذاشتم ، چقدر تندتند میزد قلبی که بعد از 

یک هفته سوگواری برای عشقی که فکر میکرد از دست 

 …حسش کرده بود رفته ،

باورم نمیشد ، یعنی تموم این مدت کامران از من نبریده بود 

 و همه چیزو میدونست؟!

 پس چرا من بیخبر بودم؟!

 چرا آرمان بهم نگفته بود که همه چیزو بهش گفته؟!
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دلیلش میتونست خیلی واضح باشه ، شاید از عکس العملی 

شون بدم که قرار بود بعد از شنیدن این موضوع از خودم ن

میترسید ، اما حاال عکس العمل من چقدر با چیزی که حتی 

 خودم هم از خودم انتظار داشتم فرق میکرد...

شاید به این خاطر بود که آرمان بین راه بد و بدتر بد رو 

انتخاب کرده بود و من حاال میفهمیدم که به خیال انتخاب راه 

ن نبود درست راه بدترو انتخاب کردم و اگه وساطت آرما

ممکن بود برای همیشه کامرانو از دست بدم و حاال چقدر 

 ازش ممنون بودم!

با شنیدن صدای در و بعد صدای آرمان به خودم اومدم و از 

روزنه ی در به بیرون نگاهی انداختم ، سهند یقشو از میون 

 دستای کامران بیرون کشید و ازش فاصله گرفت...

 آرمان_چه خبره اینجا؟!

 هند ادامه داد :و رو به س

 آرمان_تو اینجا چیکار میکنی؟!

کامران دستاشو مشت کرد و با خشم سرکوب شده ای که از 

 این فاصله هم میتونستم حسش کنم سمت اتاقش رفت...

ای کاش میشد همه ی اینا زودتر تموم شه تا دیگه 

هیچکدوممون این حس و حال بِد مسخره رو نداشته باشیم... 

 لب زد : سهند رو به آرمان

 سهند_گیِر لباِس خانومیم!

 آرمان بهش توپید :

 آرمان_مثل آدم حرف بزن!
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نفسمو با حرص بیرون دادم و با اینکه هنوزم استرس 

حضور کامرانو داشتم اما اجبارا سر به زیر بیرون رفتم ، 

باید قال این قضیه رو زودتر میکندم ، اصال دلم نمیخواست 

 کنم!که بیشتر از این سهندو تحمل 

نزدیکشون رفتم و رو به آرمان سالم کردم که بالفاصله 

 جوابمو داد و گفت :

 آرمان_راه بیفت بریم!

چقدر ازش ممنون بودم که بدون توضیح همه چیزو 

 فهمیده...

مشغول پوشیدن کفشام بودم که سنگینی نگاهی رو روی 

خودم احساس کردم و وقتی که ردشو گرفتم به کامران بر 

نگاه پرخشمی بهم زل زده بود و چقدر این  خوردم که با

 نگاهش برام ترسناک بود...

 بالفاصله نگاهمو ازش گرفتم و سرمو پایین انداختم...

خوب میدونستم که درست توی همین لحظه تا چه حد به 

خونم تشنه ست و داره به زور جلوی خودشو میگیره که 

 همین االن خرخره امو نجوه!

ی باشه ، از اینکه غریبه دونسته حق داشت از دستم عصبان

بودمش و حقیقتو بهش نگفته بودم ، از اینکه جلوی همه 

کوچیکش کرده بودم ، از اینکه پسش زده بودم ، از اینکه 

این نمایشو راه انداخته بودم ، از اینکه مادِر گناهکارمو 

بهش ترجیح داده بودم ، حق داشت و من مقصر بودم ، به 

 تم از خودم دربرابرش دفاع کنم...حدی که حتی نمیتونس
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با شنیدن صدای آرمان که صدام میزد از جام پاشدم و 

 …باهاش همراه شدم

بعد از اینکه سهند ماشینشو توی پارکینگ پارک کرد همگی 

پیاده شدیم و سمت پاساژی که از قبل تعیین شده بود راه 

 افتادیم...

ای ونم برتنها مالکم برای انتخاب لباس پوشیدگیش بود ، ا

 اینکه اوضاع رو از چشم کامران خراب تر نکنم!

پشت ویترین یه بوتیک ایستاده بودیم که سهند دستشو سمت 

 پیرهن دکلته ی یاسی رنگی کشید و گفت :

 سهند_اون چطوره؟!

 آرمان بالفاصله جواب داد :

آرمان_هروقت خواستی جدی جدی زن بگیری از اون تیکه 

 پوشونه تنش کن خب؟!پارچه ها که هیچ جارو نمی

 خندم گرفت ، آرمان چقدر میتونست شبیه کامران باشه ؛

 شک نداشتم که تک تک این سفارشا از طرف خودشه...

 سهند شونه ای باال انداخت و گفت :

 سهند_پس سریعتر!

نگاهم روی لباسی که درست پشت سر لباس انتخابی سهند 

 بود چرخید...

ی لند بود که روی کمرش کلیه پیرهن نقره ای آستین پاکتی ب

 چین میخورد و از هر لحاظ پوشیده بود...

 دستمو سمتش کشیدم و گفتم :

 _اون خوبه!

 آرمان نیم نگاهی بهش انداخت و گفت :
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 آرمان_آره ، خوبه!

وقتو تلف نکردم و وارد مغازه شدم و از فروشنده خواستم 

 که لباسو برای پرو کردنش برام بیاره...

فتم و پوشیدمش و وقتی که خیالم از سمت اتاق پرو ر

پوشیدگیش راحت شد با رضایت از تنم درش آوردم ، از 

 حق نگذریم با وجود پوشیدگی زیباییشم داشت!

 بعد از گرفتن لباس بدون اتالف وقت سمت خونه برگشتیم...

 هوا تاریک شده بود و بارون نم نم میبارید...

ه ، دلم میخواست بعید میدونستم که کامران هنوزم خونه باش

 بدونم این روزایی که نیستو کجا میگذرونه...

دلم براش تنگ بود و کنارم بهش احتیاج داشتم اما راستش 

تِه تِه دلم به این که فعال نباشه راضی بودم ، دلم نمیخواست 

منو توی این شرایط ببینه ، توی این شرایطی که مجبور 

 شم و از طرفی همبودم خودمو به سهند بچسبونم و تو نقش با

ازش میترسیدم ، از نگاهای ترسناکش ، از اینکه یهو دیگه 

 مراعات نکنه و خودش بشه!

میدونستم که   بهتر از هرکس دیگه ای میشناختمش و

کامران نمیتونه محافظه کار باشه ، نمیتونه مراعات کنه ، 

نمیتونه خشمشو خاموش کنه ، با تموم وجودم باور داشتم که 

 ینجوریه و قبولش کرده بودم...کامران هم

به خونه که رسیدیم خواستم زودتر از ماشین پیاده شم و 

خودمو از شر اون فضای سنگین راحت کنم که صدای سهند 

 مانعم شد...
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سهند_فردا صبح میام دنبالت ، نوبت آرایشگاهت واسه ده 

 صبحه!

 خواستم اعتراض کنم که آرمان زودتر از من لب زد :

 بفرست برام خودم میبرمش! آرمان_آدرسو

 سهند خندید...

 سهند_یهو خودتم ببر عقدش کن دیگه!

 با خجالت سرمو پایین انداختم...

 چه اوضاع بدی شده بود!

 زیر لب خداحافظی گفتم و پیاده شدم...

پرت و سردرگم مشغول باز کردن در شدم و همین که بازش 

 ی بویکردم و خواستم برم تو با کامران که به طرز فجیع

مشروب میداد سینه به سینه شدم و خواستم با ترس عقب 

 بکشم که دستمو کشید و به دیوار چسبوندم...

با ترس نگاهش میکردم و منتظر هرحرکتی از طرفش بودم 

 اما چشمای خمارش چیز دیگه ای رو بهم میفهموندن...

توی این لحظه انقدر ازش میترسیدم که الل شده بودم و 

نمیتونستم بهش بگم که آرمان داره میاد  هرکاری میکردم

 تو!

صورتشو به صورتم نزدیک کرد و بوسه ای به لبام زد اما 

 خیلی زود لباشو پایین کشید و روی گردنم گزاشت...

نفسم توی سینم حبس شده بود و مجسمه شده بودم ، نه 

 نه میتونستم توی این وضعیت بمونم میتونستم پسش بزنم و

 ه ممکن بود که بیاد تو!چون آرمان هرلحظ
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دستمو به سختی باال آوردم و توی موهاش کشیدم و با 

 صدای تحلیل رفته ام گفتم :

 _آرمان االن میاد...

توجهی نکرد و بعد از چند لحظه باالخره دست از سر 

گردنم برداشت و منو توی آغوشش کشید و کنار گوشم لب 

 زد :

تی که بخشش کامران_گند زدی حدیث ، گند زدی و میدونس

 توی ذات من یکی نیست!

 نفسم برای بار دوم توی سینم حبس شد...

 _مـ...من...

حرفمو با بوسیدن لبام قطع کرد و بعد از چند لحظه بدون 

 اینکه چیزی بگه از در بیرون رفت...

با رفتنش دستمو روی قلبم گزاشتم ، از حرفش و حرکتای 

ه چی توی فهمم کیهوییش تپش قلب گرفته بودم و نمیتونستم ب

 سرش میگذره...

شالمو روی گردنم که شک نداشتم کبود شده انداختم و 

خواستم سمت هال قدم بردارم که آرمان داخل شد و خواست 

 چیزی بگه که یهو انگار پشیمون شد و نگاهشو ازم گرفت!

تعجب کردم اما به روی خودم نیاوردم و سمت اتاقم راه 

 افتادم...

 از مامان و خاله نبود... شب شده بود و خبری

پالتومو درآوردم و روی چوب لباسی انداختم و خواستم از 

توی کشوی میزم یه لباس مناسب برای پوشیدن پیدا کنم که 
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تصادفاً نگاهم به آینه بر خورد و لبهای کبودم نگاهمو روی 

 خودشون متمرکز کردن...

 با خجالت دستمو روی لبام کشیدم و نفسمو با حرص بیرون

 دادم...

 پس آرمان با دیدن لبهام حرفشو قورت داده بود!

رژ کمرنگی زدم و شالمو برای دیدن گردنم برداشتم و با 

دیدن فاجعه ای که از گردنم تا روی ترقوه ام ادامه داشت 

 رنگم پرید!

اینا نمیتونست اتفاقی باشه ، حاال مطمئن بودم که کامران از 

داشته و چه قصدی منظور  تک تِک این کبودیا قصد و

 واضحتر از اثبات خودش به همه؟!

لباس یقه بسته ای پوشیدم و شالمو دور گردنم انداختم و با 

 خجالت از اتاق بیرون رفتم...

ساعت هشت و نیم بود و با توجه به نبود مامان و خاله باید 

 …شام درست میکردم

خبری از آرمان نبود ، به اتاقش سرک کشیدم ، اونجا هم 

، چه بهتر که نبود و مجبور نبودم بعد از اون ماجرا  نبود

 باهاش چشم تو چشم شم...

 سمت آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن شام شدم...

جمله ی کامران مدام توی سرم تکرار میشد و فکرش راحتم 

 نمیزاشت...

 یعنی نمیخواست که منو ببخشه؟!

ه باگه بخششی در کار نبود پس تکلیف اون حرفایی که 

 سهند زد چی میشد؟!
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 اصال اگه قرار بود منو نبخشه چرا امروز اومده بود اینجا؟!

 چرا منو بوسید؟!

 نفسمو با کالفگی بیرون دادم...

 چرا نمیفهمیدمش؟!

توی افکارم غرق بودم که با شنیدن صدای آیفون به خودم 

 اومدم و سمتش رفتم ، حتما مامان اینا بودن...

 ...ه میکردم خوابم نمیبردآخر شب بود و هرکاری ک

استرس فردا مثل خوره به جونم افتاده بود و داشت دیوونم 

 میکرد...

با سردرد سمت قرصای توی کشوم رفتم و بعد از خوردن 

 دوتاش باالخره خواب به چشمام اومد!

صبح با شنیدن صدای مامان که مدام اسممو صدا میزد 

ی کشیدم و چشمامو باز کردم و با خیال راحت خمیازه ا

خواستم دلیل اینکه این وقت صبح بیدارم کرده رو بپرسم که 

با یادآوری دیشب و کل اتفاقات نحس زندگیم توی یه لحظه 

خیال راحتم به دلشوره ی وحشتناکی تبدیل شد که تا وقتی که 

از آرایشگاه برگشتم یه لحظه هم راحتم نزاشت و از اون به 

 ..بعد جاشو به یه کابوس واقعی داد.

لباسمو پوشیده بودم و با اون آرایش ساده ای که خودم 

درخواستش کرده بودم و مدل موهای بلند و بورم چقدر به 

چشم خودم خوب میومدم ، اما چه فایده که با اون ظاهر 

 قرار بود نقش عروس عموی کذاییمو بازی کنم؟!
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توی قسمت دروغین ماجرا بودیم و جمعی که توی باغ عمو 

میکشیدن فکر میکردن که ما محضریم و قراره  انتظارمونو

 بعد از عقد بریم باغ!

من توی اتاقم نشسته بودم و مامان و عمو رامین و خاله و  

سهند و آرمان توی هال منتظر رسیدن عقربه ها به ساعت 

معین بودن و اگه اشتباه نکنم ده دقیقه بیشتر تا رسیدن به 

 موعد نرسیده بود...

ام پاشدم ، دلم میخواست بشینم و به حال آهی کشیدم و از ج

 خودم گریه کنم ، اما این آرایش لعنتی منعم میکرد!

 شنلمو تنم کردم و موهامو زیرش جا دادم...

 نمیخواستم اوضاع از اینی که هست بدتر بشه...

اظطراب اینکه کامران هم توی مراسم حضور داشته باشه 

 دیوونم میکرد...

 نستم طاقت بیارم؟!اگه میبود ، چطوری میتو

 به گردنم نگاهی انداختم...

آرایشگر به حد توانش با کرم الپوشونیش کرده بود اما هنوز 

 حتی از دور هم پیدا بود...

نم اشکو روی گونم احساس کردم ، کاش میشد زودتر 

 بگذره...

با شنیدن صدای عمو رامین که صدام میزد از جام پاشدم و 

 …شده بود ناچارا سمت در رفتم ، وقتش

بودن کنار سهند حالمو بدتر میکرد اما برای یه امروز ، 

 راهی نبود!

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  144  

کنارش روی صندلی جلو نشستم و نگاهمو به ناخونای 

 مانیکور شده ام دوختم...

توی دلم خداخدا میکردم که کامران اونجا نباشه ، تنها 

 خواسته ی من االن همین بود!

 ..صدای سهند توجهمو به خودش جلب کرد.

 سهند_میفهمم که االن چقدر ناراحتی!

 ..سمتش برگشتم و منتظر نگاهش کردم.

سهند_منم همونقدر که تو ناراحتی از بابت امروز ناراحتم ، 

 چون منم عاشقم...

 بهت سراسر وجودمو گرفت...

 _پس...

 حرفمو تا تهش خوند و جواب داد :

لی که سهند_حرف مردم برای بابام خیلی مهمه ، تموم اموا

قرار بود بهم بده رو به ازدواج با تو محدود کرد...اونجوری 

نکن ، عاشقیم ادعا نبود ، مجبور بودم که با تو نگاهم 

 ازدواج کنم ولی مجبور نبودم که تا تهش با تو زندگی کنم!

خندیدم ، چه راحت راجب به بازی گرفتن زندگی من حرف 

 میزد!

و گفتم و قرار شد _پس خداروشکر که من همه چیزو به عم

همه ی اینا فقط یه نمایش باشه ، وگرنه شما بعد از عقد منو 

 قال میزاشتی و میرفتی!

سهند_منم از این بابت خوشحالم ، ولی خودت فکر کن ، اگه 

عقد میکردیم بهترین لطفی که میتونستم در حقت بکنم همین 

 بود ، اینکه از من جدا شی ، تو عاشق کامرانی!
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رومو برگردوندم ، اصال متوجه نبود که با با حرص ازش 

 همکاری باباش چه گندی به زندگی من زده!

 _بهتره دیگه حرف نزنیم!

 سرشو تکون داد و سر خودشو با رانندگی گرم کرد...

به باغ که رسیدیم بیشتر از هروقت دیگه ای استرس 

 داشتم...

 ..سهند از ماشین پیاده شد و سمتم اومد و درو برام باز کرد.

مامان اینا درست همراه ما رسیدن و از ماشین پیاده شدن و 

 زودتر از ما سمت باغ رفتن...

آرمان با نگرانی نگاهم میکرد و این نگاهش منو میترسوند 

 ، انگار از موضوع نگران کننده ای خبر داشت!

سهند دستشو سمتم گرفت که پسش زدم و از ماشین پیاده 

 شدم...

 با تعجب گفت :

نتظار داری که عروس و داماد با فاصله از هم راه سهند_ا

 برن؟!

 سرمو تکون دادم و با حرص گفتم :

 _فکرشم نکن!

 با اخم ازم رو برگردوند و گفت :

سهند_خیلی خب ، باشه ، ولی اگه کسی چیزی بگه خودت 

 باید جوابشو بدی!

 بیخیال درو پشت سرم بستم و کنارش راه افتادم...

  دشو بهم نزدیکتر کرد ووارد باغ شدیم که خو

 ..پوفی کشید.
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صدای آهنگ و دست و جیغ و داد و بیداد به محض وارد 

 شدن توی مخم نشست...

حاال عده ی زیادی از آدمایی که نمیشناختمشون و توی 

عمرم به چشم ندیده بودمشون و در کمال تعجب اونا منو 

میشناختن دور من و سهند حلقه زده بودن و بهمون تبریک 

یگفتن و من مجبور بودم در جوابشون الکی لبخند بزنم و م

 ...تشکر کنم

باالخره از میون جمعیتی که دوره مون کرده بودن رد شدیم 

و خودمونو به جایگاهی که از قبل برامون در نظر گرفته 

 شده بود رسوندیم...

بی توجه به جمعیت رو به روم با فاصله از سهند نشستم و 

 بیرون دادم...نفسمو با کالفگی 

 کی حال و حوصله ی تحمل این جماعتو داشت؟!

 مامان سمتم اومد و کنار گوشم گفت :

 مامان_شنلتو درار دخترم...

 سرمو تکون دادم و بی اعتنا گفتم :

 _راحتم!

تقریبا یه ساعتی گذشته بود و مراسم به بزن و برقص رسیده 

 بود...

اینهمه حتی فکرش هم آزارم میداد که مجبور شم بین 

 جمعیت و اونم با سهند برقصم!

نگاهم روی جوونایی که با هم مشغول رقصیدن بودن بود 

که یهو با دیدن صحنه ای که جلوی چشمام نقش بسته بود 

 دلم ریخت و دنیا روی سرم خراب شد...
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اون کامران بود که میون جمعیت داشت با یه دختر 

 میرقصید!

 ورت دختر بلوندی کهچون از اینجایی که نشسته بودم به ص

با اون لباس چسبون و کوتاه داشت با کامران میرقصید دید 

نداشتم با ناباوری از جام پاشدم و چند قدم جلو رفتم و با 

 دیدن لیلی پاهام سست شدن...

انقدر حواسم پرت اون دوتا شده بود که اصال نفهمیدم کجام 

ز و دارم چیکار میکنم و وقتی که سهند دستشو جلوم درا

کرد و نقش بازی کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و من 

برای رقص جلو رفتم تازه به خودم اومدم و فهمیدم که چندتا 

چشم روم چرخیده و نقش بازی کردم که حالم بد شده و با 

 قدمای کوتاه و بی جونم سر جای اولم برگشتم...

قطره های اشک یکی پس از دیگری روی گونه هام 

 هیچ کنترلی روشون نداشتم ، فکرشم نمیکردم...میچکیدن و 

 ...فکرشم نمیکردم که کامران باهام همچین کاری کنه

بد کرده بودم ولی نه به دلخواه خودم ، مجبور شده بودم ولی 

 اون چی؟!

اجازه نداده بودم که حتی دستش به دستم بخوره ولی اون 

 چی؟!

 ..زل زدم .به دستش که دور کمر باریک لیلی حلقه شده بود 

 چرا حس میکردم که هوا سنگینه؟!

 صورتشو روی صورت لیلی خم کرد و لبخند زد...

 چرا نفسم باال نمیومد؟!

 دستمو روی قلبم گذاشتم...
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 چرا حس میکردم که شکسته؟!

 چرا درد میکرد؟!

با شنیدن صدای مامان سمتش برگشتم و با چهره ی نگرانش 

 رو به رو شدم...

 میخواستم چیکار؟!دیگه این نگرانیو 

 آروم گفت :

 مامان_آروم باش دختر...تحمل کن!

 تحمل میکردم؟!

 چجوری باید تحمل میکردم؟

 مگه تحمل کردنی بود این درد؟!

لبمو زیر دندونم کشیدم و دستمالی که مامان سمتم گرفته 

 بودو از دستش گرفتم و اشکامو پاک کردم...

 ...نباید گریه میکردم ، نباید کسی بو میبرد

ناخنای مصنوعیمو به کف دستام فشار دادم و نگاهمو 

 ازشون گرفتم...

 حاال میفهمیدم ؛

 معنی حرف دیروزشو ، معنی نگاه نگران آرمانو!

سهند و  مراسم علناً تموم شده بود و هیچکس به جز من و

 عمو و مامان و آرمان و خاله توی باغ نبود...

 راسم کذایی تمومتا صبح فکر میکردم وقتی باالخره این م

شه خوشحال میشم ، راحت میشم و به زندگی عادیم 

 برمیگردم اما االن...

 یه غمی بدجوری روی سینم سنگینی میکرد ؛

 انگار که دلم هزار تیکه شده بود!
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از آرمان خواستم لباسایی که قبل از اومدن به اینجا توی  

مت سبرام بیاره و با تموم دردمندیم  ماشینش گذاشته بودمو

 عمو رفتم و ازش خواستم که تنها حرف بزنیم...

 بغض داشتم ، بی وقفه !

روی کاناپه ی گوشه ی یکی از اتاقای باغ نشست و کیفی 

 که با خودش آورده بودو باز کرد...

 خودش فهمیده بود که چرا خواستم باهاش تنها باشم...

 یه پوشه رو از کیفش درآورد و دستم داد...

 ...مدارکیه که علیه مادرت دارمعمو_اینا همه ی 

 صدام میلرزید...

 _چرا باید رو حرفت حساب کنم؟

 شونه هاشو باال انداخت...

 عمو_حاضرم قسم بخورم!

لبمو برای اینکه اشکام روی گونه هام جاری نشن گزیدم و 

 گفتم :

_چرا فکر میکنی تو ذهنم انقدر شریفی که فکر میکنم 

 قََسمت حقه؟!

 خندید...

اون هیوالیی که توی ذهنته نیستم حدیث ، بیا این  عمو_من

 کیف منه ، بگرد!

 پوشه رو از دستش گرفتم و عقب گرد کردم...

 _مرد نیستی اگه دروغ گفته باشی!
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سرشو تکون داد که از اتاق بیرون رفتم و کنار شومینه ی 

گوشه ی سالن پذیرایی ایستادم و تموم برگه های توشو توی 

 شومینه انداختم...

درست مثل   سوختن ، خاکستر شدن و از بین رفتن ،

 زندگیم!

مامان سمتم اومد و کوله پشتیمو دستم داد و یادم آورد که 

 چقدر دلم میخواد از این خراب شده برم!

وارد اتاق خالی شدم و لباس مسخرمو با یه پالتو و شلوار 

عوض کردم و شالی که توی کوله ام گذاشته بودمو سرم 

ن اینکه به پشت سرم نگاه کنم سمت در رفتم که کردم و بدو

با این کارم خاله و مامان و آرمان که به تازگی به خاطر 

 سرما از توی باغ اومدن بودن داخل دنبالم راه افتادن...

 و نمیخواستم به هیچی فکر کنم... بسته بودم چشمامو

به یاد  دلم میخواست خودمو گم کنم و هیچی از خودم

 نیارم...

با متوقف شدن ماشین آرمان چشمامو باز کردم و به تبعیت 

 از بقیه از ماشین پیاده شدم...

 ناراحتی به وضوح توی چهره های همه پیدا بود!

خاله درو با کلید باز کرد که زودتر از همه وارد شدم و 

سمت در ورودی رفتم اما همین که درو باز کردم با دیدن 

ته بود سرجام خشکم صحنه ای که جلوی چشمام نقش بس

 زد...
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لبهای کامران توی کمترین فاصله از لبهای لیلی بودن و 

نگاه کامرانی که آتیش به جونم انداخته بود روی لبهای قلوه 

 ای و رژِی لیلی بود...

 حالم به هم خورد از اینهمه وقاحت!

نفسمو به زور بیرون دادم و حینی که سعی میکردم اشکام 

ه حاال سمتم برگشته بود جاری نشن پیش چشمای کامرانی ک

سمت اتاقم دویدم و درو پشت سرم با حرص به چارچوبش 

 کوبیدم...

 سرم گیج میرفت و حالم از هروقتی بدتر بود ، از هروقتی!

شالمو با حرص روی تختم پرت کردم و پالتومو از تنم 

 درآوردم و روی زمین انداختم...

 ن ماجراهارو!، نمیکشیدم ای داشتم دیوونه میشدم

دستامو روی صورتم گذاشتم و به خیال اینکه یکم حالم بهتر 

 بشه چند تا نفس عمیق کشیدم...

 تموم تنم میلرزید و بغض داشت خفم میکرد...

به تصویر خودم توی آینه زل زدم و برای یه لحظه حالم از 

 خودم با اون آرایش به هم خورد...

داشتم و با حرص بسته ی دستمال مرطوبو از روی میز بر

 مشغول پاک کردن آرایشم شدم...

 صدای دعواشونو میشنیدم ؛

 داشت از لیلی در مقابلشون دفاع میکرد ، چه جالب!

 صداش روی نِرَوم بود و داشت دیوونم میکرد...

 نفس نفس میزدم ، به سیم آخر زدم!

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  152  

دستمال مرطوبای توی دستمو روی میز پرت کردم و 

 و از اتاق بیرون رفتم...پالتومو شالمو برداشتم 

هنوز شالمو سرم نکرده بودم که همه ی نگاها روم 

 چرخیدن...

 شالمو روی سرم انداختم و بی اعتنا سمت در راه افتادم...

لیلی درست شونه به شونه ی کامران ایستاده بود ، تموم 

سوالم االن این بود که یه ذره شرم و حیا تو وجودش نیست 

 بپوشونه و بزنه بیرون!؟که شونه های برهنشو 

بی توجه به خاله و مامان که صدام میزدن خواستم از در 

 بیرون برم که جلوم ایستاد و راهمو سد کرد!

 بوی عطرش بغضمو تشدید کرد...

 آروم لب زدم :

 _برو کنار!

توجهی نکرد که طاقتمو از دست دادم و با تموم وجودم جیغ 

 کشیدم :

_تو خجالت نمیکشی؟! من بد ، من خراب ، جلوی چشمای 

 اون چجوری روت میشه راه منو سد کنی!؟

نگاهش روی لبام کشیده شد که با انزجار به عقب هلش دادم 

 اما تکون نخورد...

 دیگه تاب نیاوردم ، مگه چقدر میتونستم تحمل کنم؟!

بغضم شکست و صدای هق هقم باال گرفت و مگه بند میومد 

 هقی که از اعماق وجودم نشئت گرفته بود؟!هق 

 یقشو توی دستام گرفتم و جیغ کشیدم :
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...همون لحظه ای که _ازت بدم میاد...ازت بدم میاد کامران

توی مهمونی دیدمت که بغلش کرده بودی و باهاش 

میرقصیدی ازت بدم اومد...باشه من بد کردم ، ولی مجبور 

ادم که کسی دستش به بودم...بد کردم ولی حتی اجازه ند

دستم بخوره چون به توی لعنتی پایبند بودم ولی تو 

 چی؟!جلوی چشمای من...جلو چشمای خود من...

 ..خاله بازوهامو گرفت و سمت خودش کشیدم و بغلم کرد.

بدون هیچ ممانعتی توی آغوشش جا گرفتم و از ته دلم زار 

 ..زدم که حتی زار زدن هم برای این اوضاعم کم بود.

نگاهم روی لیلی کشیده شد که فارغ از همه جا موهای 

 بلوندشو پشت گوشش مینداخت...

 از شدت گریه نفس نفس میزدم و تموم تنم میلرزید...

 از آغوش خاله جدا شدم و سمتش رفتم...

با تعجب نگاهم میکرد که دست ظریفشو گرفتم و سمت 

 کامران کشیدم...

 اشون بهت زده شدن!از چهره هاشون واضح بود که هردوت

دست لیلیو توی دست کامران گذاشتم و با صدایی که دیگه 

باال نمیومد و توی اوج باال اومدنش هم از شدت گریه پیدا 

 نبود گفتم :

_بمونین واسه هم...ولی یا همین االن شما از اینجا میرین یا 

 من میرم...دیگه تا آخر عمرم نمیخوام چشمم بهتون بخوره!

ن فاصله بگیرم که کامران دست لیلیو پرت خواستم ازشو

کرد و با خشم کنترل شده ای بازوهامو توی دستاش 

 گرفت...
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کامران_خوبه دیگه هرچی هیچی نمیگم بدتر میشی ، این 

 یارو به هیچ جای من نیست ، فهمیدی؟!

با حرص ازش فاصله گرفتم و حینی که سعی داشتم گریه 

 نکنم گفتم :

 ی من نیستی ، دستتو بکش!_تو هم دیگه به هیچ جا

با ضرب دستش به دیوار چسبیدم و صدای جیغم از درد 

 کمرم ناخواسته به هوا رفت...

 کامران_نفهمیدم ، چی گفتی؟!

آرمان سمتش اومد و خواست ازم جداش کنه که سمتش 

 برگشت و با عصبانیت به عقب هلش داد...

ده ش کامران_ها چته چیه؟! کوپن سوپرمن بازیات دیگه تموم

 اونا واسه وقتی بود که من نبودم!

 با طعنه گفتم :

 _کجا بودی؟!عشق و حال؟!

سمتم برگشت و انگشتشو به نشونه ی سکوت روی لبام 

 گذاشت...

 کامران_هیچ گوری نبودم ، مفهومه؟!

 با گریه لب زدم :

 _نمیخوامت ، زوره؟!

 با جدیت گفت :

آسون  کامران_آره ، زوره ، فکر کردی واسه مِن روانی

بوده که ببینم داری با دوتا نره غول میری بیرون؟! فکر 

کردی برام آسون بوده که بفهمم خونه تنهایی و اون مرتیکه 

هم اینجاست؟!فکر کردی آسون بوده برام که بشینی کنارش 
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و وانمود کنی که زنشی؟!تو که منو میشناسی ، تو که 

ی سیمام که چجور میدونی من روانیَم ، تو که میفهمی منو

قاطی میکنن وقتی حتی نگات کنن ، ِد توی المصب که 

میدونستی ، پس چرا همچین کاری باهام کردی؟!گوِر بابای 

اون عموی خرت که منو جلوش کوچیک کردی ، گور 

بابای من که پسم زدی ولی چرا همچین چیزی رو قبول 

کردی؟!چرا قبول کردی که دیوونم کنی و بندازیم به جون 

 خودم؟!

 سم باال نمیومد ، چرا قبول کرده بودم؟!نف

 مگه راه دیگه ای هم داشتم؟

انتظار داشت که بشینم و تفریح کنم تا مامانمو کت بسته 

 ببرن پای چوبه ی دار؟!

 صدای بسته شدِن در خبر از رفتن لیلی میداد...

کامران_فکر کردی برا من آسون بوده که این هرزه رو 

ه جوری روانیم کردی که جای تو توی آغوشم بگیرم؟! ی

نفهمیدم دارم چه غلطی میکنم! کورم کردی حدیث ، کورم 

 کردی!

 پاهام سست شدن ، دیگه حتی جوِن گریه کردنو هم نداشتم...

با عجز که نگاهش کردم خواست بغلم کنه که پسش زدم و 

سمت کاناپه قدم برداشتم اما هنوز زیاد ازش دور نشده بودم 

 و آسمون معلق شدم...که یه جایی بین زمین 

 صداهای گنگی رو باالی سرم احساس میکردم...

با احساس فشرده شدن دستم چشمامو باز کردم و با مامان و 

 ...خاله و آرمان رو به رو شدم که با نگرانی نگاهم میکردن
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 خاله دستشو روی دستم کشید و گفت :

 خاله_حالت خوبه عزیزم؟!

به اطرافم نگاهی انداختم آب دهنمو قورت دادم و با استرس 

 ؛

 تازه یادم اومده بود و فهمیده بودم که چرا اینجام!

 سر جام کمی جابجا شدم و سرمو تکون دادم...

 نگاهاشون عجیب و ترسناک بود!

 _چرا اینجوری نگاهم میکنین؟!

 آرمان خندید...

 آرمان_آخه یه اتفاق فوق مسخره افتاده!

 خاله بهش تشر زد :

 پسر؟!به برکت خدا میگی مسخره؟! خاله_مسخره چیه

 نگاه بهت زده ام روی خاله چرخید...

 _چی؟!برکت خدا چیه؟!

 مامان از جاش پاشد و سمتم اومد..

 مامان_داری مادر میشی!

دلم ریخت ، چرا انقدر نفهم شده بودم که منظور به این 

 واضحی رو نمیفهمیدم؟!

 شاید هم میفهمیدم ، فقط نمیتونستم باورش کنم...

 _چـ..چی؟!

 خاله لبخند زد...

 خاله_دو هفتته مادر...

 نفسم توی سینم حبس شد...

 من؟!
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 منی که فقط هیجده سالم بود داشتم مادر میشدم؟!

داشتم مادر میشدم و پدر بچمو همین امشب توی اون شرایط 

 با زن دیگه ای دیده بودم؟!

 اصال االن کجا بود؟!

 رفت...مامان سمتم اومد و دستمو توی دستش گ

 مامان_رنگت چرا پرید فدات شم؟!خوبی تو؟

 سرمو تکون دادم و ناتوان لب زدم :

 _میخوام برم خونه...

توی ماشین که نشستم ضربان قلبمو به خوبی حس میکردم ، 

 چه اتفاقی افتاده بود؟!

من باردار بودم ، درست توی همون نقطه از زندگیم که از 

ش ناامید نشده بودم همه چیز حتی کامرانی که هیچوقت از

 برای اولین بار ناامید شده بودم و این چقدر ترسناک بود...

بارون شدیدی میبارید و صدای رعد و برقایی که هرچند 

وقت یکبار خودشونو به نمایش میگذاشتن هربار و هربار 

 ...تنمو میلرزوندن

 به خونه رسیدیم ، همه جارو دنبالش گشتم ، نبود!

 رفت ، بازم زار زدم...بغض کردم ، گریم گ

همه خوابیده بودن و من زار و حیرون توی اتاق سردم 

پرسه میزدم ، ترسیده بودم و هیچکسو نداشتم که بهش پناه 

 ببرم...

فضای اتاقم برام سنگین بود ، سمت حیاط رفتم و دم در 

 ورودی زیر سایبون روی زمین سرد نشستم...
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وا روی زمین اشکام به همراه قطرات بارونی که بی پر

 میفتادن روی گونم میچکیدن...

 کجا بود؟!

اونی که حاال پدِر این بچه ی توی شکمم بود این وقت شب 

 بعد از اون ماجراها کجا میتونست باشه؟!

با یادآوری لیلی به سرم زد که خودم و این بچه رو خالص 

کنم و همین که صدای باز شدن درو شنیدم همه چیز از یادم 

 رفت...

 باسای پاره و تن زخمی تلوتلو راه میرفت...با ل

موتورشو گوشه ی حیاط گذاشت و دست خونیشو کالفه توی 

 موهاش کشید...

 هنوز متوجه من نشده بود...

با اینکه نگرانش بودم اما با وجود تصویرایی که ازش توی 

طول کل امروز داشتم هیچ عکس العملی از خودم نشون 

 ندادم...

لم بد بود و ضعف داشتم که اگه میخواستم هرچند که انقدر حا

 هم نمیتونستم از جام پاشم!

گوشیشو از توی جیبش درآورد و با عصبانیت شماره ای 

رو گرفت و کنار گوشش گذاشتش و طولی نکشید که 

 صداش باال گرفت...

کامران_این تازه اولش بود...ایندفعه تا حد مرگ کشوندمش 

ی بعدی  و بعد ولش کردم ولی شک نکن دفعه

میکشمش...از این به بعد مواظب خودت و رفتارات 

 باش...به اون گل پسرتم بگو که دیگه نبینمش اینورا!
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 کی میتونست پشت خط باشه به جز عمو رامین؟!

 بینیمو باال کشیدم و چشمامو روی هم فشار دادم...

 به خیال خودش انتقام گرفته بود؟!

و تقریبا داد زد  گوشیش زنگ خورد که بالفاصله جواب داد

: 

کامران_چه مرگته تو چرا ول کن نیستی؟! از اولش که 

بهت گفته بودم ، این نمایش مسخره فقط واسه یه روز بود ، 

 میفهمی؟! دست از سرم بردار!

سرشو به دیوار رو به روش تکیه داد و مشتشو محکم بهش 

 کوبید...

 رکامران_درسته لیلی ، بین ما یسری مشکالت بود ، من خ

شدم ازت خواستم که یه روزو کمکم کنی که به فکر خودم 

تالفی کرده باشم و االن که دارم فکر میکنم میبینم اشتباه 

 کردم...من زن دارم ، خیلی هم دوسش دارم...

مکث کرد ، انگار داشت بهش گوش میداد که یهو از کوره 

 در رفت و داد زد :

تو؟! جمع  کامران_آره من خرم ، مثل خر عاشقشم چیش به

کن خودتو تو اگه خوب بودی من از اول ولت نمیکردم ، 

 نبینم دیگه زنگ بزنی!

 اینو گفت و گوشیشو توی جیبش گزاشت...

 تموم مدت بیصدا گریه میکردم و به حرفاش فکر میکردم...

 یعنی بودن با لیلی فقط برای یه روز بود؟!

 اونم بخاطر تالفی؟!
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ر و رفته بود که حرصشو س یعنی تموم امشبو پیش لیلی نبود

 سهند و عمو رامین خالی کنه؟!

سمت در برگشت و خواست به طرفش قدم برداره که با 

دیدن من همونجا سر جاش ایستاد و با صدای تحلیل رفته ای 

 گفت :

 کامران_حدیث؟! تو اینجا چیکار میکنی چرا نخوابیدی؟!

 نزدیک تر اومد و انگار متوجه گریه کردنم شد که سمتم

 خیز برداشت و با نگرانی کنارم نشست...

 منتظر لب باز کردنم نشد و ادامه داد :

کامران_به مرگ جفتمون همه چیز واسه یه روز بود ، اونم 

...زده بود فقط به خاطر تالفی کردن کاری که باهام کردی

 …به سرم ، مغزم نمیکشید

دستمو روی قفسه ی سینم که بدجوری درد میکرد گذاشتم و 

 درد نالیدم : با

_دارم میسوزم...میسوزم از اینکه دستاشو گرفتی...میسوزم 

از اینکه لمسش کردی...میسوزم از اینکه بغلش 

کردی...میسوزم از اینکه بوسیدیش...میفهمی؟!درد 

 داره...میسوزه!

 با ناراحتی نگاهم کرد و گفت :

 کامران_اینجوری گریه نکن...

 بغضمو قورت دادم و لب زدم :

یفهمی دردمو چون هیچوقت دست کسی جز تورو _نم 

 نگرفتم ، چون هیچوقت...

 حرفمو قطع کرد و با کالفگی گفت :
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 کامران_نگو...باشه!

پاهای لرزونمو توی شکمم جمع کردم و سرمو روشون 

 گزاشتم...

انگار فهمیده بود که حتی توی این شرایط هم دلم نمیخواد 

 بغلم کنه ؛

ش یکی دیگرو توی آغوش گرفته با دستایی که چند ساعت پی

 بودن...

نمیدونستم که باید بگم یا نه ، اما انقدر بی طاقت و ترسیده 

بودم که اگه درموردش باهاش حرف نمیزدم تا صبح دق 

 میکردم...

 بی مقدمه چینی گفتم :

 _من باردارم...

 صدای تحلیل رفته اش توی گوشم نشست...

 کامران_چی؟

 گفتم : سرمو بلند کردم و با گریه

 _دو هفتشه...

چند لحظه حیرون و سردرگم نگاهم کرد و بعد خودشو بهم 

 نزدیکتر کرد و منوتوی آغوشش کشید..

نمیدونم از روی شناختش ازم فهمید یا نبض تند قلبم که 

 دستشو میون موهام کشید و با بغض آشکاری گفت :

کامران_نترس همه کسم این که ترس نداره...من که 

 رتم...نمردم...کنا
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نمیدونم چیشد که یهو تموم حس انزجارم از آغوشی که یکی 

دیگه جز منو توی خودش جا داده بود پرید و جاشو به 

 آرامش داد...

 خودمو توی آغوشش انداختم و سرمو روی سینش گذاشتم...

 قلب اونم درست مثل مال من چقدر تند تند میزد!

نداشته  _ترسیدم از اینکه واقعا یکی دیگه شده باشی و

 ...اونوقت باید چیکار میکردم؟!باشمت

 هیچ حرکتی نکرد ، حتی هیچی هم نگفت!

 چرا پشت گردنم احساس خیسی میکردم؟!

حتی نمیخواستم به چیزی که توی ذهنم نقش بسته بود فکر 

 کنم ، داشت گریه میکرد؟!

دستمو میون موهاش کشیدم و نفسمو بریده بریده بیرون 

 دادم...

 گیری شده بود!چه وضع نفس 

کامران_هیچوقت نمیتونم بخاطر اینکه کاری کردم که از 

 مادر شدنت بترسی خودمو ببخشم...

 نگاهم روی بازوش چرخید...

بریدگی که خونریزی داشت و امکان نداشت اثر چاقو 

 نباشه!

 با ترس عقب کشیدم و لب زدم :

 _جای چاقوئه!

 .روشو ازم گرفت..

 گریه میکنه؟! به خیالش نفهمیده بودم که

 از جاش پاشد و لب زد :
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 کامران_طوری نیست...

 اینو گفت و سمت اتاقش راه افتاد...

به زحمت از جام پاشدم و دنبالش راه افتادم و وقتی چند 

لحظه بعد به اتاقش رسیدم در کمال تعجب دیدم که در 

 بستست!

مثل همیشه بدون اینکه در بزنم درو باز کردم و خواستم برم 

ه با دیدن باند پهنی که روی شکمش بود سر جام خشکم تو ک

 زد..

 با ترس گفتم :

 _اون چیه کامران؟

 کالفه جواب داد :

 کامران_هیچی چیزی نیست...

و بعد پیرهنی رو از توی کشو برداشت و با یه حرکت تنش 

 کرد...

نیازی به سوال پیچ کردن نبود ، خودم همه چیزو خوب 

ی نگران کاری که کامران کرده فهمیده بودم و حاال بدجور

و دلم مثل سیر و سرکه میجوشید و از طرفی  بود بودم

 میدونستم که به هیچ وجه بهم چیزی نمیگه!

 نگاهم روی موهای خیسش چرخید ، مواظب خودش نبود!

سمت چوب لباسیش قدم برداشتم و حوله ی کوچیکی رو از 

 روش برداشتم...

کشه که کنارش گوشه ی تخت نشست و خواست دراز ب

نشستم و حوله رو روی موهاش انداختم و مشغول خشک 

 کردنشون شدم...
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نگاهم روی زخمای تنش بود و هرلحظه بیشتر از لحظه ی 

 پیش غصه میخوردم...

 جام پاشدم...  موهاشو که خشک کردم آهی کشیدم و از

 _نخواب وایسا بتادین بیارم زخماتو ضدعفونی کنم...

 شو تکون داد...لبخند محوی زد و سر

سمت آشپزخونه رفتم و از توی کابینت بتادین و چند تا باند 

 برداشتم...

سرم درد میکرد ، چقدر ترسیده بودم از اتفاقاتی که 

 میتونست افتاده باشه...

 نفس عمیقی کشیدم و سمت اتاقش رفتم...

کنارش نشستم و با دقت مشغول ضدعفونی و بستن زخماش 

 شدم...

 شو روی خودم حس میکردم...تموم مدت نگاه

زخم آخرشو که بانداژ کردم روی تخت به عقب هلم داد و 

 روم خیمه زد و کنار گوشم گفت :

 کامران_من هیچکس جز تو رو نبوسیدم...

خواستم در جوابش چیزی بگم که لبهامو با لبهاش قفل کرد 

 و ساکتم کرد!

چشمامو توی آغوشش باز کردم و کمی ازش فاصله 

 گرفتم...

 ؛ دستش روی شکمم بود و منو یاد دیشب مینداخت

انگار تازه باورم شده بود که باردارم و چه حس عجیبی 

 داشتم...

 حسی که به راحتی نمیتونستم تشخیصش بدم...
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نیم نگاهی به چشمای بسته اش انداختم ، توی این حالت 

 چقدر مظلوم به نظر میرسید!

م و نوازشش دستمو روی دستش که روی شکمم بود گذاشت

 کردم ؛

دلم هنوزم آروم نگرفته بود از اتفاقات دیروز اما نسبتا خیلی 

بهتر بودم و با توجه به اینکه تموم اون جریانا برای یه روز 

بوده و یه نمایش بوده تونسته بودم تا حدی باهاش کنار 

 بیام...

دلم نیومد بیدارش کنم ، به خاطر همین دستشو آروم از روی 

 زدم و از کنارش پاشدم...شکمم کنار 

پتوی کنار رفته رو روش کشیدم و جلوی آینه ایستادم و با 

 دیدن خودم بهت زده شدم!

لبهام به طرز فجیعی اثر از کبودی داشتن و چشمام حسابی 

 ...باد کرده بودن

دستی به موهام کشیدم و شالمو سرم کردم و دستمالی رو 

 جلوی لبهام گرفتم!

 که با این وضعیت جلوی بقیه برم! نمیشدهیچ جوره روم

درو که باز کردم خوشبختانه کسی توی هال نبود و این برام 

انگیزه ای شد که زودتر خودمو به اتاقم برسونم و یکم 

 خودمو درست کنم!

بعد از یه دوش آب گرم لباسامو پوشیدم و رژ پررنگی به 

لبهام زدم ؛ برای الپوشونی این حجم از کبودی یه رژ 

 گ کارساز نبود!کمرن
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بعد از شونه کردن موهام و بستنشون شالی رو از روی 

چوب لباسی برداشتم و حینی که روی سرم مینداختمش از 

اتاق بیرون رفتم و بالفاصله با خاله و مامان که روی کاناپه 

 نشسته بودن و حرف میزدن رو به رو شدم...

 .هردوشون با دیدنم لبخند زدن و بهم صبح بخیر گفتن..

 دلیل لبخندشون واضح بود ، مادربزرگ شدنشون!

خواستم سمت آشپزخونه برم و چیزی بخورم که مامان رو 

 بهم گفت :

 مامان_حدیث جان بیا اینجا یه خبر خوب دارم برات!

 خبر خوب؟! منظورش از خبر خوب چی میتونست باشه؟!

و  با کنجکاوی سمتشون قدم برداشتم و کنارشون نشستم

 نگاهم به دِر اتاق کامران افتاد که بسته بود ؛همون لحظه 

 پس بیدار شده بود!

 خاله از جاش پاشد و با ذوق گفت :

 خاله_من برم برات صبحونه بیارم قربونت بشم...

خواستم ممانعت کنم و بگم که خودم بعدا یه چیزی میخوره 

 که مامان با حرفی که زد توجهمو به خودش جلب کرد...

بت کردم ، گفت که برای فردا مامان_با عموت صح

 پدربزرگتو میاره که تو و کامران رسما عقد کنین...

 بهت سراسر وجودمو گرفت...

 عمو همچین حرفی رو زده بود؟!

اونم درست بعد از دیشب و کاری که کامران با سهند کرده 

 بود؟!

 شوک زده نگاهش میکردم که با نگرانی گفت :
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؟ عموت گیِر اسم و مامان_چیه مادر ، چرا تعجب کردی

 رسمش تو تهرون بود وگرنه از اولش مخالفتی نداشت که!

 نگاهمو ازش گرفتم و سرمو تکون دادم...

 .._نه...تعجب نکردم...یاد یه چیزی افتادم.

 نگرانی طوفان وار به سمتم هجوم آورد ؛

نمیتونستم باور کنم که عمو رامین نقشه ای برای تالفی 

 نداره!

آرمان که صبح بخیر بلندی سر داده بود  با شنیدن صدای

 سمتش برگشتم و جوابشو دادم...

خاله با سینی بزرگی توی دستش از آشپزخونه بیرون اومد 

 و با تعجب رو به آرمان گفت :

 خاله_وقت خواب ، چرا سر کار نرفتی تو؟!

آرمان بی حوصله شونه باال انداخت و دستشو میون موهاش 

 کشید...

 داشتم!آرمان_حوصلشو ن

خاله سینی توی دستشو جلوی من گذاشت و سفره رو جلوم 

 وا کرد...

 خندم گرفته بود ، چقدر مهم شده بودم!

آرمان اومد و در کمال تعجب درست کنارم ، کنار سفره 

 نشست و مشغول شد...

تعجب کردم و خواستم به بهونه ی بیدار کردن کامران از 

د و با همون نگاه جام پاشم که خودش از اتاقش بیرون اوم

اخم آلود اولش بهم فهموند که باید همین االن از جام پاشم و 

 از آرمان فاصله بگیرم!
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 با هول از جام پاشدم و برای ماسمالی کردن حرکتم گفتم :

 ._چاییم خیلی پررنگه ، برم عوضش کنم..

از جام پاشدم و سمت آشپزخونه راه افتادم و همین که 

از حرف زدن با مامان برداشت  واردش شدم کامران دست

 و توی آشپزخونه پیچید...

پیرهن آستین بلندی پوشیده بود که تموم باندپیچی های دیشبو 

میپوشوند ، میدونستم که حوصله ی جواب پس دادن به کسی 

 رو نداره!

استکانی رو از توی کابینت برداشتم و مشغول ریختن چای 

 براش شدم...

 ون اینکه نگاهش کنم گفتم :همونطور که مشغول بودم بد

 _صبح بخیر اخمو!

بهم نزدیک شد و با همون اخم انگشت شصتشو روی لبهام 

 کشید که ناخواسته آخی گفتم و عقب پریدم...

 با تعجب نگاهم کرد که با هول لب زدم :

 _کبود شده!

 رگه های خنده رو توی صورتش دیدم!

 ت :اینبار با مالیمت انگشتشو روی لبهام کشید و گف

 کامران_خب اشکالش چیه؟!

 با حرص نگاهش کردم...

 _خب زشته جلوی همه!

 لبخند بدجنسی زد و نگاهشو ازم گرفت...

کامران_پس یعنی اگه فردا بریم خونه ی خودمون ، دیگه 

 اشکالی نداره که همه جاتو کبود کنم؟!
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 نگاهمو با خجالت ازش گرفتم و خودمو به اون راه زدم...

ه عمو رامین باالخره رضایت داده و برای پس شنیده بود ک

 فردا حاضره!

 _خونه ی خودمون؟!

چایی که براش ریخته بودمو از دستم قاپید و کمی ازش رو 

 سر کشید...

 کامران_نکتش خونه ی خودمون بود واقعا؟!

خندم گرفت اما به روی خودم نیاوردم و لیوان چایی خودمو 

 از روی کابینت برداشتم...

 صبحونمونو بخوریم گشنمه!_بیا بریم 

 سرشو تکون داد و با هم دیگه سمت سفره رفتیم...

توی هال خبری از مامان و خاله نبود و از قرار معلوم 

 میخواستن برن بیرون!

کنار سفره نشستم و خواستم لقمه ای برای خودم بگیرم که با 

دیدن نگاه خیره ی آرمان روی لبهام به خودم اومدم و تازه 

 ه این اواخر چقدر حواس پرت شدم!فهمیدم ک

یادم رفته بود که کامران توی آشپزخونه رژمو پاک کرده 

ولی به هرحال این دلیل قانع کننده ای برای این نگاه آرمان 

 نبود!

سرمو پایین انداختم که انگار کامران تازه متوجه نگاه 

 عجیب آرمان شد که با لحن بدی رو بهش گفت :

 داش؟!کامران_مشکلی داری دا

نچی کردم و لقمه ای که گرفته بودمو برای پرت کردن 

 حواسش دستش دادم...
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انقدر این اواخر لطف برادرانه ی آرمان نصیبم شده بود که 

 دلم نمیخواست کامران بهش بی احترامی کنه ؛

 آرمان برای من مثل یه برادر بود!

سرشو تکون داد ، کمی از چاییشو سر کشید و از جاش پاشد 

 ت اتاقش رفت...و سم

نفسمو با صدا بیرون دادم و حاال که تنها شده بودیم رو به 

 کامران گفتم :

_آرمان همونطور که برادر توئه واسه من هم عین برادر 

 میمونه عزیزم...زشته ، باهاش اینجوری حرف نزن!

اخم کرد و استکان توی دستشو محکم به نعلبکی زیرش 

 ..کوبید.

داریم حدیث ، آرمان هیچِی تو نیست کامران_برادر مرادر ن

 ، فهمیدی؟!من خودم بهتر از تو همه چیزو میفهمم!

 سمتش برگشتم و سرمو تکون دادم...

خوب میدونستم که قبول کردن اینجور چیزا توی ذاتش 

نیست و تا حرفشو به کرسی ننشونه آروم نمیگیره ، پس 

 حینی که سعی داشتم آرومش کنم گفتم :

 ه..._خیلی خب ، باش

 ...کامران_صبحونتو بخور میریم بیرون

 با کنجکاوی گفتم :

 _کجا؟!

 سرشو تکون داد و جوابی به سوالم نداد...

بعد از جمع کردن سفره سمت اتاقم رفتم و مشغول آماده 

 شدن شدم...
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مامان و خاله رفته بودن خرید ، امشب قرار بود هلیا و 

شده بود شوهرش محسن بعد از مدتی که نسبتا طوالنی 

 برگردن تهران...

مادِر محسن کرمان زندگی میکرد و این روزا مثل اینکه 

بنده خدا حالش زیاد خوب نبود و محسن و هلیا رفته بودن تا 

 توی این موقعیت کنارش باشن...

نمیدونستم که وقتی باالخره بعد از این همه مدتی که راحت 

ود زرگ بنگذشته بود و برای من پر از اتفاقای کوچیک و ب

تنها خواهرمو ببینم باید بهش چی بگم و حرفامو از کجا 

براش شروع کنم ، با توجه به اینکه هیچکس از اوضاعمون 

به خاطر شرایطی که مادر محسن داشت و ناراحتی هایی 

 ...که داشتن به هلیا چیزی نگفته بود

روسری بلندی رو روی سرم انداختم و کیفمو برداشتم و 

تاق بیرون برم که در باز شد و کامران توی خواستم از ا

 چارچوبش ایستاد...

 کامران_بریم؟!

 سمتش رفتم... سرمو تکون دادم و

 _بریم...

پشتش روی موتور نشستم و مثل همیشه با دستام بغلش کردم 

که با یادآوری زخم روی شکمش دستامو با هول برداشتم و 

 گفتم :

 _بهتری؟!

 ش گذاشت و گفت :دستامو گرفت و روی کمر خود

 کامران_خوبم بابا مرد که با یه خراشیدگی چیزیش نمیشه...
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 چونمو روی شونش گذاشتم و گفتم :

_به خاطر یه خراشیدگی آدمو نمیبرن بیمارستان پانسمانش 

کنن ، وای کامران چیکار کنم از دست تو که یه ذره هم به 

 فکر خودت نیستی؟!

 نیمچه خنده ای کرد...

 ن دختر!کامران_غر نز

خیابونارو میپیچید و مسیری رو پیش گرفته بود که هیچ 

 شناختی ازش نداشتم!

یه ربعی میشد که توی راه بودیم که دیگه طاقت نیاوردم و با 

 کنجکاوی گفتم :

 _کجا داریم میریم خب؟!

 توی خیابونی پیچید و کنار در یه آپارتمان ایستاد و گفت :

 کامران_پیاده شو!

 شدم و به اطرافم نگاهی انداختم ؛با تعجب پیاده 

 هیچ شناختی از اینجا نداشتم!

 _اینجا کجاست دیگه؟!

پیاده شد و موتورشو قفل کرد و دستمو کشید و سمت در 

 آپارتمان راه افتاد...

با گنگِی تمام بهش چشم دوخته بودم که دستشو توی جیبش 

فرو کرد و دسته کلیدی رو درآورد و باهاش قفل در ورودی 

 باز کرد! رو

 بالفاصله گفتم :

 _چیشد؟!

 خندید و دستمو کشید...
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 کامران_بیا تو باهوش!

وارد سالنی که به آسانسور و کلی پله ختم میشد شدیم که 

 دکمه ی آسانسورو زد...

واقعا نمیفهمیدم ، تا حاال اینجا نیومده بودم ، حتی اطرافشو 

 هم نمیشناختم!

یم که با حرص با رسیدن آسانسور هردومون واردش شد

 گفتم :

 _یعنی هنوزم نمیخوای چیزی بگی؟!

 دکمه ی سه رو زد و ادامو درآورد :

 کامران_یعنی هنوزم چیزی نفهمیدی؟!

 مشتمو حواله ی سینه ی پهنش کردم و گفتم :

 _ادای منو درنیار!

 .مشتمو گرفت و سمت لبهاش کشید و روش بوسه زد..

 رارم!کامران_مال خودمه دلم میخواد اداشو د

 بیخیال بحث چند لحظه پیشمون خندیدم...

 _منو میگی دیگه؟!

با شنیدن صدای آسانسور که با صدای نکره ای میگفت طبقه 

 ی سوم ازش خارج شدیم...

دستمو کشید و سمت یکی از واحدا رفت و کلیدشو سمت در 

 برد که با بهت گفتم :

 _یعنی...اینجا مال توئه؟!

 خندید...

 اهوشی!کامران_چقدر تو ب

 جفت ابروهام باال پریدن...
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اگه اینجا مال کامران بود پس چرا هیچوقت حرفی ازش 

 نزده بود؟!

 اصال چرا تا حاال منو اینجا نیاورده بود؟!

قیافه ی متفکری به خودم گرفتم و خواستم چیزی بگم که 

دستمو کشید و تقریبا پرتم کرد تو و با لحن خنده داری گفت 

: 

 به خونه ی خودمون خوش اومدی! کامران_سوپرایز ،

هم خندم گرفته بود و هم باورش برام سخت بود و هم کلی 

سوال داشتم که دلم میخواست همین االن ازش بپرسم اما 

همه ی اینارو کنار گزاشتم و خودمو توی آغوشش رها 

کردم و روی ته ریششو بوسیدم و خواستم عقب بکشم که یه 

ست دیگشو زیر گردنم دستشو زیر زانوهام انداخت و د

 .گزاشت و از روی زمین بلندم کرد..

 با بهت نگاهش میکردم که با بدجنسی لب زد :

کامران_میخواستم بزارم اول خونه رو ببینی ، تقصیر 

 خودت شد دیگه!

از خجالت گرخیدم و سعی کردم از بغلش بیرون بیام اما 

 مگه میزاشت؟!

 شتش هارمونیسمت در سفید رنگی که با دیوارای بنفش پ

 زیبایی رو ایجاد کرده بود رفت و واردش شد...

 ...اتاق خوابی که در نهایت سلیقه چیده شده بود

روی تخت دونفره ی سفید رنگ گوشه ی اتاق که پرت شدم 

به خودم اومدم و خواستم از زیر دستش در برم که روم 
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خیمه زد و دستامو با فرو کردن انگشتاش میون انگشتام قفل 

 د و لبهاشو روی لبهام گذاشت...کر

ت دس  نفس کم آورده بودم و سینم مدام باال و پایین میشد اما

 ...بردار نبود

بعد از دوش گرفتن همونطور که خونه رو دید میزدم سمت 

 آشپزخونه رفتم تا یه چیزی برای ناهار درست کنم...

اینطور که معلوم بود کامران این چند روزی که نبودو اینجا 

گذرونده بود ، اینو از یخچال پر و شوفاژای روشن 

 فهمیدم...

 …هنوز حموم بود و من توی آشپزخوته تنها بودم

مشغول درست کردن کتلت بودم که لباس پوشیده وارد 

 آشپزخونه شد و گفت :

 کامران_چه بوی غذایی راه انداختی خانوم!

لبخند زدم و با قاشق کمی از محتویات توی ظرفی که دستم 

بودو توی ماهیتابه ریختم و خواستم صاف و صوفش کنم که 

با نشستن دستش روی شکمم و شنیدن صدای آرومش کنار 

 گوشم حواسم پرت شد و ماتم برد...

 کامران_بچم چطوره مامان کوچولوی خودم؟!

 حس عجیبی داشت یادآوریش ؛

  حسی که نمیتونستم درست تشخیصش بدم ؛

 یه شیرینِی توأم با ترس؟!

لذت وصف ناشدنی که درکش یکم از لذتای دیگه سخت  یه

 تر بود؟!

 نمیدونم!
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 لبخند زدم و گفتم :

 _از من بهتره!

خواست چیزی بگه که با زنگ خوردن گوشیش ازم فاصله 

 گرفت و بالفاصله جواب داد :

 کامران_بله؟

 سمتش برگشتم و با کنجکاوی سرمو تکون دادم که گفت :

 کامران_مامانته!

واست سفارش کنه که زودتر بریم خونه ، آخه حتما میخ

مهمونی برگشتن هلیا یه خورده بزرگتر از جمع 

 خودمونیمون بود...

 کامران_باشه ، میایم ، پس فعال!

 تماسو قطع کرد که گفتم :

_بزار حدس بزنم ، استرس اینو داشت که دیر خدمت 

 فامیالی محسن برسیم!

نشست و به روی صندلی میز دونفره ی وسط آشپزخونه 

 ساالدی که باسلیقه درست کرده بودم نگاهی انداخت...

 کامران_اگه قضیه شخصی نبود اصال نمیرفتیم!

 با تعجب گفتم :

 _جانم؟ شخصیه قضیه؟!

 اخم کمرنگی بین دو ابروش نشوند و لب زد :

 کامران_بگذریم!

 یه جورایی منظورشو گرفته بودم...

اهاشون رو در رو غیرمستقیم داشت به دفعه ی پیشی که ب

 شده بودیم اشاره میکرد ؛
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همون دفعه ای که جلوی همه حسابی با آرمان دعواش شده 

 بود!

به همین خاطر خودمو به اون راه زدم و ماجرارو بیشتر از 

 این کش ندادم...

و آب  بعد از خوردن ناهار و شنیدن تعریف و تمجیدای نون

سر و گوش داِر کامران میزو جمع کردم و یه دستی به 

آشپزخونه کشیدم و همچین بگی نگی یه چیزاییشو تغییر 

 دادم...

 به ساعت نگاهی انداختم...

شیش شده بود و دیگه باید کم کم جمع میکردیم و میرفتیم 

 خونه وگرنه داد مامان درمیومد!

سمت اتاق خواب رفتم و جلوی آینه ایستادم و نگاهی به 

 خودم انداختم...

نم بدجوری توی چشم بود و اینجا هم کبودی لبهام و گرد

 چیزی برای پوشوندنش نداشتم...

روی خودم حس کردم و سمتش  سنگینی نگاه کامرانو

 برگشتم ؛

روی تخت دراز کشیده بود و تک تِک حرکاتمو زیر نظر 

 .گرفته بود..

 کاش حداقل زودتر از مهمونا میرسیدیم!

 پالتومو توی دستام گرفتم و گفتم :

 میخوام بعد از مهمونا برسیم...؟ ن_بریم

 لبخند زد...
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کامران_نه ، میخوام دیر برسونمت همه سیاه و کبود ببیننت 

 خرفهم شن که مال منی!

 ..خندم گرفت و نتونستم جلوی خودمو بگیرم.

 با اعتراض گفتم :

 _خیلی پلیدی!

 دستاشو از هم باز کرد و گفت :

 کامران_حرف نزن بیا بغلم!

تم و خودمو توی آغوشش انداختم و بیخیال سمتش قدم برداش

 روی ته ریشش دست کشیدم...

 _به من چه ، وقتی مامان کله اتو کند میفهمی!

 نچ نچی کرد...

 کامران_چقدر هم که من از مامانت میترسم!

باالخره نیم ساعت بعد به زور از روی تخت بلندش کردم و 

 راهش انداختم...

رو به بارونی شدن  هوا حسابی سرد بود و رفته رفته

 ..میرفت.

به خونه که رسیدیم حسابی دیر شده بود چون سه چهارتا 

ماشین دم در پارک شده بود و خبر از رسیدن مهمونا 

 میداد... با حرص نگاهش کردم و گفتم :

 _دیدی دیر رسیدیم؟!

 درو با کلید باز کرد و موتورشو گوشه ی حیاط گذاشت...

 لو!کامران_غر نزن شالتو بکش ج

شالمو جلو کشیدم و نفسمو با صدا بیرون دادم و خواستم 

سمت  داخل شم که مامان قبل از اینکه فرصت کنم دستمو

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  179  

دستگیره ی در ببرم درو از پشت باز کرد و بیرون اومد و 

 با هول گفت :

کامران کسی نفهمه  مامان_ سالم ، چقدر دیر کردین...

 حدیث بارداره ها...

دم و هنوز فرصت نکرده بودم چیزی با بهت نگاهش میکر

 بگم که کامران دستمو توی دستش کشید و گفت :

 کامران_چرا نفهمن؟! مگه خالفه؟ زنمه!

سرمو از خجالت پایین انداختم که کامران دستمو کشید و با 

 هم وارد سالن پذیرایی شدیم...

همگی مشغول سالم و  همه با دیدنمون از جاشون پاشدن و

 م...احوالپرسی شدی

جالب اینجا بود که همه اومده بودن اما هنوز خبری از هلیا 

 و محسن نبود!

برای عوض کردن لباسام سمت اتاقم رفتم و پالتومو با یه 

هودی عوض کردم و شالی رو روی سرم انداختم و بعد از 

 کشیدن یه رژ کمرنگ روی لبهام از اتاقم بیرون رفتم...

 مه سمتم چرخیدن...با بیرون رفتنم از اتاق نگاهای ه

سر به زیر جلو رفتم و روی کاناپه کنار کامران که زودتر 

از من لباساشو عوض کرده بود و به جمعشون پیوسته بود 

 نشستم که دستشو دور کمرم حلقه کرد...

خجالت میکشیدم اما میدونستم که حتی اگه بهش بگم هم 

 تغییری توی حالتش ایجاد نمیکنه!

به من کرد  که منا خواهر محسن روهمه مشغول بحث بودن 

 و گفت :
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منا_چه یهویی شد قضیه ی ازدواجتون حدیث جون ، 

هیچکس اصال انتظارشو نداشت ، همه فکر میکردن که آقا 

 آرمان قراره خواستگاریت کنه!

 با بهت سمتش برگشتم ، چقدر حرفاش بوی نادونی میدادن!

که  حتی اگه همچین قراری رسما گذاشته شده بود زنی

همسن مادر من بود باید میفهمید که حاال دیگه وقت این 

 حرفا نیست!

خواستم لب باز کنم و چیزی بگم که کامران طاقت نیاورد و 

 لب زد :

کامران_قرار نیست هرکسی که از راه برسه از ته و توی 

زندگی ما خبر داشته باشه وگرنه همچین هم یهویی نبود ، 

 فکر نکنن!درضمن به همه بگین که انقدر 

با اینکه بهش حق میدادم که در جواب حرفای مسخره ی منا 

خانوم قاطی کنه اما برای اینکه آبروریزی نشه دستمو روی 

 پاش گذاشتم و نچی کردم...

 مامان برای ماسمالی کردن لحن تند کامران خندید و گفت :

 مامان_آره دیگه آدمیزاد از فردای خودش هم خبر نداره...

 رفاشون با چشمام دنبال آرمان گشتم ، اما نبود!به دنبال ح

با پیچیدن صدای آیفون توی خونه خاله که توی آشپزخونه 

 بود سمتش رفت و درو باز کرد و بالفاصله رو به ما گفت :

 خاله_هلیاجون هم اومد..

از جام پاشدم و همراه مامان سمت در رفتم و منتظر شدم که 

ومد با دلتنگی توی آغوشم همراه محسن بیاد تو و وقتی که ا

 کشیدمش و گفتم :
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 _دلم خیلی برات تنگ شده بود...

 گونمو بوسید و گفت :

 هلیا_منم دلم برات لک زده بود قربونت بشم...

من و مامان و خاله و هلیا توی آشپزخونه مشغول کشیدن 

غذا بودیم و من از وقتی که هلیارو دیده بودم داشتم براش از 

این مدت افتاده بود میگفتم و هلیا غصه اتفاقایی که توی 

میخورد از اینکه روحشم از این جریانا خبر نداشته و کنارم 

نبوده... مشغول حرف زدن با هلیا بودم که مامان رو بهم 

 گفت :

 مامان_حدیث مادر سفره رو ببر..

باشه ای گفتم و سفره رو برداشتم و از آشپزخونه بیرون 

سفره رو روی زمین پهن کنم رفتم و همین که خم شدم تا 

 کامران کنارم ایستاد و از دستم گرفتش و با اخم گفت:

 کامران_برو بشین توی آشپزخونه من هستم..

همون لحظه آرمان با موهای خیس و ظاهری آشفته از در 

تو اومد و انگار که نمیدونسته مهمون داریم با تعجب رو به 

 همه سالم کرد...

 یزیش میشدا!آرمان هم این روزا یه چ

در جواب کامران سرمو تکون دادم و سمت آشپزخونه 

 رفتم..

خاله دیس برنجی رو سمتم گرفت که از دستش گرفتم و 

 روی میز گذاشتم و سر به زیر و با خجالت گفتم:

 _کامران میگه خودم میبرم..

 مامان سرشو تکون داد و با خنده گفت:
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 مامان_امان از دست این پسر!

 فت:خاله با هول گ

خاله_ای وای ، همون بهتر که کامران منعت کرد...اصال 

 حواسم نبود...

 منظورشو گرفتم و سر به زیرتر شدم!

 هلیا که تازه از سر سفره برگشته بود با تعجب گفت :

 هلیا_به چی حواست نبود خاله جون؟!

 متعجب سمتش برگشتم ؛

 یعنی تا حاال کسی بهش نگفته بود؟!

 خاله جواب داد :

 _بچش دیگه قربونش برم...خاله

 به وضوح دیدم که رنگ از صورت هلیا پرید...

 با صدای نسبتا بلندی گفت :

 هلیا_چی؟!

 مامان سمتش اومد و با لبخند گفت :

مامان_داری خاله میشی دیگه...بس که نجنبیدی خواهر 

 کوچیکت ازت جلو زد!

 هلیا همچنان مات و مبهوت به مامان نگاه میکرد...

 م و کنارش ایستادم...سمتش رفت

 _فکر میکردم مامان بهت گفته...

 لبشو زیر دندونش کشید و با هول گفت :

 هلیا_نه ، نه نگفته بود..

 اینو گفت و بعد بغلم کرد...

 هلیا_مبارک باشه عزیزم...
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 چرا صداش میلرزید؟!

خواستم ازش بپرسم که چرا یهو از این رو به اون رو شدی 

 ان از پشت سرم به عقب برگشتم...که با شنیدن صدای کامر

 کامران_مبارک باباش باشه!

 لبخند زدم و بشقابارو دستش دادم...

 _فعال برو اینارو بچین بابایی!

 خندید و با بدجنسی گفت :

 کامران_نوبت منم میرسه حدیث خانوم!

 با حرص گفتم :

 _برو!

سر سفره همه ی نگاها به چهره ی در هم و آشفته ی آرمان 

 واقعا چش شده بود؟!بود ، 

از طرفی هم هلیا بدجوری توی خودش بود و مشکل اینجا 

بود که این حالت از وقتی که خبِر بارداری منو شنید بهش 

 دست داده بود!

گذشت و مهمونا رفتن و حاال فقط مونده بودیم خودمون و 

 هلیا و محسن...

 آرمان که از وقتی مهمونا رفته بودن انگار از قفس آزاد شده

بود و سمت اتاقش پر کشیده بود و هلیا ، با فاصله از 

محسنی که تازه خبر بارداری منو شنیده بود نشسته بود و به 

ظاهر به حرفای خاله راجب فردا و عقد و محضر گوش 

میداد اما منی که خواهرش بودم خوب میفهمیدم که هلیا 

 امشب هلیای همیشه نیست!
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ز کردم و رو به خاله از فکری که به سرم زده بود لب با

 گفتم :

_خاله جون نمیخوای دیگه با عمو منصور آشتی کنی؟! فردا 

 بی عمو منصور صفا نداره ها!

 فهمیدم که دلش ریخت!

خاله_به آرمان گفتم که بهش خبر بده...دعوای ما دعوای 

بچگونه و بیخود و بی جهتی نبوده که حاال به راحتی آشتی 

 کنیم...

م که خودم همه چیزو بهتر از تو دلم میخواست بهش بگ

 میدونم اما زبون به دهن گرفتم و فقط سرمو تکون دادم...

هلیا و محسن هم رفته بودن و حاال من توی آشپزخونه 

مشغول شستن خورده ظرفایی بودم که از زیر دست مامان 

 در رفته بودن...

 خاله توی آشپزخونه اومد و رو به من گفت :

، خودم میشورم...خودتو اذیت خاله_عزیزم ولشون کن 

 نکن...

 سرمو تکون دادم و لب زدم :

 _نه بابا ، چه فرقی داره...

 لبخند زد و کامرانو صدا زد...

کامران وارد آشپزخونه شد و رو به خاله سری تکون داد که 

 خاله رو به جفتمون گفت :

خاله_فردا شما دوتا تا قبل از ساعت یازده برین حلقه هاتونو 

 ، ساعت یازده وقت محضر گرفتیم... بگیرین

 حلقه!
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 چرا تا حاال به فکر هیچکدوممون نرسیده بود؟!

جوابش واضح بود ، چون انقدر درگیری داشتیم که به 

 اینجور چیزای جزئی نمیرسیدیم!

کامران باشه ای گفت که خاله رو به جفتمون شب بخیری 

 گفت و از آشپزخونه بیرون رفت...

 شید و نزدیکم شد و کنار گوشم گفت :کامران خمیازه ای ک

 کامران_نوبت من رسیده ، ول کن اینارو بیا بریم بخوابیم!

 خودمو به اون راه زدم و با حرص گفتم :

_مگه میخوام بخوابونمت؟ برو بخواب منم کارم تموم شه 

 …میام

 با لحنی مظلومانه از خستگی گفت :

 کامران_بدجنس بودن اصال بهت نمیاد!

 ...خندم گرفت

آخرین دونه ی استکانو شستم و روی آب چکون گذاشتم و 

 حینی که دستامو خشک میکردم گفتم :

 _بیا بریم دورت بگردم...

روی تختش دراز کشید که کنارش دراز کشیدم و دستمو 

 نوازشگرانه میون موهاش کشیدم...

 _میدونی اصال حواسمون به حلقه خریدن نبود؟!

 شو بست...سرشو روی سینم گذاشت و چشما

 کامران_بد گذشت آخه...

با یادآوری دردهایی که کشیده بودیم دلم به درد اومد اما با 

 اطمینان گفتم :
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_مهم اینه که از االن به بعدش خوب بگذره که ایشاال 

 میگذره...

صدایی ازش نشنیدم و وقتی که ریتم منظم نفس هاشو شنیدم 

 کشیدم...فهمیدم که خوابش برده و پتو رو روی جفتمون 

امشب شب خوبی بود ، چون فرداش با یه شروع خوب 

 شروع میشد...

با احساس نوازش موهام چشمامو باز کردم و کمی سر جام 

 جابجا شدم...

باالی سرم نشسته بود و غرق نگاهم شده بود که با دیدن 

 چشمای بازم لبخند محوی زد و گفت :

یم تا بگیر کامران_صبح بخیر عزیزم ، پاشو بریم حلقه هارو

 دیر نشده ، ساعت دهه...

 سر جام نیمخیز شدم و چشمامو مالیدم...

 _صبح بخیر...باشه االن حاضر میشم...

 هوا بدجوری بارونی بود و آسمون مدام رعد و برق میزد!

 لباسامو پوشیدم و آرایش محوی روی صورتم نشوندم...

م ه قرار بود ما حلقه هارو بگیریم و بعد بریم محضر ، بقیه

 خودشون بیان...

نیمچه صبحونه ای خوردیم و پیش چشمای خندون مامان و 

 خاله و نگاه عجیب آرمان از خونه بیرون زدیم...

حلقه هارو که گرفتیم ده دقیقه وقت داشتیم که توی این 

بارون شدید خودمونو به محضر برسونیم و آخر انقدر توی 

 م...ترافیک موندیم که با پنج دقیقه تاخیر رسیدی
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از تاکسی پیاده شدیم و با چتر خودمونو به محضر رسوندیم 

و وقتی که وارد شدیم با جمع نسبتا شلوغی که منتظرمون 

بودن رو به رو شدیم و بالفاصله برای عقد وارد سالن معین 

 شدیم...

همه چیز خوب بود و تنها چیزی که منو نگران میکرد ، 

نستم باور کنم که نگاه خندون عمو رامین بود ، چون نمیتو

خوشحاله و در برابر بالیی که کامران سر پسرش آورد 

 قصد تالفی نداره!

همه چیز به خوبی و خوشی گذشت و با چندتا امضا حاال 

 دیگه ما رسما هم زن و شوهر بودیم...

کامران جعبه ی حلقه هارو باز کرد و حلقه ای که خودش 

 م بوسه زد...برام انتخاب کرده بودو دستم کرد و روی دست

 لبخند زدم و منم با ذوق حلقشو دستش کردم...

از   به خونه که برگشتیم همه خوشحال بودن ، شاید بیشتر

 همیشه!

 عمو منصور امروز اومد ، اما به خاله حتی نگاه هم نکرد ؛

 این اوضاع نگران کننده بود!

بعد از ناهار کامران قضیه ی خونه رو با مامان اینا در 

ت و اونا هم که هیچ جوره انتظارشو نداشتن میون گذاش

 حسابی ناراحت بودن...

کنار مامان روی کاناپه نشسته بودم و مشغول حرف زدن 

 باهاش بودم که کامران رو بهم گفت :

 کامران_کم کم پاشو حدیث...وسایلتو جمع کن...

 سرمو تکون دادم که مامان رو به کامران گفت :
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ینجا میموندین...بچم حدیث مامان_به خدا کاشکی فعال هم

 هنوز سنی نداره...سخته براش از پِس یه خونه بربیاد!

 خندم گرفت...

 _چه خبره مامان ، یه خونه دیگه این حرفارو داره؟!

 هلیا خندید و سرشو تکون داد...

هلیا_راست میگن که ته تغاری یع چیز دیگست ها...واسه 

 من از این حرفا نمیزدی مامان جون!

 ناراحتی گفت : خاله با

 خاله_عادت به دوریتون نداریم آخه...

راست میگفت ، منم عادت به دوریشون نداشتم اما چه میشد 

 کرد؟

_جای دوری که نمیخوایم بریم خاله جون...همین بغلیم ، 

 هروقت دلمون تنگ شد میایم پیشتون...

هیچکدومشون دیگه چیزی نگفتن و این شد که از جام پاشدم 

کردن وسایلم سمت اتاقم رفتم که کامران هم و برای جمع 

 همراهم اومد و روی تختم نشست...

 بغض داشتم...

درست به اندازه ی مامان و خاله این دوری برای منم سخت 

 بود اما باید میرفتیم...

روی زمین نشستم و چمدون بزرگمو از زیر تخت برداشتم 

 و سمت لباسام رفتم...

وسایلمو جمع کردم و حاال وقت به کمک کامران تقریبا تموم 

 رفتن بود...
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با بغضی که رفته رفته داشت خفم میکرد پالتومو تنم کردم و 

 از اتاقم دل کندم...

فکر نمیکردم که رفتن از این خونه انقدر سخت باشه اما بود 

 ، حتی بیشتر از این!

کامران به آژانس زنگ زده بود و حاال همه دم در مشغول 

 ..خداحافظی بودیم.

خبری از آرمان نبود ، بعد از محضر دیگه هیچکس ندیده 

 بودش!

 مامان بغضشو قورت داد و با صدای لرزونش گفت :

مامان_کامران توروخدا بچمو اذیتش نکنیا...مخصوصا االن 

 که بارداره...توروخدا مواظبش باش...

 بغض بیخ گلومو گرفته بود و ول کن نبود...

 : کامران سرشو تکون داد و گفت

 کامران_خیالت راحت خاله!

خاله سمتم اومد و بغلم کرد که دیگه نتونستم خودمو کنترل 

 کنم و بغضم شکست...

 خاله هم که گریه اش گرفته بود بریده بریده گفت :

 خاله_بهمون سر بزنین ها...

 دستامو روی صورتم کشیدم و اشکامو پاک کردم...

 نمیخواستم گریه کنم اما مگه میتونستم؟!

امران نچی کرد و منو توی آغوشش کشید و رو به مامان ک

 و خاله گفت :

 کامران_آخر گریشو درآوردین ها!
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با رسیدن آژانس باالخره با گریه و زاری از هم دل کندیم و 

 …من و کامران سمت خونه ی جدیدمون راه افتادیم

سخت مشغول چیدن وسایلم توی کمد بودم ؛ یعنی این کار به 

دا شدن از مامان اینا تسلی میداد ، به همین غمم درمورد ج

 .خاطر به این حد غرقش شده بودم..

کار لباسام تموم شد و حاال مونده بود چیدن وسایل دیگه ام ، 

 اعم از لوازم آرایشم و ادکلن هام...

خواستم روی میز بچینمشون که کامران که تا حاال به حال 

د شه از پشت بغلم کرخودم ولم کرده بود تا شاید حالم بهتر ب

 و گفت :

با کار کردن   کامران_میبینم که یه نفر از شدت دلتنگی

 اُوردوز کرده...

 همیشه منو میفهمید!

با بغض سمتش برگشتم و خودمو توی آغوشش رها کردم و 

به اشکام مجوز دادم که خودشونو آزادانه روی گونه هام 

 رها کنن...

 _کامران من دلم تنگ میشه...

 ..میون موهام کشید و پیشونیمو بوسید.دستشو 

کامران_هروقت دلت تنگ شد میریم پیششون 

 .....اینجوری نکن دیگهزندگیم.

لبامو ورچیدم و ازش فاصله گرفتم که با سر انگشتاش 

 اشکامو پاک کرد و گفت :

کامران_تا تو وسایلتو بچینی منم میرم از این سوپرمارکت 

 با من! بغلی یه چیزی بگیرم ، شام
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 حتی توی این حالم هم خندم گرفت...

 کامران و آشپزی؟!

 واقعا؟!

 _جدی که نمیگی؟!

 پوزخند زد...

کامران_دست کم گرفتی ها ، پس فکر کردی این یه هفته ای 

که قهر کرده بودم اومده بودم خونه ی بابامو چجوری 

 گذروندم؟!

 خندیدم...

 وفق هم بود!میدونستم که سعی داره شادم کنه و الحق که م

 _باشه عزیزم برو ، منم کار وسایلمو تموم میکنم تا بیای...

 گونمو بوسید و سمت در رفت...

 کامران_زود برمیگردم...

یکی دو هفته ای از روز عقدمون میگذشت و همه چیز 

 خوب پیش میرفت...

اوضاع زندگیمون آروم بود و خبری از دردسر و دغدغه 

ز روی زندگیمون کم نمیشد هایی که این اواخر سایشون ا

 نبود...

 شب بود و توی آشپزخونه مشغول درست کردن شام بودم...

ساعت هشت و نیم بود و کامران معموال ساعت نه 

 میرسید...

 …ساالدی درست کردم و میزو چیدم

شام آماده شده بود و ساعت از نه گذشته بود اما خبری از 

 کامران نبود!
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معموال یا سر وقت میومد یا حتی سابقه نداشت که دیر کنه ، 

 زودتر اما امشب...

سمت اتاق خواب رفتم و گوشیمو از روی عسلی کنار تخت 

 برداشتم و شمارشو گرفتم...

 بوق میخورد اما جواب نمیداد!

 ...کم کم داشتم نگران میشدم

خودمو آروم کردم و از اتاق بیرون رفتم و تلویزیونو روشن 

 کردم...

 ب زیاد از حد شده بود...حتما کارش امش

سعی کردم خودمو با تلویزیون سرگرم کنم و تا حدی هم 

جواب داد اما وقتی که عقربه های ساعت رسما دِه شبو 

نشون دادن و کامران باز هم گوشیشو جواب نداد دیگه 

 نتونستم خودمو به اون راه بزنم و نگران نباشم!

 د؟!یعنی کجا بود و چرا تا حاال خونه نیومده بو

لبمو زیر دندونم کشیدم و با اظطراب شماره ی مامانو گرفتم 

 تا شاید اون ازش خبری داشته باشه...

 بعد از چند تا بوق جواب داد و بامحبت گفت :

 مامان_سالم حدیث جان ، خوبی مادر؟ نوه ام خوبه؟!

دستمو روی صورتم کشیدم و سعی کردم نگرانیمو بروز ندم 

 نگرانی نندازم...و مامان اینارو هم توی 

  _سالم مامان مرسی ، خوبیم ، شما خوبین؟

مامان_خوبیم عزیزم ، با کامران نمیاین یه سر بزنین به 

 ما؟!

 ناخونمو جویدم و لب زدم :
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 _کامران هنوز از سر کار برنگشته ، اونجا نیومده؟!

 لحنش رنگ نگرانی گرفت...

 مامان_نه...طوری شده؟!

 چرا انقدر دلم شور میزد؟!

بغض بیخ گلومو گرفت اما بروزش ندادم و به سختی لب 

 زدم :

 .بعدا بهت زنگ میزنم..._نه...فقط دیر کرده...باشه پس..

مامان_نگران نباش دخترم واسه بچه ات خوب 

 نیست...میخوای آرمانو بفرستم یه سری به کارگاهش بزنه؟!

 با هول از جام پاشدم و گفتم :

 _نه خودم میرم...

ن از پشت خط به گوشم رسید که از مامان صدای آرما

 میپرسید "چی شده؟!"

تنها..آرمانو   مامان_نه حدیث خطرناکه این وقت شب

 میفرستم سراغت...

 تا خواستم ممانعت کنم خداحافظی گفت و تماسو قطع کرد!

 انگار فهمیده بود که میخوام از زیرش در برم!

 دلم مثل سیر و سرکه میجوشید...

 ود باید تا حاال پیداش میشد...هرجا که می ب

 شمارشو گرفتم...

 باز هم جواب نداد!

از طرفی نمیخواستم به خاطر حساسیت های کامران با 

 آرمان راه بیفتم و از طرفی حرفای مامانو قبول داشتم...
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خطرناک بود این وقت شب تنها جایی رفتن و به هرحال 

 همراه شدن با آرمان بهتر از تنها رفتن بود...

 با کالفگی پالتویی تنم کردم و یکی از شاالمو برداشتم...

 داشتم از شدت نگرانی قبض روح میشدم!

مشغول جویدن ناخنم بودم که صدای زنگ آیفون منو به 

 خودم آورد...

 چقدر زود رسیده بود آرمان!

از جام پاشدم و دکمه ی آیفونو زدم و از خونه بیرون رفتم و 

 …درو با هول قفل کردم

دلم نذر و نیاز میکردم که کارگاه باشه و از خستگی  توی

 خوابش برده باشه یا هرچیز دیگه ای ؛

 فقط باشه و ببینمش!

از آسانسور که بیرون رفتم آرمانو دیدم که منتظرم کنار در 

 ایستاده بود...

 سمتش رفتم و با صدایی که زور نگرانی میلرزید گفتم :

م توی زحمت _ببخشید توروخدا این وقت شب تورو ه

 انداختم...

نگاهشو از صورِت در هم از نگرانیم گرفت و سرشو تکون 

 داد...

 آرمان_نه بابا ، این چه حرفیه...

تموم مدتی که توی مسیر کارگاه بودیم دلم توی دستم بود و 

 از شدت نگرانی یه لحظه هم آروم نمیگرفتم...

 ه...بیفتدلم گواهی بد میداد ، انگار قرار بود که اتفاق بدی 
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به کارگاِه کابینت سازی کامران که رسیدیم دلم برای یه 

 لحظه آروم گرفت...

کرکره ها تا نیمه پایین کشیده شده بودن و المپای داخل 

 ...کارگاه روشن بودن

همین که آرمان ماشینشو نگه داشت ازش پیاده شدم و به 

قصد اینکه تا خود صبح به کامران غر بزنم که چرا جواب 

نمو نداده سمت کارگاه رفتم و بدون اینکه کرکره هارو تلف

 ذره ای باال بزنم وارد شدم...

 قدم نسبتا کوتاه بود و به راحتی ازش رد شدم...

 ...به اطرافم نگاهی انداختم

در باز بود اما سکوتی که همه جارو فرا گرفته بود نشون 

 میداد که هیچکس این اطراف نیست!

ید شده بود سمت اتاقی که حکم کارگاه با دلشوره ای که تشد

رو داشت رفتم و با دیدن صحنه ای که جلوی چشمام نقش 

بسته بود هینی کشیدم و عقب پریدم و همون لحظه بغضم 

 شکست و وجودم غرق اظطراب وحشتناکی شد...

 روی زمین پر از خون بود و خبری از کسی نبود...

ردم و صدای تپش های قلبمو توی هرلحظه احساس میک

 حس میکردم که نمیتونم نفس بکشم...

 پاهام سست شده بودن و احساس ضعف داشتم...

 دستمو به دیوار گرفتم و با گریه نالیدم :

 .._کامران.

 صدای آرمانو شنیدم که با نگرانی مشهودی گفت :

 آرمان_حدیث اینو ببین...
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سمتش برگشتم و قبل از اینکه فرصت کنه چیزی بگه با 

 خل کارگاهو نشونش دادم و با گریه گفتم :دستم دا

_آرمان اینجا پر خونه...آرمان کامرانم...هی دلم بهم میگفت 

 یه چیزی شده...حاال چه خاکی به سرم بریزم؟!

 ...سمتم اومد و با ناراحتی کاغذی رو جلوم گرفت

 چشمام از زوِر گریه تار میدیدن...

 انداختم...دستامو روی چشمام کشیدم و به کاغذ نگاهی 

 روش نوشته شده بود :

"کادوی سر عقدتون ، با تاخیر! این تازه اولشه ؛ برای 

 گرفتن بقیش بیا اینجا!" و زیرش آدرسی رو نوشته بود...

دستمو جلوی دهنم گرفتم و ناتوان روی دیوار پشتم کشیده 

 شدم و روی زمین نشستم و نالیدم :

ان رفته بود سر _عمو رامین...دو روز قبل از عقدمون کامر

 ..وقت سهند...میدونستم که تالفی میکنه...کار خودشه.

 آرمان کنارم روی زمین زانو زد و با نگرانی گفت :

آرمان_خیلی خب پاشو تورو ببرم خونه ، میرم ببینم چه 

 مرگشه این مرتیکه!

دستمو به دیوار گرفتم و به سختی از جام پاشم و سرمو به 

 شدت تکون دادم...

کرش رو هم نمیتونستم بکنم که توی این شرایط بشینم حتی ف

 و دست رو دست بزارم...

 _نه...بریم...منم میام...

 سمت در راه افتاد و با جدیت گفت :
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آرمان_حدیث االن وقت کل کل کردن نیست ، میبرمت پیش 

 مامان اینا!

 اینبار تقریبا جیغ کشیدم :

 ..._من هیچ جا نمیرم

نیت وحشتناکی که تا حاال ازش سمتم برگشت و با عصبا

 ندیده بودم سرم داد کشید :

آرمان_با این بچه توی شکمت کجا ببرمت؟!برو بشین تو 

 ماشین حدیث!

 صدای هق هقم باال گرفت...

تیکه کاغذو از دستش قاپیدم و از کارگاه بیرون رفتم و 

که آستینمو از پشت طوری کشید  سمت خیابون قدم برداشتم

 و کنترل نکرده بودم توی آغوشش رها میشدم!که اگه خودم

 ازش فاصله گرفتم که نگاه خشمگینشو بهم دوخت و داد زد :

 ..آرمان_انقدر با اعصاب من بازی نکن دختر ، بخدا میزنم.

حرفشو قطع کرد و روشو ازم گرفت و دستاشو میون 

 موهاش فرو کرد...

 با بهت بهش نگاه میکردم ، چرا اینجوری شده بود؟!

رفتارای عجیبشو پشت گوشم انداختم و بینیمو باال کشیدم و 

 با بغض گفتم :

_من نمیتونم بیخیال بشینم و دست رو دست بزارم تا ازش یه 

خبری بشه...دارم میرم اونجا...تو هم نمیتونی جلومو بگیری 

 پس بیخیال شو!

 با حالت عجیبی از عصبانیت سمتم برگشت و داد زد :
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نم جلوتو بگیرم ، بدتر از اون اینه که آرمان_نه من نمیتو

 جلوی خودمم نمیتونم بگیرم ، میفهمی؟!

با گنگی سرمو تکون دادم و اشکامو از روی گونه هام پاک 

 کردم...

 _هیچی از حرفات نمیفهمم...من باید برم...

اینو گفتم و خواستم برای گرفتن تاکسی سمت خیابون برم که 

 سمت ماشینش راه افتاد و گفت :

 آرمان_بیا بریم!

 ممانعتی نکردم و سوار ماشینش شدم...

ترجیح میدادم که آرمان همراهم باشه ، هرچند که میدونستم 

کامران با دیدنش حسابی از دستم عصبانی میشه اما االن 

 واقعا به کمکش احتیاج داشتم...

باالخره به آدرسی که توی اون تیکه کاغذ نوشته شده بود 

 رسیدیم...

پیاده شدم و دنبال پالک چهل و یک گشتم و طولی  از ماشین

 نکشید که پیداش کردم ؛

 ...خونه باغ بزرگی بود که توی عمرم به چشم ندیده بودمش

قبل از اینکه آرمان سمتم بیاد و بخواد از داخل شدن منعم 

کنه با استرس زنگ آیفونو فشردم و طولی نکشید که در با 

 ..صدا باز شد.

دم و لبمو زیر دندونم کشیدم و خواستم بغضمو قورت دا

وارد شم که آرمان که تا حاال مشغول قفل کردن ماشینش بود 

 …خودشو به در رسوند و قبل از من وارد شد
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داخل حیاط پر بود از درخت های کوتاه و بلند و این حجم از 

 شلوغی درخت ها به حیاط ظاهر ترسناکی داده بود...

 ...لرز بدی به تنم افتاده بود

همراه آرمان مسیری که به یه در بزرگ ختم میشد رو طی 

کردیم و وارد سالن بزرگی که پشت اون در قرار داشت 

 شدیم...

 چرا هیچکس توی خونه ای به این بزرگی نبود؟!

با ترس و اظطراب قدم برمیداشتم و به اطراف سرک 

میکشیدم که با شنیدن صدایی درست از پشت سرم با ترس و 

عقب برگشتم و با مردی رو به رو شدم که به عمرم لرز به 

 به چشم ندیده بودمش!

 +تو باید حدیث باشی!

نگاه گنگمو بهش دوختم و خواستم چیزی بگم که آرمان ازم 

 پیشی گرفت و گفت :

 آرمان_اونوقت جنابعالی کی باشی؟!

 نفسشو بیرون داد و بی اعتنا رو به آرمان گفت :

ی خوشم نمیاد ، خیلی توی دست +از شما برادرای افسانه ا

 پایین! و

 بهت سراسر وجودمو گرفت...

این مرد کی بود که از همه ی زندگی ما خبر داشت و 

 هیچکدوم از ما نمیشناختیمش؟!

 از طرف دیگه اگه اینجا مال این مرد بود پس کامران...

کامران اینجا چیکار میکرد و این مرد از جون زندگی ما 

 چی میخواست؟!

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  211  

 صدایی که همواره از زور بغض میلرزید لب زدم :با 

_کامران کجاست؟!چه دلیلی میتونه داشته باشه اینکه مارو 

به اینجا کشوندی؟!اصال تو کی هستی و از کجا مارو 

 میشناسی؟!

 ..صدای پوزخندش سکوت سرد فضا رو شکست.

 چقدر وهم انگیز بود رفتار مرد رو به روم!

یست اینکه تو حتی پدرتو هم +من پدرتم حدیث ، زیبا ن

 نمیشناسی؟!

از ادعایی که میکرد دلم ریخت و بهت سراسر وجودمو 

گرفت اما طولی نکشید که به خودم اومدم و با اطمینان گفتم 

: 

..این ._مسخرم میکنی؟!پدر من مرده...خیلی وقته که مرده

دیگه چه بازِی مسخره ایه که راه انداختی؟کامران 

 کجاست؟!

 م برداشت و سرشو تکون داد...سمتم قد

+منطقیه این که تو اینطور فکر میکنی...فکر میکنم رامین 

اینو هم بهت گفته که کی باعث مرگِ من شده نه؟! هیچی از 

 حرفاش نمیفهمیدم ؛ دیوونه بود؟!

 از مردن خودش حرف میزد و ادعا میکرد که زنده ست...

 واقعا متوجه نمیشدم!

 ادامه داد : با بهت نگاهش میکردم که

 +یه زِن هرزه!

 منظورش از زن هرزه مادر من بود؟!

 به سختی لب باز کردم و گفتم :
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_چی...چی داری میگی...اصال نمیفهمم...تو این چیزارو از 

 کجا میدونی؟!

 سیگاری روشن کرد و گوشه ی لبش گزاشت...

 +هنوز باور نکردی ، نه؟!

 ردم؟! اینکه پدرِ داشتم دیوونه میشدم ، چی رو باید باور میک

مرده به دست مادرم زنده شده و شوهرمو معلوم نیست کجا 

 برده؟!

 احساس حماقت میکردم با این حال لب زدم :

 _چیو؟!

 +این که پدرت بودم رو!

داشتم شک میکردم که خوابم و دارم این برنامه کودِک 

 مسخره رو خواب میبینم!

_پدرم بودی؟!خودتم حواست هست که حرفات چقدر 

 مسخره ان دیگه؟!

 پوزخند زد...

+درست پشت کمرت پشت کتف سمت چپت یه خال ریز 

 قهوه ای رنگ داری!

 جا خوردم...

 اینجا چه خبر بود؟!

 با من و من گفتم :

 _تو واقعا کی هستی؟!

 نیم نگاهی بهم انداخت و با جدیت لب زد :

 +پدرت!
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تپش قلبم باال گرفته بود و هرلحظه بیشتر از قبل احساس 

 ضعف میکردم...

 _ولی مگه تو...

 میون حرفم اومد و گفت :

.این یعنی اون ضربه منو +آره ، ولی میبینی که زنده ام..

 نکشته!

 باورم نمیشد...

 _پس اون مدارک...

+بعد از اون ضربه چشمامو که باز کردم دیدم کانادام و 

هیچی از گذشته امو یادم نمیاد...همش لطِف رامین بود...اون 

 از زندگی نکبت بارم نجات داد!منو 

 یعنی باید باور میکردم که کسی که جلوم ایستاده پدرمه؟!

پس همه ی اون مدارک ، عمو رامین چرا اون مدارکو بر 

 علیه مامان ساخته بود؟!

 _اما مدارک...

 عمو رامین از در ورودی وارد شد و گفت :

 ،عمو رامین_نمیخواستم که مهتا دیگه پِی رامبدو بگیره 

اونجوری بازم رامبد میشد همون رامبد قدیم که تا خرخره 

توی خالف و اعتیاد و قمار غرق بود ، مهتا زن زندگی 

 نبود!

دستمو روی دیوار کنارم گذاشتم و با بهت به عمو رامین زل 

 زدم...

 یعنی تموم اون مدارک جعلی بود؟!
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یعنی مادِر من یه عمر برای کاری که نکرده بود عذاب 

 داشت؟!وجدان 

 رو به عمو گفتم :

_چجوری تونستی این کارو با مادرم بکنی؟ اون اینهمه سال 

 خودشو گناهکار میدونست...

صدای مردی که خودشو پدرم معرفی کرده بود توی گوشم 

 ...پیچید

 رامبد_این حرفا هیچی از گناه اون هرزه رو کم نمیکنه!

 با عصبانیت رو بهش گفتم :

 _حرف دهنتو بفهم!

 دید و سرشو تکون داد...خن

 رامبد_شاید هم بهتر باشه که تو حرف دهنتو بفهمی دخترم!

با شنیدن صدای داِد کامران که کسی رو به فحش میکشید 

دلم ریخت و با ترس سمت اتاقی که منبع صدا بود برگشتم و 

خواستم سمتش قدم بردارم که عمو رامین جلوم قرار گرفت 

 ..و بازوهامو توی دستاش کشید.

 عمو رامین_بودی حاال!

 با عصبانیت ازش فاصله گرفتم و با گریه جیغ کشیدم :

_عوضی اون پسرته...تو واسه خودت هم ارزش قائل 

 نیستی نه؟!

آرمان که تا حاال توی این معرکه ساکت بود و فقط گوش 

 میداد با تموم شدن جمله ی من با بهت گفت :

 آرمان_چی داری میگی حدیث؟!

 ه تکون دادم ، االن وقت این حرفا نبود...سرمو با گری
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 عمو رامین پوزخندی زد و گفت :

عمو رامین_بیخیاِل این حرفا...من دیگه رو کار نیستم ، همه 

چیز دست بابای خودته...ولی فکر کنم اگه بخوای عشق 

افسانه ایتو دوباره ببینی باید مامان جونتو بیاری پیش بابا 

 جونت!

 باوری نگاهش میکردم...تموم مدت با بهت و نا

 زده بود به سرش رسما!

 سمتش خیز برداشتم و یقشو میون دستام کشیدم...

_آخه چجوری میتونی تا این حد رذل و بی همه چیز 

باشی؟! اصال این چیزا چه ربطی به کامران داره؟! دست 

 از سرش بردار...

با خشم یقشو از میون دستام آزاد کرد و به عقب هلم داد که 

 دیوار بر خوردم و صدای جیغم ناخواسته به هوا رفت...به 

آرمان که تا حاال بی حرکت سر جاش ایستاده بود سمت عمو 

رامین خیز برداشت و حینی که با دستش روی سینش می 

 کوبید گفت :

 آرمان_این دختر بارداره بیشرف!

 صدای فریاد کامران تنمو لرزوند...

توجه حضورم شده و میتونستم بفهمم که از صدای جیغم م

 داره تقال میکنه که از اون اتاق لعنتی بیرون بیاد...

 اتاقی که نمیدونستم توش چه خبره!

 از دیوار فاصله گرفتم و با گریه رو به پدِر کذاییم گفتم :

_چرا خودت نمیری سراغش؟ اصال چیکارش داری بعد از 

 این همه سال؟!
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 پدر بود؟!

ین اعالم حضورش اونم بعد هرچیزی بود به غیر از پدر با ا

 از اینهمه سال آزگار!

رامبد_میخوام رسواش کنم...میخوام انتقام بگیرم بعد از 

 اینهمه سال!

 از شدت تعجب برق از سرم پرید...

 _انتقام بگیری؟! چی تو سرته؟!

 پوزخند زد...

رامبد_نترس دختر جون قصد ندارم با گلدون بزنم توی 

 ا!سرش ، فقط برو و بیارش اینج

 صدای فریاد کامران اینبار توی سرم نشست...

 چشمامو از زور گریه روی هم فشار دادم و با هول گفتم :

 _اول باید کامرانو ببینم...

 سرشو تکون داد و رو به عمو رامین گفت :

 رامبد_بزار بره ببینتش...

 و بالفاصله رو به من ادامه داد :

 رامبد_بعدش میری و میاریش اینجا!

سرمو تکون دادم و سمت اتاقی که پر از سر و صدا  با هول

 بود دویدم و دستگیره اشو توی دستم گرفتم اما قفل بود!

 رو به عمو رامین با حرص و تنفر مشهودی گفتم :

 _قفله...

نفسشو با صدا بیرون داد و کلیدی رو از توی جیبش درآورد 

 و باهاش درو باز کرد...
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و خواستم داخل شم که با بالفاصله دستگیره ی درو فشردم 

دیدن کامران توی اون وضع دلم ریخت و سست شدم و 

نزدیک بود زمین بخورم که دستمو به دیوار گرفتم و خودمو 

 بهش بند کردم...

تموم سر و صورتش خونی بود و روی صندلی گوشه ی 

 اتاق بسته شده بود...

 ...بغض داشت خفم میکرد و صدای هق هقم باال گرفته بود

 با دیدنم لب زد :

کامران_تو غلط کردی که پاشدی اومدی اینجا ، همین االن 

 میری!

 صدای پوزخند آرمانو از پشت سرم شنیدم...

 .آرمان_توی این اوضاع هم قلدری میکنه..

 انگار کامران تازه متوجه آرمان شد که اینبار داد زد :

 کامران_تو با حدیث چه غلطی میکنی عوضی؟!

دم و به هر زحمتی که شده بود خودمو بهش به خودم اوم

رسوندم و کنار پاهاش زانو زدم و خواستم دستاشو باز کنم 

 …که صدای نحس عمو رامین توی گوشم نشست

 عمو رامین_بهت اجازه دادم که دستاشو باز کنی؟

با حرص سمتش برگشتم و خواستم چیزی بگم که کامران 

 گفت :

حد کافی عصبی هستم ، کامران_حدیث پاشو برو خونه ، به 

 بدترش نکن!

بی توجه گره ی دستای بسته اشو باز کردم که عمو رامین 

 سمتم اومد و بازوهامو گرفت و از جام بلندم کرد...
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با حرص تقال میکردم که ولم که کامران دستاشو از بند 

طنابی که محکم دورشون پیچیده شده بود آزاد کرد و با 

آورد و مشتی به فکش  عصبانیت سمت عمو رامین هجوم

 کوبید...

با ترس بهش زل زده بودم و منتظر حرکت بعدیش بودم که 

مردی که نمیدونستم چی باید صداش کنم با تفنگی وارد اتاق 

 ..و همین باعث شد که همه سمتش برگردن. شد

 چشمام از زور تعجب چهارتا شد...

 واقعا؟!

 انگار اینا واقعا جنایتکاری چیزی بودن!

 رس نگاهش میکردم که با صدای بلندی رو بهم گفت :با ت

 رامبد_قرار بود چیکار کنی و چیکار کردی؟!

کامران سمتش قدم برداشت و بی اعتنا به تفنگی که دستش 

 بود با قلدری لب زد :

 کامران_فکر کردی من از این ماس ماسکت میترسم؟!

با ترس دستشو کشیدم و خواستم چیزی بگم که با شنیدن 

شلیک به عقب پریدم و وقتی که دسِت کامرانو غرق  صدای

 خون دیدم جیغ کشیدم و با گریه گفتم :

 _چیکار میکنی روانی؟!

عمو رامین خودشو از روی زمین جمع کرده بود و تفنگو 

 .از دست رامبد قاپیده بود..

مثل بید میلرزیدم ، چطوری میتونست با پسر خودش 

 اینکارو کنه؟!
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نمو دید بغلم کرد و آرمان که دیگه کامران که تن لرزو

 فهمیده بود اینا شوخی ندارن با نگرانی رو به رامبد گفت :

 آرمان_من میرم مهتا رو میارم...

رامبد سرشو تکون داد و تفنگو از دست عمو رامین 

 گرفت...

 رامبد_این شد یه حرفی...

 آرمان با لحن آمرانه ای ادامه داد :

 و حدیث برن...آرمان_و تو میزاری کامران 

 نگران بودم...

نگران خوابی که واسه مامانم دیده بودن اما تنها راه همین 

 بود ؛

باید میومد ، باید از همه چیز خبردار میشد ، باالخره اون یه 

 سِر این ماجرا بود!

 رامبد سرشو تکون داد...

 رامبد_خیلی خب ، پس عجله کن!

ا میکرد پدرمه با رفتن آرمان عمو رامین و رامبدی که ادع

هم از اتاق بیرون رفتن و از ترِس کامران درو رومون قفل 

 کردن!

سینم از شدت ترس و استرس پایین و باال میشد و آروم و 

 قرار نداشتم...

کامران گوشه ای روی زمین لخت اتاق نشست که کنارش 

 نشستم و آستین لباسشو باال زدم ؛

 دستش خونریزی داشت...

 و حالم از خوِد کامران هم بدتر بود...خیلی ترسیده بودم 
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روی خونی که از گوشه ی   دستمالی از کیفم درآوردم و

 لبش جاری بود گذاشتم...

لبخند بیجونی زد و با دسِت سالمش منو توی آغوشش کشید 

 و به قصد آروم کردنم گفت :

 …کامران_طوریم نیست نگران نباش

 تم :سرمو روی سینش گذاشتم و با صدای لرزونم گف

 .._مگه میشه طوریت نباشه...کامران گلوله خوردی.

دستم که روی دستمال روی لبش بودو پس زد و سرشو جلو 

 آورد...

 کامران_ ببین منو!

با نگرانی سرمو باال آوردم و خواستم چیزی بگم که لبهاشو 

روی لبهام گزاشت و بعد از چند لحظه وقتی عقب کشید 

 گفت :

 یشه انقدر شیطونه؟!کامران_آدمی که یه طور

 ناخواسته لبخندی زدم...

 ._دیوونه..

صدای صحبت اون دوتا از بیرون اتاق به خوبی به گوش 

میرسید اما توی این لحظه من به جای اینکه به حرفاشون 

گوش بسپارم تموم ذهنمو روی این موضوع متمرکز کرده 

بودم که اگه االن من صدای عمو رامین و رامبدو از اینجا 

خوبی میشنوم پس کامران تموم مدتی که اینجا بود و من  به

داشته به حرفامون گوش میداده و چه   اون بیرون بودم

 فاجعه ای بود شنیدن حرفای من رو به عمو رامین!
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من توی حرفام به وضوح مهم ترین رازی که از کامران 

میدونستمو فاش کرده بودم و یعنی کامران شنیده بود و 

 رخورد میکرد؟!اینهمه عادی ب

 ..با بهت سمتش برگشتم و نگاه ترسیده امو بهش دوختم.

 باید میفهمیدم...

 _کامران تو...تو همه ی حرفای مارو شنیدی؟!

 ..نگاهشو ازم گرفت و سرشو به نشونه ی تایید تکون داد.

 عجیب بود این حجم از خونسردی!

اگه فهمیده بود پس چرا هیچ واکنشی از خودش نشون 

 د؟!نمیدا

مگه کم بود اینکه بدونی پدرت اون کسی که بیست و هشت 

سال فکر میکردی هست نیست و درست همون کسیه که یهو 

 پیداش شده و زندگیتو داره ذره ذره به آتیش میکشه؟!

 _تو...تو میدونستی که...

چشماشو روی هم فشار داد و نفسشو با عصبانیت بیرون داد 

رسما ازم بخواد که تمومش که قبل از اینکه لب باز کنه و 

 کنم فهمیدم و حرفمو ادامه ندادم...

حالت و رفتارش همه و همه نشون از بو بردنش میدادن ، 

هرچند که ُغد بود و سعی میکرد واکنشی از خودش نشون 

 نده!

چند لحظه سکوت کرد و بعد حینی که دست سالمشو میون 

 موها میکشید گفت :

 حرف بزنم! کامران_واقعا نمیخوام درموردش

 با نگرانی دستمو روی بازوش گذاشتم...
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 _نریز تو خودت...با من حرف بزن...

خودخوری بی فایده بود و میدونستم که کامران از زور 

غرور این کارو با خودش میکنه و نمیتونستم بی تفاوت 

 بشینم و دست روی دست بزارم...

 سرشو تکون داد و زیر لب بیخیالی گفت...

 ذشته بود و دیگه داشتم دیوونه میشدم ؛نیم ساعتی گ

دست کامران خونریزی داشت ، باید هرچی زودتر از اینجا 

 میرفتیم...

خواستم دستشو سمت خودم بکشم و الاقل با یه پارچه ای 

چیزی ببندمش تا شاید کمتر خونریزی کنه که با شنیدن 

 صدای مامان از جام پریدم...

 پس اومده بودن!

 زدیکتر رفتم...از جام پاشدم و ن

 صدای هلیا توی گوشم پیچید که با گریه گفت :

 هلیا_بابا تو زنده ای؟!

 در باز شد و عمو رامین ازم خواست که برم پیش بقیه...

کامران با تنفر مشهودی دستشو روی سینه ی عمو رامین 

 کوبید و به عقب هلش داد و کنار من راه افتاد...

 پدرشه بیزاره! میدونستم که تا چه حد از کسی که

 محسن ، هلیا ، مامان ، آرمان...

تموم خانواده ی از هم پاشیدمون اینجا بود ، توی این خونه 

 باغ لعنتی!

بعد از سالها کنار پدری که ادعا میکرد میخواد انتقام 

 بگیره...
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 انتقامش چی بود که به اینهمه شاهد احتیاج داشت؟!

، همه متوجه  قبل از اینکه فرصت سالم کردن پیدا کنیم

دست غرق خوِن کامران شدن و نگران دلیلشو پرسیدن و 

 کامران طبق معمول سری تکون داد و طوری نیستی گفت!

 نگاهم روی چهره ی مظطرب مامان چرخید...

بعد از اینهمه سال شناختنش میتونستم بفهمم که االن خون 

 خونشو میخوره و به حد جنون ترسیده!

 اما برای چی؟!

منو به خودم   همین فکرا بودم که صدای رامبدتو خیال 

 آورد...

رامبد_اینهمه سال من اون عوضیه بودم ، اونی بودم که 

هرشب مست و پاتیل میومدم خونه و مادرتونو بی دلیل زیر 

 مشت و لگد میگرفتم...

 سکوت کرد و به مامان چشم دوخت...

ی ترامبد_همه ی اینارو بودم چون اینجا نبودم و تو میتونس

 هرجوری که دلت میخواد منو به بچه هام معرفی کنی!

 وجودم غرق بهت شد...

 چی میخواست بگه؟!

مامان بی صدا اشک میریخت و انگار منتظر تلنگری برای 

 فرو ریختن بود و چقدر سخت میگذشتن این لحظه ها...

رامبدی که دیگه انگار جدی جدی باید به عنوان پدرم قبولش 

 میکردم لب زد :

مبد_من نبودم ، اون مرد عوضی مستی که اینهمه سال را

ازش گفتی من نبودم ، ولی تو دقیقا همون هرزه ای بودی 
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که وانمود میکردی نیستی ، هزار بار با چشمای خودم 

دیدمت...توی چه وضعیتایی که دیدمت و خواستم از شرت 

خالص شم اما هربار التماسم کردی و خواستی ببخشمت 

 ی همون هرزه ای که میشناختم...ولی تهش باز شد

 بهت سراسر وجودمو فرا گرفته بود و نمیتونستم باور کنم...

 مادر من؟!

 مادر من یه هرزه بود؟!

 حتی تصورش هم سخت بود...

سرمو تکون دادم و با قدمای سست و کوتاهم سمت مامان 

 راه افتادم و صورت خیسشو با دستام قاب گرفتم...

ه بی گناهی...من ازت دفاع میکنم...من _نه...بگو نه...بگو ک

 باور نمیکنم حرفاشو...

 دستامو از روی صورتش کنار زد و ازم رو برگردوند...

 نمیفهمیدم... معنی حرکاتشو

 چرا انکار نمیکرد؟!

با شنیدن صدای رامبد به عقب برگشتم و با چشمای اشکیم 

 …بهش زل زدم

 یی که توی نبودمرامبد_انتقام من این بود...اینکه تموم ساال

پشت سرم بد گفتیو در حقت تالفی کنم و حقیقتو به دخترام 

بگم...وگرنه اون ضربه ای که بهم زدی بهترین کاری بود 

که در حقم کردی چون باعث شد دیگه خِر التماسات نشم و 

ازت ببرم و زندگیمو اونطور که باید بسازم...من قبل تو نه 

ه سرم اومد همش تقصیر تو الکلی بودم نه دیوونه...هرچی ک

 بود...
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 هلیا با وحشت میون حرفش اومد و گفت :

 هلیا_این نمیتونه واقعیت داشته باشه...

 عمو رامین پوزخندی زد و جواب داد :

عمو رامین_مشکل نبوِد مدرک نیست ، مشکل اینجاست که 

 آدم بهتره یه چیزایی رو نبینه!

 ص گفتم :بازوهای مامانو توی دستام کشیدم و با حر

 _ِد یه چیزی بگو...نمیشنوی چیا دارن در موردت میگن؟!

 عقب کشید و سمت در دوید...

 هلیا تقریبا جیغ کشید :

 هلیا_مامان...

 اما مامان توجهی نکرد و از در بیرون رفت...

 با بهت به جای خالیش نگاه میکردم...

یعنی باید باور میکردم که هرچی تا حاال درمورد پاکی 

و ناپاکی پدرم شنیدم دروغه و قضیه کامال مادرم 

 برعکسه؟!

گریه میکردم ، با کالفگی دستامو روی صورتم میکشیدم و 

بلند بلند نفس میکشیدم که کامران دستمو کشید و رو بهم 

 گفت :

 کامران_آروم باش عزیزم...

 توی چشماش زل زدم...

مردمک چشماش میلرزید و ناآرومیشو به وضوح نشون 

 میداد...
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خودش هم آروم نبود اونوقت از منی که فقط توی چند دقیقه 

تموم تصوراتی که توی هیجده سال عمرم از مادرم داشتم 

 جلوی چشمام از هم پاشیده بود میخواست که آروم باشم؟!

 با یادآوری عمو رامین بغض بیشتر گلومو فشرد...

 مگه درد کامران از من کمتر بود؟!

منصورو به چشم پدر دیده  اون هم بیست و هشت سال عمو

بود و حاال فهمیده بود که پدرش اون کسی که تموم این سالها 

 فکر میکرد هست ، نیست!

 چقدر همدرد بودیم...

 طاقت نیاوردم و خودمو توی آغوشش رها کردم...

نمیدونستم چقدر گذشته و چه مدته که توی آغوش کامران 

مدم و با گریه میکنم که با شنیدن صدای در به خودم او

 تعجب به جای خالِی محسن چشم دوختم...

 نمیفهمیدم ، واقعا نمیفهمیدم!

 محسن نمیتونست هلیارو تنها بزاره ، چطور میتونست؟!

با بهت به هلیا که گریه میکرد چشم دوختم و سمتش قدم 

 برداشتم و توی آغوشم کشیدمش...

محسن چطور تونسته بود توی همچین لحظه ای تنهاش 

 بزاره؟!

از اون برزخ لعنتی که خالص شدیم نمیدونستم حواسمو باید 

 به کی بدم...

به کامرانم که بعد از گذروندن این روز سخت دستش مدام 

خونریزی میکنه یا به خواهرم که شوهرش توی همچین 

لحظه ی سختی به امون خدا ولش کرده و رفته ، یا اصال به 
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یقه دود شده خودم که تموم تصوراتم از مادرم توی چند دق

 بودن و به هوا رفته بودن...

با اظطراب پشت در اتاق عمل راه میرفتم و یه لحظه هم 

 آروم نمیگرفتم...

هلیا که تا حاال روی صندلی نشسته بود و به حال زندگی 

درب و داغونمون اشک میریخت از جاش پاشد و سمتم اومد 

 مو دستامو گرفت و حینی که سعی میکرد آروم باشه رو به

 گفت :

هلیا_چیزیش نیست که قربونت برم نگران نباش...بیا بشین 

 انقد راه نرو یکم هم به فکر بچت باش...

با تموم شدن حرفش انگار بغض به گلوش فشار آورد که 

 روشو ازم گرفت و حینی که ازم دور میشد لب زد :

 هلیا_من میرم یه هوایی بخورم...

هوای آزاد تنگ از صدای لرزونش فهمیدم که دلش برای 

 نشده و داره در میره...

آهی کشیدم و به متر کردن کِف بیمارستان ادامه دادم 

وقتی که از اتاق عمل بیرون آوردنش با ترس سمتش قدم   و

 برداشتم و حالشو پرسیدم...

کناِر تخت کامران روی صندلی نشسته بودم و دستشو 

 نوازش میکردم...

بود که ساز رفتنو  هنوز دو سه ساعت از عملش نگذشته

 کوک کرده بود و به جونم غر میزد که بریم!

کلیدامو به هلیا داده بودم که بره خونه ، از بس حالش بد بود 

 توی بیمارستان بند نمیشد...
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خواست بره خونه ی مامان اینا اما مانع شدم چون نمیدونستم 

بعد از این چطور باید با مادری که جلوی چشم بچه هاش 

 بود رو به رو بشیم... رسوا شده

باالخره از زور غرغرای کامران از جام پاشدم و سمت 

 اتاق دکترش راه افتادم و ازش خواستم که ترخیصش کنه...

 به خونه که رسیدیم هشت صبح بود!

هلیا روی کاناپه خوابیده بود و از سرما توی خودش جمع 

 شده بود...

شه رفتم تو و  آهی کشیدم و قبل از اینکه کامران وارد اتاق

رو تختی رو از روی تخت دونفرمون جمع کردم و وقتی که 

 وارد شد رو بهش گفتم :

 _بیا دراز بکش عزیزم...

 بی حرف اومد و روی تخت دراز کشید...

 میتونستم بفهمم چقدر خسته و کوفته ست...

از توی کمد دیواری پتویی برداشتم و سمت هلیا که روی 

برداشتم و پتو رو به آرومی روش کاناپه خوابیده بود قدم 

 کشیدم...

از حالت غمزده ی صورتش دلم ریخت... نمیخواستم تنها 

 خواهرمو اینجوری ببینم...

با غصه ازش چشم گرفتم و شوفاژو زیاد کردم و بی جون 

از فرط خستگی کنار کامران دراز کشیدم و قبل از اینکه 

 ..بخوام به هرچیزی فکر کنم چشمام اسیر خواب شد.
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با شنیدن صدای کامران و هلیا چشمامو باز کردم و 

همونطور که خمیازه میکشیدم نیم نگاهی به ساعت 

 …انداختم

ساعت از پنج بعدازظهر گذشته بود و من خیال میکردم که 

 تازه دوازده ظهره!

روی چشمام دست کشیدم و از جام پاشدم و خواستم سمت 

و به خودشون سرویس بهداشتی برم که حرفای هلیا توجهم

  جلب کردن ، به همین خاطر

 .به دِر بسته ی اتاق نزدیک شدم و گوش وایسادم..

هلیا_خاله میگفت از قبل قصدشو داشته که بره مشهد ، ولی 

قرار بوده جفتشون با هم برن...اینو که گفت دلم یکم آروم 

 گرفت...

 جفت ابروهام باال پریدن ، کیو میتونست بگه جز مامان؟!

 کامران توی گوشم نشست که گفت :صدای 

کامران_جای نگرانی نیست ، باالخره گوشیشم روشن میکنه 

 تا کی میتونه خاموش نگهش داره؟

هلیا_آره ایشاال...هرکسی هم جاش بود همین کارو میکرد ، 

واقعا هممون به یکم نبودش نیاز داریم...باید این ماجراهارو 

 هضم کنیم...

 دونم کشیدم و آهی سر دادم...به یاد دیشب لبمو زیر دن

 چقدر بد و سخت گذشته بود...

خیلی چیزا خراب شده بودن و به جاشون چیزای دیگه ای 

 ساخته شده بودن!
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مثال این باور توی ذهنم ساخته شده بود که پدر دارم و این 

باور که مادری دارم که حاضرم براش هرکاری کنم توی 

 .ذهنم رفته رفته در حال تخریب بود..

نمیخواستم مادری رو که هرزگی کرده بود و از اون بدتر 

روی کاراش سرپوش گذاشته بود و تا میتونست پدِر شاید بی 

 گناهمو جلوی چشمام تخریب کرده بود...

و اما باز هم نمیخواستم پدری رو که این همه سالو بی خبر 

از دخترهاش گذرونده و بعد از اینهمه سال با همچین 

 اعالم حضور کرده!اولتیماتومی 

با چرخیدن دستگیره ی در و دراومدن صداش به خودم 

اومدم و از پشت در فاصله گرفتم و خودمو به آینه رسوندم 

 و جلوش ایستادم ، نمیخواستم بفهمن که گوش وایسادم!

 در باز شد و هلیا توی چارچوب در ایستاد...

سمتش برگشتم و همونطور که خودمو مشغول باز کردن 

م جلوه میدادم ، بیخیال اتفاقات دیشب و حرفای امروز موها

 به روش لبخند زدم و عصربخیری نثارش کردم...

 با روی خوِش ساختگیش جوابمو داد و لب زد :

 هلیا_من دارم میرم ، کاری نداری؟

 با شک پرسیدم :

 _میری خونه ی خودتون؟

تابلو بود که میونه اش با محسن شکرابه ، این بحث بحِث 

 وز و امروز نبود...دیر
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هرکس که رفتارشون با همو میدید میفهمید که یه چیزی 

بینشون سر جاش نیست و یه جای کارشون میلنگه اما 

 دلیلشو نمیدونستم...

انقدر این روزا سرم با مشکالتی که از زمین و آسمون 

برامون میبارید گرم بود که وقت نکنم دلیل غمزدگی 

 …خواهرمو بپرسم

یرم پیش خاله فعال...اونم تنهاست این هلیا_نه...م

  روزا...راستی انگار مامان رفته مشهد!

چون حرفاشونو شنیده بودم به جمله ی آخرش توجهی 

 نکردم و بی مقدمه چینی گفتم :

 _رابطت با محسن خوب نیست این روزا ، چرا؟!

ازم رو برگردوند و آهی کشید ، انگار از شنیدن حرفم 

 ناراحت شده بود...

 متش رفتم و دستشو میون دستام گرفتم...س

_من خواهرتم هلیا ، بهم بگو...با من حرف بزن...خیلی 

وقته که میبینم غم داری...دلیلش چیه؟! بهم بگو شاید تونستم 

 کمکت...

 حرفمو قطع کرد و با لحن غمزده ای گفت :

 هلیا_هیچکس نمیتونه به من کمک کنه حدیث ، هیچکس!

 خودم لبه ی تخت نشوندمش... دستشو کشیدم و همراه

_خیلی خب شاید نتونم کمکت کنم ولی غصه اتو که میتونم 

 بخورم...بگو خالی شی آجی...

 اشک از گوشه ی چشمش جاری شد...
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با ناراحتی دستمو سمتش بردم و قطره اشکو با انگشتم مهار 

 کردم که لب زد :

هلیا_خیلی ساده است من باردار نمیشم ، محسن هم عاشق 

چه است ، نمیتونه بدون بچه زندگی کنه...دیگه فایده نداره ب

 ، همه چیز بین ما تموم شده است ، داریم جدا میشیم!

تموم مدتی که حرف میزد با بهت و ناباوری نگاهش 

میکردم و زبونم از زور بهت کار نمیکرد تا چیزی بگم و 

 دلداریش بدم...

 ..اشکاشو با دستاش پاک کرد و از جاش بلند شد.

 هلیا_نمیخواستم ناراحت بشین به خاطر همین بهتون نگفتم...

 از جام بلند شدم و بغلش کردم و دستمو پشتش کشیدم ؛

میتونستم غمشو بفهمم و نمیخواستم که خواهر یکی یدونه ام 

این همه غم و غصه داشته باشه اما چه میشه کرد که این 

 خواسِت زمونه بود و چی از زمونه بی رحم تر؟!

 ریه ام گرفته بود و ناخواسته اشک میریختم ، غم داشتم...گ

 غم خواهرم غم من بود...

_الهی بمیرم برات...قربونت برم این همه راه برای باردار 

شدن هست ، تو یه دکتر بری ده تا نسخه برات میپیچه ، 

اصال امتحان کردی؟! آخه توی این دوره و زمونه که هیچی 

 العالج نیست دیگه!

 و باال کشید و گفت :بینیش

هلیا_میگه نمیخوام تو این دوره زمونه که همه چیزش قالبی 

شده بچم هم قالبی باشه...بیخیال...من که بهت گفتم ، ما به 

 آخر خط رسیدیم...
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 بغض بیشتر از قبل گلومو فشرد...

نمیتونستم محسنو بفهمم و تنها چیزی که توی این لحظه به 

ن جریان باردار نشدن فقط یه ذهنم میرسید این بود که ای

بهونه ی نون و آب داره که از قضا گیر محسن عوضی 

افتاده ، وگرنه مردی که زنشو دوست داشته باشه اصال 

 اعتنایی به بچه دار نشدنش میکنه؟!

توی همین فکرا بودم که هلیا دستشو روی صورت اشکیم 

 کشید و گونمو بوسید...

 و خواهرزاده ام باش...هلیا_من دیگه میرم...مواظب خودت 

با شنیدن حرفش با ناراحتی سرمو باال آوردم و نگاهش 

 …کردم

توی این اوضاع بارداری من حتما خیلی اذیتش میکرد و 

 چقدر دل بزرگی داشت که حاال این حرفو بهم میزد...

 _کاش بمونی...

 کیفشو از روی تخت برداشت و روی شونش انداخت...

 ر دادم که میرم پیشش...هلیا_نه دیگه به خاله خب

 سرمو تکون دادم و نفسمو با صدا بیرون دادم...

 _باشه عزیزم...

 هلیارو بدرقه کردم و کامران باهاش رفت تا برسونتش...

 روی مبل نشستم و آهی کشیدم...

آخه محسن چطور میتونست انقدر نامرد باشه که به خاطر 

 بچه از هلیا جدا بشه؟!

نواده ی فضولش دل خوشی از اول هم از خودش و خا

 نداشتم اما فکر نمیکردم که دیگه تا این حد بتونه بد باشه!
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با شنیدن صدای لوالی در متوجه باز شدنش شدم و به عقب 

 برگشتم...

کامران با یه نایلون داخل شد و سمتم قدم برداشت و نایلونو 

 دستم داد...

 کامران_ناراحتی ها!

هی انداختم و با ذوق به داخل نایلون پر از شکالت نگا

 یکیشو برداشتم و بازش کردم...

حتی خودم هم نمیدونستم که دلم چی میخواد اما کامران 

 میدونست!

 کنارم نشست که شکالتو سمتش گرفتم...

 کامران_خودت بخور!

 _یه گاز بزن خب!

صورتشو نزدیکم آورد ، با گنگی نگاهش میکردم که 

 رش تازه فهمیدم لبهامزبونشو روی لبهام کشید که با این کا

 شکالتی شده!

بوسه ای بهشون زد و دوباره کنارم به حالت اولش 

برگشت... کامران_از چی ناراحتی مورچه؟! اصال مگه 

 مورچه هم ناراحت میشه؟!

سمتش برگشتم و چهارزانو روی مبل نشستم و با لحن 

 بچگونه ای که کنترلش واقعا دستم نبود گفتم :

نمیشه...محسن بچه میخواد...بهش گفتم  _کامران هلیا باردار

برین پیش دکتر میگه محسن گفته بچه ی قالبی 

 نمیخواد...دارن جدا میشن...

 پوزخندی زد و سرشو تکون داد...
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 کامران_مشکلش بچه نیست...

 با گنگی سرمو تکون دادم...

 _تو از کجا میدونی؟!

 از جاش پاشد و سمت اتاق خواب رفت...

 تره!کامران_نگفتنش به

 نایلونو کنار زدم و از جام پاشدم و دنبالش رفتم...

 _بگو جوِن حدیث...

 خیره نگاهم کرد و نفسشو با صدا بیرون داد...

 کامران_چند باری با یه دختره دیدمش!

 دهنم باز موند ، باورم نمیشد...

 خیانت؟!

 دکمه های پیرهنشو یکی یکی باز کرد و از تنش درآورد...

چی دستش تازه یاد بالیی که سرش اومده بود با دیدن باند پی

افتادم و با نگرانی سمتش رفتم و دستمو روی بانداژش 

 کشیدم و با ناراحتی گفتم :

 _درد داره؟

تیشرت آستین کوتاهی پوشید و سرشو به نشونه ی منفی 

 تکون داد...

 کامران_نه ، نگران نباش...

ز یدم که امروتازه یادم افتاد که کامران سر کار نرفته و فهم

 جمعست...

توی آشپزخونه مشغول درست کردن شام بودم که گوشیم 

 زنگ خورد...
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با کنجکاوی سمتش رفتم و از روی کانتر برش داشتم ، 

 شماره ی آرمان بود!

نیم نگاهی به کامران که به تلویزیون چشم دوخته بود 

 انداختم و تماسو جواب دادم و آروم گفتم :

 _بله؟

رمان توی گوشم پیچید و توی همون لحظه صدای خش دار آ

ی اول فهمیدم که صدای آرمان توی شرایط عادی این 

 شکلی نیست!

..من اهل این آرمان_حدیث...خرابم کردی...داغونم کردی.

 بازیا نبودم...

 با بهت فقط گوش میدادم و چیزی نمیگفتم...

کشیده کشیده حرف میزد و چیزایی میگفت که هیچ درکی 

 داشتم...ازشون ن

شاید میتونستم از روی تجربه ام روی کامران بفهمم که 

آرمان مسته اما این حرفای عجیب غریبشو باید کجای دلم 

 میزاشتم؟!

 با صدای بلندش به خودم اومدم و بهش گوش سپردم...

آرمان_من اسیرت شدم ، اسیر زن برادرم...به مادر برادر 

من بی همه چیزم اما زاده ام چشم دارم...آره من بیناموسم ، 

 چیکار کنم که دل سپردتم؟!

نفسم از شنیدن حرفاش به زور باال میومد و بهت و ناباوری 

 ...سراسر وجودمو درگیر خودش کرده بود

با دیدن کامران که از جاش بلند میشد با ترس تماسو قطع 

 کردم و گوشیمو خاموش کردم...
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به من زده وای که اگه میفهمید آرمان همچین حرفایی رو 

 زنده اش نمیزاشت ، شاید حتی منو هم زنده نمیزاشت!

هنوز باور نداشتم حرفایی رو که با دوتا گوش خودم شنیده 

 بودم!

 آرمان؟!

 کسی که این اواخر مثل برادرم میدیدمش؟!

 باورم نمیشد که همچین حرفایی رو ازش شنیده باشم...

دن صدای توی همین فکرا بودم و ماتم برده بود که با شنی

کامران توی چند سانتی متریم به خودم اومدم و تقریبا از 

جام پریدم که با دیدن حالتم با لحنی که نگرانی توش به 

 وضوح پیدا بود لب زد :

 کامران_خوبی؟ چته پس ، چرا میترسی!؟

 سرمو تکون دادم و با من و من گفتم :

 _نه ، نه ، نترسیدم...حواسم پرت بود یهو اومدی متوجهت

 نشدم...

نگاهش عمیق بود ، از اون نگاها که باهاشون تا ته اعماق 

 وجودمو میفهمه!

با اظطراب ازش چشم گرفتم و مشغول تفت دادن سیب 

 زمینی های توی ماهیتابه شدم...

میزو که جمع کردم و ظرفارو که شستم از آشپزخونه بیرون 

رفتم و کنارش روی کاناپه ی جلوی تلویزیون نشستم و 

 روی شونش گذاشتم... سرمو

 استرس آرمان و حرفاشو داشتم...

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  227  

هیچوقت فکرشو هم نمیکردم که آرمان نسبت به من حس 

 پیدا کنه...

 بی هوا گفت :

 کامران_ناآرومی!

لبمو زیر دندونم کشیدم ، من که واکنش غیرمعمولی از 

خودم نشون نداده بودم ، حدیِث هر شب بودم ، پس چرا باز 

 هم فهمیده بود؟!

 چجوری یه آدم میتونست انقدر کسیو بلد باشه؟

 پشونیمو به گردنش چسبوندم و چشمامو بستم...

 _نه نیستم!

 چشماش به وضوح خمار شدن...

تازه متوجه نفسای داغم که به گردنش میخوردن شدم و 

خواستم عقب بکشم که دستشو دور کمرم حلقه کرد و اجازه 

 …نداد که ازش دور شم

کاناپه هلم داد که نتونستم مقاومت کنم  سمتم برگشت و روی

 و به پشت افتادم...

 روم خیمه زد و آروم گفت :

 کامران_سردرآوردن از دلیل ناآرومیت بمونه واسه بعد!

صبح با صدای قدمهای آرومش از خواب بیدار شدم و 

 سمتش برگشتم...

 از آرومی قدماش پیدا بود که خیلی سعی کرده بیدارم نکنه!

 مای بازم گفت :با دیدن چش

 کامران_صبح بخیر عزیزم ، نمیخواستم بیدارت کنم...

 لبخندی زدم و سرجام نیمخیز شدم...
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 _صبح بخیر ، فدا سرت...

پیرهنشو با یه حرکت تنش کرد که سمتش رفتم و همونطور 

 که با دستام چشمامو میمالیدم گفتم :

 _دستت خوبه؟

 کامران_آره ، خوبم!

شغول بستن دکمه های پیرهنش دستامو سمتش کشیدم و م

 شدم...

توی آشپزخونه مشغول آماده کردن صبحونش بودم که لباس 

 پوشیده وارد آشپزخونه شد و پشت میز نشست...

سر تا پاشو برانداز کردم و توی دلم قربون صدقه ای نثارش 

 کردم که با خنده گفت :

 کامران_هیزبازی درنیار صاحاب دارم!

 بلند خندیدم...

ده ام بود که یهو از جاش پاشد و سمتم اومد و به محو خن

 جون لبهام افتاد...

 بعد از چند دقیقه عقب کشید و با لحن جدی گفت :

کامران_داری از کار و زندگی میندازیم المصب ، کم 

 دلبری کن!

 دوباره خندم گرفت ، من؟!

 من و دلبری؟!

 منی که عین شلغم رفتار میکردم؟!

 داد زد :

 ند دختر میخوام برم سر کار ، دیرم شده!کامران_ِد نخ

 خندم شدت گرفت و نتونستم خودمو کنترل کنم...
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 _دیوونه ، خو برو مگه جلوتو گرفتم؟

اینو گفتم و رومو ازش برگردوندم و فنجون چایی براش 

 ریختم و روی میزی که براش چیده بودم گذاشتمش...

ل واومد و روی صندلی نشست که منم کنارش نشستم و مشغ

 لقمه گرفتن براش شدم...

کامرانو که راهی کردم دوباره روی تخت دراز کشیدم و 

 چشمامو بستم...

سه چهار هفته ای میگذشت و خبری از آرمان نبود ، حتی 

وقتی میرفتیم پیش مامان اینا هم پیداش نمیشد و چه خوب که 

 تا این حد ازش بیخبر بودم!

کردیم باهاش عادی مامان برگشته بود و من و هلیا سعی می

برخورد کنیم ، درست مثل قبل اما سختی های خودشو 

 ...داشت دیگه

هلیا هنوز خونه ی مامان اینا بود و همه جریان بچه دار 

نشدنشو فهمیده بودن و هلیا رسما از جدا شدن حرف میزد ، 

انگار یه چیزایی از دختری که با محسن بود و کامران در 

 فهمیده بود... موردش به من گفته بود

من نگفتم چون دلم نمیخواست اونی که زندگیشونو از هم 

 میپاشونه من به نظر بیام...

خبری از پدر کذاییم نبود و سر و کله ی عمو رامین هم بعد 

 از اون شب دیگه پیدا نشده بود!

خونه ی مامان اینا بودم و کامران هنوز از سر کار برنگشته 

 بود...
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دم و توی آشپزخونه مشغول درست شامو آماده کردم بو

 …کردن ساالد بودم

خاله و مامان و هلیا توی حیاط بساط آش نذرِی فردارو پهن 

 .کرده بودن و داشتن لوبیا و نخودا رو پاک میکردن..

 هرسال اینموقع نذر داشتن!

با شنیدن صدای در حیاط با این فکر که شاید آرمان باشه 

ونه برداشتم و روی سرم شالمو از روی صندلی توی آشپزخ

 انداختم...

سخت مشغول تزئین ساالدی که درست کرده بودم ، بودم که 

با دیدن آرمان توی چارچوب در آشپزخونه به خودم اومدم و 

 زیر لب سالمی گفتم و با خجالت رومو ازش گرفتم...

اصال نمیتونستم توی چشماش نگاه کنم ، نه بعد از اون 

 حرفایی که بهم زد!

و مشغول هم زدن خورش قیمه ی روی گاز کرده بودم خودم

که با کشیده شدن دستم از پشت با ترس به عقب برگشتم و با 

آرمان که توی فاصله ی کمی ازم ایستاده بود رو به رو 

شدم... دستمو با هول از میون دستش پس کشیدم و با 

 اعتراض گفتم :

 _چیکار میکنی؟!

 چشماشو بست و لب زد :

که نباید بکنم...کاری که خیلی وقته دارم از  آرمان_کاری

 ..زیرش در میرم اما ول کنم نیست.

صداش درست مثل اون شب خش دار بود ، یعنی باز هم 

 مست بود؟
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 اگه بود که بدبخت شده بودم!

با ترسی که از حرفاش به جونم افتاده بود نگاهش کردم و با 

 صدایی که به لرزش افتاده بود گفتم :

 ر آرمان...خجالت بکش..._برو کنا

 پشتم به گاز بود و راه در رو نداشتم...

 دستشو به دیوار پشت سرم تکیه داد...

آرمان_خجالت میکشم...خجالت میکشم...به خدا که خجالت 

 میکشم ولی دلمو نمیتونم کاریش کنم...دلم دست توئه!

 دلم ریخت و وجودم غرق اظطراب و خجالت شد...

ای از ترس رسیدن کامران و حرفای با صدای تحلیل رفته 

 آرمان بریده بریده گفتم :

_آرمان به خودت بیا ، من زِن برادرتم ، مادِر 

 ...اگه کامران برسه...برادرزادت

 حرفمو قطع کرد و با خشم گفت :

 آرمان_برسه...برسه...گور باباش...

 اینبار با حرص و عصبانیت گفتم :

 همه میبرم...برو کنار! _بخدا االن جیغ میزنم آبروتو پیش

نمیخواستم آبرویی ریخته بشه ، نمیخواستم کامران بویی 

ببره اما انگار تا همینکارو نمیکردم آرمان ول کِن ماجرا 

 نبود!

پوزخند زد و سرشو جلو آورد که از ترس با صدای نسبتا 

 بلندی گفتم :

 _داری چه غلطی میکنی؟!
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ت توی و همون لحظه چهره ی برزخِی کامرانو درس

 .چارچوب در دیدم و خودمو به خدا واگذار کردم..

با عصبانیت وحشتناکی جلو اومد و آرمان که هنوز متوجه 

حضورش نشده بودو عقب کشید و با ضرب دستش به دیوار 

 چسبوندش!

نمیدونستم که چی بگم و چیکار کنم فقط وقتی مشتای پی در 

جیغ  پِی کامران توی سر و صورت آرمان فرود اومدن

 کشیدم و گفتم :

 …_کامران توروخدا...کشتیش

دیگه مطمئن بودم که آرمان مست و پاتیله چون در برابر 

مشت ها و ضربه های کامران هیچ واکنشی از خودش 

 نشون نمیداد...

مامان و خاله و هلیا از صدای جیغ من متوجه اوضاع شده 

 بودن و اومدن تو اما هیچکس زوِر کامرانو نداشت!

انی که رگ گردنش از زور غیرت اندازه ی یه کامر

 بادکنک شده بود...

میزدش و بلند بلند داد میزد و به فحش میکشید و هرچی 

فحش توی دنیا بودو بارش میکرد و تقریبا همه از حرفاش 

فهمیده بودن که جریان چی بوده و چرا کامران آرمانو به 

 این روز انداخته...

ستیم کامرانو از آرمان جدا کنیم هرچقدر تقال میکردیم نمیتون

و ترسمون هرلحظه بیشتر از قبل میشد ، کامران انگار 

 واقعا قصد جونشو کرده بود...
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دیگه داشتم از زور ترس پس میفتادم که خودمو جلوی دست 

 کامران انداختم و با ترس گفتم :

 _کامران توروقرآن بس کن االن میکشیش...

توی این لحظه باید  چشمای قرمزش تنمو میلرزوندن ،

جونمو برمیداشتم و در میرفتم اما میدونستم که اگه تقال نکنم 

 آرماِن بی جوِن روی زمینو دستی دستی میکشه!

 دستاشو مشت کرد و با صدای وحشتناکی غرید :

 کامران_راه بیفت بریم...

تنم لرزید اما به روی خودم نیاوردم و سرمو تکون دادم و 

 اپه بود راه افتادم...سمت کیفم که روی کان

دنبالم میومد و هیچکس جرئت حرف زدنو نداشت ، 

 هیچکس!

میدونستم که اگه تنها گیرم بیاره زندم نمیزاره ولی راهی 

نبود ، مجبور بودم از آرماِن عوضی جداش کنم تا جونشو 

 نگرفته...

داشتم کفشامو میپوشیدم که مامان با ترس و لرز رو به 

 کامران گفت :

 یه لحظه وایسین لباسامو بپوشم منم باهاتون بیام...مامان_

 میدونستم که ترسیده ، از جونم ترسیده!

کامران بالفاصله با صدای وحشتناکی که باز هم لرزه به تنم 

 انداخت گفت :

 کامران_الزم نکرده!

 هلیا با بغض گفت :
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هلیا_کامران جان تو االن عصبانی هستی ممکنه یهو از 

ار حدیث پیش ما بمونه...بخدا میبرمش کوره در بری ، بز

 تو اتاق پیش خودم اصال نمیزارم بیرون بیاد...

 چه دل خوشی داشت ، بزاره من اینجا بمونم؟!

 کامران دستمو کشید و سمت در راه افتاد...

 خواهش هاشون به هیچ جا قد نداد ، میدونستم که نمیده!

م دستفشار دستش انقدر زیاد بود که حس میکردم خون به 

 نمیرسه و احساسش نمیکردم!

با ترس و لرز پشتش روی موتورش نشستم و دستامو 

 دورش گذاشتم که با خشم پسم زد و راه افتاد...

 اشکم باز هم درومده بود...

 آخه مگه من چیکار کرده بودم که باهام اینجوری میکرد؟

 تازه کجاشو دیده بودم؟!

 کنه!مونده بود تا ببینم میخواد باهام چیکار 

به خونه که رسیدیم با هول و وال سمت اتاق خواب راه 

 افتادم...

 …حرفی نمیزد ، آرامش قبل از طوفانش بود

خدا خدا میکردم که زودتر حرصشو سرم خالی کنه و این 

عذاب و این ترس تموم بشه و انگار اینو فهمیده بود که لفتش 

 میداد...

ودم و منتظرش باز وقتی رسیده بودیم توی اتاق نشسته بودم 

 اما خبری ازش نبود...

 یه ساعت گذشته بود!
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کم کم داشتم باور میکردم که تونسته عصبانیتشو کنترل کنه 

اما یه حسی بهم میگفت که یه ذره عقل داشته باش ببین این 

 مرد کی تونسته خودشو کنترل کنه که این بار دومش باشه!

 دیگه نمیتونستم این اوضاعو تحمل کنم...

م گرفته بودم که برم و همه چیزو براش تعریف کنم ، تصمی

 حتی اگه نخواد بشنوه و داد و بیداد کنه...

با ترس و لرز از در اتاق بیرون اومدم و خواستم صداش 

کنم که با دیدنش توی اون وضعیت دنیا دور سرم چرخید و 

 خاطره ای توی سرم تداعی شد ؛

 اون شِب نحس!

دیوونه اومد خونه و باهام همون شبی که کامران مست و 

 .چیکار که نکرد..

 همون شبی که به هرزگی محکومم کرد...

 نگاه سرخش سمتم چرخید...

 نگاه اشکیمو ازش گرفتم و لب زدم :

 ._من تقصیری نداشتم...آرمان انگار دیوونه..

 ...با دیدن نگاه ترسناکش ادامه ندادم

 میزدم...شاید نباید میگفتم ، شاید نباید راجبش حرف 

 طاقت نیاوردم ، سمتش رفتم و با گریه گفتم :

_بهت گفته بودم وقتی از اون زهرماریا میخوری ازت 

 میترسم...

 پوزخندی زد که تا ته اعماق وجودمو لرزوند...

 کامران_خوبه...بترس...از این به بعد ازم بترس!
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میدونستم که توی حال خودش نیست و رفته رفته بدتر هم 

 میشه...

کاش تنهاش نزاشته بودم و نمیزاشتم خودشو با اون  ای

 زهرماری مست کنه...

با ترس و لرز کنارش نشستم و دستشو میون دستام گرفتم ، 

 به سردی یخ بود...

 با بغض لب زدم :

_به خدا من کاری نکردم کامران ، درسته اون 

 اومد...درسته راه پس و پیش نداشتم اما اصال اتفاقی نیفتاد...

 دستشو میون دستام احساس میکردم... لرزش

کامران شکاک بود ، بدبین بود ، همین بود ، همیشه همین 

 بود!

برای چند لحظه با کف پاش زمینو ضرب گرفت و بعد از 

 جاش بلند شد...

با گنگی و ترس مشهودی نگاهش میکردم که سمت تلفن 

 رفت و از برق کشیدش و توی زمین خوردش کرد!

 شمامو روی هم فشار دادم...از صدای بلندش چ

 پس شروع شده بودن دیوونه بازیاش...

با دلهره بهش چشم دوخته بودم که کیفمو از روی کانتر 

 …برداشت و روی زمین خالیش کرد

انقدر ترسیده بودم که جرئت نمیکردم از جام پاشم و جلوشو 

 بگیرم...

پاشو روی گوشیم که از توی کیفم روی زمین افتاده بود 

 ر داد و خوردش کرد!فشا
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بی حرکت نگاهش میکردم و خداخدا میکردم که با داغون 

 کردن اینجور چیزا آتیش خشمش بخوابه!

با رفتاری که رفته رفته به جنون میزد کلیدامو از روی 

زمین برداشت و توی جیبش گذاشت و همون لحظه رو بهم 

 داد زد :

، گه  کامران_از این به بعد گه میخوری بخوای جایی بری

میخوری به کسی زنگ بزنی ، اصال گه میخوری نفس 

 بکشی!

نگاه اشکیمو ازش گرفتم و رومو ازش برگردوندم که توی 

کسری از ثانیه جلوم ایستاد و چونمو توی دستش گرفت ، 

اونقدر محکم که حس میکردم االنه که توی دستاش خورد 

 شم...

 با چشمای به خون نشسته و صدای وحشتناکی غرید :

 کامران_نشنیدم جواب بدی!

 نگاهمو ازش گرفتم و با بغض گفتم :

 _ولم کن کامران ، مگه چیکار کردم؟

 با خوابیدن سیلی روی گونم روی کاناپه پرت شدم...

گریه ام شدت گرفت ، خواست سمتم هجوم بیاره که تقریبا 

 جیغ کشیدم :

 _کامران بچمون...

ه بود ، به اما افاقه ای نکرد ، کامران به جنون رسید

دیوونگی محض و هیچ حرفی روش اثر نداشت ، اصال 

 ..انگار نمیشنید.
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با درد وحشتناکی چشمامو باز کردم ، با درد که نه ، 

 دردهای وحشتناکی!

داشتم جون میدادم ، انقدر دلم درد میکرد که هرثانیه حس 

 میکردم االنه که بمیرم...

 ...جام پاشم تموم تن و بدنم درد میکرد و نمیتونستم از

تو اتاق تنها بودم و خبری ازش نبود ، پس با صدای بلند 

 زدم زیر گریه...

 توی شکمم هیچ احساسی نداشتم ، چرا حسش نمیکردم؟

 چرا تکون نمیخورد؟!

با وحشت سر جام نیمخیز شدم که درد وحشتناکی توی تنم 

 پیچید...

 چرا احساس خیسی میکردم؟!

نم یهو از کجا اومده بود سمت با وحشت و توانی که نمیدو

دستشویی گوشه ی اتاق دویدم و توی یک آن همه چیزمو از 

 دست دادم...

 تموم شد...

 همه چیز تموم شد...

 بچم مرده بود...

 پدر بچم قاتل بود ، قاتل بچه ی خودش...

دستمو به در دستشویی گرفتم که نیفتم اما افاقه نکرد و کف 

 اتاق افتادم...

 ستم پاشم ، پامیشدم که چی بشه؟!دیگه نمیخوا

 چه فایده ای داشت؟

 بچم برمیگشت؟
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 جیغ کشیدم...

 جیغ کشیدم ، نه یه بار نه دوبار نه سه بار...

 جیغ کشیدم و زار زدم...

 ….زار زدم به حال بخت سیاهم

 "از زبان کامران"

این پنجمین باری بود که از صبح تا حاال راه خونه رو رفتم 

 به اینجا... و دوباره برگشتم

 به باالی دره ای که به بلندیش توی تهران ندیده بودم...

 من چیکار کرده بودم؟!

 به چه گناه اون بالهارو سرش آورده بودم؟!

 سر تنها کسم ، سر مادر بچم...

 بچم؟!

 حتما تا حاال فهمیده بود که دیگه بچه ای در کار نیست...

 من کشته بودمش...

 مِن روانی...

 ...مِن عوضی

 من دیوونه ام ، آره من دیوونه ام ، اعتراف میکنم...

من آدم سالمی نیستم ، مخم تاب داره ، پارانوئیدم ، اینو 

 دکتری که فقط یه بار پیشش رفتم بهم گفت...

من بدم ، وحشتناکم ، داغونم ، پسر خوبی برای پدر و مادرم 

 نبودم ، خب به جهنم!

 یث چی؟!اونا هم برای من خوب نبودن ولی حد

 حدیثم چی؟!

 کسی که حاضر بود زندگیشو بخاطرم فدا کنه چی؟!
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کسی که باهاش هرکاری کردم بازم برگشت پیشم و منو 

 بخشید چی؟!

 چرا نمیتونستم براش خوب باشم؟

 چقدر تنفربرانگیز بودم!

یه ساعتی میشد که لبه ی دره نشستم و به خودم بد و بیراه 

 ج بار گذشته شده بود...میگم ، اینبار طوالنی تر از پن

 با چه رویی میخواستم برگردم؟!

 واقعا با چه رویی؟

 بهش چی میگفتم؟

ببخشید که بچمونو کشتم و تا خود صبح کتکت زدم و بهت 

 بد و بیراه گفتم؟؟

 شرمنده که این بار دومیه که به هرزگی محکومت میکنم؟!

 واصال اینا به جهنم ، چرا نمیتونستم از این به بعد خودم

 درست کنم؟!

چرا همین االن ، درست همین االن که دارم خودمو 

بازخواست میکنم و از کارایی که کردم پشیمونم دارم به این 

 فکر میکنم که االن فکرش پیش کیه؟!

چرا با اینکه میدونم پاکه اما دارم به این فکر میکنم که از 

 این به بعد اجازه ی بیرون رفتنو بهش ندم؟!

همه چیز مثل روز برام روشنه اما شک دارم و  چرا با اینکه

 نمیخوام حتی بهش اجازه بدم که گوشی داشته باشه؟!

 دارم به کجا میرم؟!

 چرا این شِک لعنتی دست از سرم برنمیداره؟!

 چرا به همه چیز و همه کس شک دارم؟!
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انقدر کالفه و داغون بودم که دلم میخواست خودمو از این 

 .باال پرت کنم پایین..

روی خونه رفتنو نداشتم ولی دلم خیلی تو فکرش بود ، دیگه 

 نتونستم تحمل کنم و سمت خونه راه افتادم...

  "از زبان حدیث"

به دیواِر کنار در سرویس بهداشتی تکیه داده بودم و گریه 

میکردم ، چه کاری از دستم برمیومد به جز گریه و 

 زاری؟!

 با شنیدن صدای در حالم بدتر شد...

 میخواستم ببینمش ، نمیخواستم!ن

صدای گریه امو توی گلوم خفه کردم و دستای لرزونمو 

 روی چشمام گذاشتم...

 ..صدای قدم هاشو میشنیدم که بهم نزدیک میشد.

 دلم میخواست پاشم و از اینجا برم ، اما با کدوم توان؟!

سراسر تن و بدنم درد بود و حال روحیم حتی از حال 

 …ودجسمیم هم بدتر ب

با نشستن دستای سردش روی تنم خواستم با حرص پسش 

بزنم که ممانعت کرد و منو روی دستاش گرفت و سمت 

 تخت برد...

مدام به سینه اش ضربه میزدم و ازش میخواستم که ولم کنه 

 اما دست بردار نبود...

 روی تخت خوابوندم و روتختی رو روم کشید...

 عجیب نگاهم میکرد...
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ازش گرفتم و با صدای گرفته و خش دار  بی تفاوت رومو

 از جیغ و گریه ام ، با گریه لب زدم :

_میرم ، دیگه بمیرم هم اینجا نمیمونم ، فقط بزار یکم حالم 

 خوب شه...

 به دستم چنگ زد و سمت خودش برم گردوند...

خواستم رومو ازش بگیرم که بازومو اینبار محکمتر گرفت 

 و با خشم گفت :

این چرت و پرتا رو ازت ، به خدا دیوونه  کامران_نشنوم

 میشم میزنم یه بالیی سر جفتمون میارم!

تقال میکردم که بازومو از دستش بیرون بکشم اما بی فایده 

 بود...

_دیگه چه بالیی مونده که سرم نیاورده باشی؟ دیوونه شو ، 

هرکاری که میکنی بکن ، اصال بزن منو بکش ، لطف 

 میکنی در حقم!

از روی بازوم برداشت و دوتا دستشو میون موهاش دستشو 

 کشید و سرشو به تاج تخت تکیه داد...

 کامران_خفه شو حدیث ، نمیخوام چیزی بشنوم...

 روتختی رو روی سرم کشیدم و با بغض گفتم :

_نگران نباش زیاد نمیمونم ، وقتی رفتم دیگه کال چیزی 

 نمیشنوی...

 قشنگ داشتم چرت و پرت میگفتم...

 رم؟!ب

 کجارو داشتم که برم؟

 به چه امیدی برم؟
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فقط میگفتم که بسوزه ، که درد بکشه ، عین منی که دیگه 

 داشتم آتیش میگرفتم...

صدایی ازش نیومد و بعد از چند ثانیه روتختی از روی 

 سرم کنار رفت و بازوهام میون دستاش اسیر شدن...

 بزور سر جام نشوندم و با خشم وحشتناکی لب زد :

 کامران_کجا میخوای بری؟!

 جوابی ندادم که تکونم داد و اینبار داد زد :

کامران_من بدم؟! عوضیم؟ فکر میکنی آرمان بهتر از منه؟ 

آرمان اگه داشته باشتت قدرتو میدونه؟! این تو سرته دیگه ، 

 نه؟!

تموم مدتی که مثل دیوونه ها حرف میزد و با چشمای سرخ 

ن میکشید فقط با بهت شده از خشمش برام خط و نشو

 ...نگاهش میکردم

 چرا اینطوری فکر میکرد؟!

مگه من چه خطایی کرده بودم که همچین تصوری درباره 

 ام داشت؟!

کامران_چیه چرا ماتت برده؟! فکر میکردی نمیدونم؟!فکر 

کردی نمیدونم دیشب وقتی داشتم میزدمش چرا داشتی سکته 

 میکردی؟!

 ...اشک از گوشه ی چشمم جاری شد

 چقدر درد داشت اینکه بی دلیل منو زیر سوال میبرد...

 منی که تا به امروز به غیر از اون فکر هم نکرده بودم...

 نگاهش روی قطره اشکی که روی گونم چکید چرخید...

 از قصد گفتم :
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 _آره...فکر میکردم نمیدونی...

 بهت و ناباوری توی چشماش به وضوح پیدا بود...

 ستشو میون موهاش کشید...از جاش پاشد و د

 دستاشو مشت کرد...

 به دیوار مشت کوبید...

 …اتاقو به هم ریخت

شکوند ، خورد کرد ، داد زد ، فحش داد و من فقط نگاهش 

 کردم...

باالخره خسته شد و گوشه ی تخت نشست و انگشتشو به 

 نشونه ی تهدید جلوم تکون داد...

هرچیز و  کامران_تو مال منی ، تا آخر عمرت...فکر

هرکس دیگه ای رو که داری از سرت بیرون میکنی وگرنه 

 جور دیگه ای از سرت بیرونش میکنم!

 پوزخند زدم...

 واقعا خنده دار بود...

 فکر چه کس دیگه ای رو میتونستم داشته باشم مِن احمق؟!

 با همون لحن ادامه داد :

کامران_از این به بعد پاتو از این خونه بیرون 

.مامان نداریم ، هلیا نداریم ، هیچی نداریم ، نمیزاری..

 فهمیدی؟!

دلم میخواست بهش بگم انقدر خودتو عذاب نده به خدا همش 

توهماتته که داره اذیتت میکنه اما انگار توی این لحظه به 

 حرص خوردنش راضی بودم!
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پنج شیش روزی میگذشت و کامران هر روز بدتر از روز 

 قبل میشد...

 روی دلم سنگینی میکرد ؛ غِم بچم بدجوری

انقدر که هر روز بعد از رفتنش مینشستم و تا شب گریه 

 میکردم...

عیِن این پنج شیش روزو از همه بیخبر بودم ، کامران واقعا 

زده بود به سرش ، منم کاری به کارش نداشتم و با هم 

 سرسنگین بودیم...

 ساعت از نه گذشته بود و خبری ازش نبود...

اینکه نه تلفنی بود ، نه گوشی که بهش زنگ  بدتر از اون

 ...بزنم ، در هم که قفل بود ، واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم

دلم شور میزد و مدام از این طرف سالن به اون طرفش 

 میرفتم و مترش میکردم...

درسته که این روزا با هم سرسنگین رفتار میکردیم اما 

 هیچی واسه من عوض نشده بود...

دستش ناراحت و عصبانی بودم ، به خاطر بچمون ازش  از

 رنجیده بودم اما ازش نبریدم...

آهی کشیدم و سرمو به دیوار کنار در تکیه دادم که صدای 

 تحلیل رفته اشو از پشت در شنیدم که با کسی حرف میزد...

از چشمی در به بیرون نگاهی انداختم و وقتی که همراه 

 رایط دیدمش دلم ریخت...حمید ، شریکش ، توی اون ش

دستشو دور گردن حمید انداخته بود و از چهرش پیدا بود که 

 حالش خوب نیست...

 صدای زنگ توی خونه پیچید...

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  246  

 میدونست که کلید ندارم ، میخواست مطلعم کنه!

 بله ای گفتم که با همون صدا گفت :

 کامران_مهمون داریم...

رو تنم کردم و شالی سمت اتاق راه افتادم و با هول مانتویی 

 رو روی سرم کشیدم...

 از دم اتاق دیدم که در باز شدهو اومدن تو...

شالمو جلو کشیدم و با نگرانی از اتاق بیرون رفتم و رو 

بهشون سالمی گفتم و سمت کامرانی که حاال روی کاناپه 

 نشسته بود رفتم و کنارش نشستم...

 _حالت خوبه؟ چیشده؟!

  ردِی تمام گفت :سرشو تکون داد و با س

 کامران_چیزیم نیست!

  حمید پالستیکی از دارو رو روی میز گذاشت و گفت :

 حمید_من دیگه رفع زحمت میکنم ، خداحافظ...

 نگران تر شدم ، برای چی برده بودش بیمارستان؟!

از جام پاشدم و با اینکه نمیدونستم چیشده و جریان چیه گفتم 

: 

 ردم ، ممنون از لطفتون..._میموندین یه چایی چیزی میاو

 کامران چپ چپ نگاهم میکرد!

 حمید_ممنونم از کامران جان به ما رسیده ، وظیفست...

حمید که از در بیرون رفت درو بستم و سمت کامران 

 ...برگشتم

 سرشو به تاج مبل تکیه داده بود و چشماش بسته بودن...
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ستم و شبا اینکه بد رفتار میکرد اما سمتش رفتم و کنارش ن

دستمو به خیال اینکه سرما خورده باشه و تب داشته باشه 

 روی پیشونیش گزاشتم اما خبری نبود...

 خودش هم که اصال حرف نمیزد!

 با کالفگی پرسیدم :

 _نمیخوای بگی چیشده؟

 سمتم برگشت و نیم نگاهی بهم انداخت...

 کامران_دارم میمیرم ، برات مهمه؟!

 ، آهی کشیدم و گفتم :با شنیدن حرفش ناراحت شدم 

 _دور از جون...

با شنیدن حرفم بهم چشم دوخت و با تعجب نگاهم کرد ، 

 انگار چیز عجیبی دیده بود!

 سرمو سوالی تکون دادم که گفت :

 کامران_باید ازم متنفر باشی!

 بی اراده لب زدم :

 _نیستم...

 بهتو توی چشماش میدیدم...

بالهایی که سرت  کامران_چجوری میتونی بعد از اون همه

 آوردم ازم متنفر نباشی؟!

 سرمو تکون دادم و نگاهمو ازش گرفتم...

 _من بخشیدمت...

 ...نگاهش بین چشمام و لبام در حال گردش بود

 گرفته گفت :

 کامران_من داغونت کردم!
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 بغض بیخ گلومو گرفت...

 _دیگه نکن...

 دیدم که دستاشو مشت میکنه...

 شو کنترل کنه لب زد :حینی که سعی میکرد خشم

کامران_ِد مشکل همینجاست ، نمیخوام اذیتت کنم حدیث ، 

هم قدر تو ، تو دنیام نیست ، حاضرم جونمم برات بدم ، 

حاضرم نفس نکشم تا نفس بکشی ، همه کسمی ، تنها کسی 

هستی که همیشه هوامو داشتی ، پشتمو داشتی ، هیچوقت 

بگم که بفهمی  تنها امیدمی ، چجوری  تنهام نزاشتی ،

عزیزتر از تو تو زندگیم نداشتم و ندارم؟! همه ی اینا هست 

اما من نمیتونم ، نمیتونم اون کارایی که اذیتت میکنن رو 

بزارم کنار ، دست خودم نیست ، شک دارم ، به همه چیز ، 

به همه کس...میدونم پاکی اما بهت شک میکنم...این اصال 

ه تا وقتی که حسش نکردآسون نیست ، نمیتونی درکش کنی 

 باشی!

تموم مدتی که با خشم کنترل شده ای حرف میزد با نگرانی 

نگاهش میکردم و هر لحظه بیشتر از لحظه ی پیش به این 

 باور میرسیدم که این مشکل یه مشکل اساسیه!

دستمو با نگرانی سمتش کشیدم و خواستم توی آغوشم 

 بکشمش که دستمو پس زد و گفت :

درسته ، تو تایید کردی ، تایید کردی که به  کامران_گفتی

 آرمان حس داری!!

چشمام از زور تعجب بسته نمیشدن ، باور داشت این 

 حرفارو؟!

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  249  

اما نه ، خودش همین چند لحظه پیش گفته بود ، گفته بود که 

شک داره و دست خودش نیست ، پس دست از لجبازی 

 کشیدم و گفتم :

داشته باشم؟! اگه بهش _من چه حسی به برادر تو میتونم 

حسی داشتم اصال چرا با تو ازدواج میکردم؟ کامران من با 

همه ی بدیایی که در حقم کردی هنوزم کنارتم ، این یعنی 

روز  ...اونعاشقتم...انقدر عاشقتم که نمیتونم بیخیالت بشم

هرچی از دهنت دراومدو به من گفتی منم از روی لجبازی 

 ، همین!تایید کردم تا حرص بخوری 

تردید توی نگاهش رفته رفته از بین میرفت و جاشو به 

اطمینان میداد اما میدونستم که این اولین بار و آخرین بار 

 نیست!

 چیزی نگفت که استفاده کردم و نگران لب زدم :

 _حاال نمیخوای بگی چیشده که پات به بیمارستان باز شده؟!

 سرشو تکون داد و گفت :

 .کامران_ضعف داشتم..

 ابروهام بی اراده باال پریدن...

 کامران و ضعف؟!

 واقعا!؟

 با نگرانی پرسیدم :

 _االن خوبی؟!

سرشو اینبار به نشونه ی مثبت تکون داد و خوبمی زیر لب 

 گفت...

 _من برم میزو بچینم ، غذا آمادست...
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 باشه ای گفت و سر جاش جا به جا شد که نگران گفتم :

 عوض کنی؟!_میخوای کمکت کنم لباساتو 

 ...کامران_نه ، طوریم نیست

 غد بود و مغرور!

باشه ای گفتم و سمت آشپزخونه راه افتادم اما تموم مدت 

 ذهنم درگیر حال کامران بود...

 آخه ضعف؟!

میتونستم بفهمم که حالش خوب نیست و یعنی همه ی اینا به 

 خاطر یه ضعف ساده بود؟!

 مده بود...میزو که چیدم هنوز از اتاق بیرون نیو

خواستم سمت آشپزخونه برگردم که چشمم به داروهای روی 

 ..میز افتاد.

باید سردرمیاوردم که این ضعف چیه که اینهمه نسخه براش 

 پیچیده شده!

روی کاناپه نشستم و به قرصای توی پالستیک چشم دوختم 

 ، چرا هیچکدومشون به چشمم آشنا نبودن؟!

بخونم که صدای کامران یکیشو برداشتم و خواستم اسمشو 

 ..که درست جلوم ایستاده بود توی گوشم پیچید.

 کامران_گرسنمه حدیث!

با شنیدن حرفش قرصای توی دستمو روی میز گذاشتم و 

سمت آشپزخونه راه افتادم و چند لحظه بعد کامران هم داخل 

 …شد و روی صندلی رو به روم نشست
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بود سمت اتاق بعد از شام کامران که انگار خیلی خسته 

خواب رفت و منم بعد از جمع کردن آشپزخونه با دو فنجون 

 قهوه سمتش رفتم...

 روی تخت دراز کشیده بود اما چشماش باز بودن...

سینی توی دستمو روی عسلی کنار تخت گذاشتم و کنارش 

 روی تخت نشستم و دستمو میون موهاش کشیدم...

مه سال زندگیش زیادی تو فکر و آشفته بود ، منی که اینه

 کرده بودم میتونستم اینو بفهمم!

 _به چی فکر میکنی؟

 نگاهش روی صورتم چرخید...

 کامران_فکر نمیکنم...

 چیو داشت انکار میکرد؟!

 _چرا آشفته ای پس؟

 سرشو روی پاهام گذاشت و آمرانه گفت :

 کامران_نمیخوام حرف بزنم حدیث...

 نفسمو با صدا بیرون دادم و گفتم :

خه تو یه چیزیت هست به من نمیگی ، این گیجم _خب آ

 میکنه!

 چند لحظه مکث کرد و بعد گفت :

 کامران_چیزی برای فهمیدن نیست...

چشمامو که باز کردم کامران کنارم بود ، امروز جمعه 

 ..بود.
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از جام پاشدم و بعد از کشیدن یه دست درست و حسابی به 

یزو چیدم و سر و گوش خونه صبحونه رو آماده کردم ، م

 کامرانو بیدار کردم...

نسبتا حالش از دیشب خیلی بهتر بود اما هنوزم یه رگه هایی 

از ضعف توی صورتش پیدا بود و بدتر از اون اینکه یه 

 جوری رفتار میکرد ، یه جوِر مرموز!

داشتیم صبحونه میخوردیم که گوشیش زنگ خورد ، با دیدن 

 :صفحش اخمی کرد و بالفاصله جواب داد 

 کامران_بله مهناز؟

دست از خوردن چایی برداشتم و نگاه کنجکاومو بهش 

 دوختم تا ببینم چی میگه!

خیلی وقت بود که از خاله اینا بیخبر بودم ، درست بعد از 

 اون اتفاق...

 اخم روی پیشونیش غلیظ تر شد...

 کامران_نه ، فکرشو هم نکن!

شد و از همچنان با کنجکاوی نگاهش میکردم که از جاش پا

 آشپزخونه بیرون رفت...

با تعجب به مسیر پشت سرش نگاه میکردم که دوباره وارد 

 آشپزخونه شد و اینبار رو به من گفت :

 کامران_میریم اونجا ، منصور قراره برگرده...

دروغ بود اگه بگم به خاطر برگشتن عمو منصور خوشحال 

 نشدم اما برای یه لحظه تموم فکرم یه چیز شد!

که با بچم از خونشون بیرون اومده بودم چجوری منی 

 میخواستم بدون اون برگردم پیششون؟!
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خاله و مامان عاشق کامران نبودن که بتونن ببخشنش ، 

برعکس به دالیل نامعلومی ازش کینه و غرض به دل 

مطمئن بودم که اگه بفهمن اجازه نمیدن که همه   داشتن و

 ه...چیز به همین راحتی و آسودگی تموم ش

 آب دهنمو با استرس قورت دادم و رو بهش گفتم :

 _من...نمیتونم بیام اونجا...

اول با تعجب نگاهم کرد اما بعد انگار خودش متوجه 

منظورم شد که حالت صورتش زیر و رو شد و از جاش 

 پاشد و بازم از آشپزخونه بیرون رفت...

چشمام بازم اشکی شدن ، مگه راحت بود کنار اومدن با 

 مچین موضوعی؟!ه

بغضمو قورت دادم و با دستام اشکای روی گونمو پس زدم 

 .و از جام بلند شدم و سمتش رفتم..

 مگه میشد اون غم نداشته باشه؟!

غم اون دوبرابر بود ، به خاطر بچه ای که از دست داده بود 

 و خودش باعث از دست رفتنش بود...

 .پرده ی تراس کنار رفته بود و درش باز بود..

با قدمهای آرومم سمت تراس قدم برداشتم و خواستم واردش 

شم که کامران که به تازگی متوجهم شده بود با صدای نسبتا 

 بلندی گفت :

 کامران_نیا!

با تعجب نگاهش کردم و خواستم دلیل کارشو بپرسم که 

 خودش با مکث کوتاهی ادامه داد :

 کامران_لباسات مناسب نیست!
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یابون نگاهی انداختم ، حتی کالغ هم از همونجا به داخل خ

 پر نمیزد!

نخ سیگاری رو از جیب تیشرتش درآورد و گوشه ی لبش 

 ..گذاشت که دستمو بلند کردم و از میون لباش برش داشتم.

 سیگار کشیدن چیو درست میکرد؟!

 بچمونو برمیگردوند؟!

 عذاب وجداِن کشتن بچمونو ازش میگرفت؟

 _بیا تو...

 بیرون داد و داخل شد... نفسشو با صدا

 ...درو پشت سرش بستم و پرده رو کشیدم

 چه فایده ای داشت قایم شدن از مامان اینا؟

 باالخره همه ، همه چیزو میفهمیدن!

 کالفه به در و دیوار خونه نگاه میکرد که لب زدم :

_دیر یا زود همه چیزو میفهمن ، پس بهتره همین االن 

 بهشون بگیم...

 تلخی زد و دستشو میون موهاش کشید...پوزخند 

کامران_فکر کردی درد من فهمیدن مهنازه؟! درد من تویی 

ویی ...تلعنتی ، تویی که به خاطرت نمیتونم خودمو ببخشم

که با همه ی بد کردنام انقدر خوبی که به خاطر بدی هام 

بهت از خودم حالم به هم میخوره منی که توی زندگیم به جز 

 و هیچوقت هم از کارام پشیمون نشدم... بدی نکردم

بغض داشتم ، غم داشتم ، درد داشتم ، اشک ها برای ریختن 

داشتم و کامران با حرفاش هرلحظه اوضاعو برام سخت تر 

 میکرد...
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با غمی که هر لحظه بیشتر از لحظه ی قبل روی دلم 

 سنگینی میکرد لب زدم :

این شرایطو  _دردت نباشم...من کنارتم ، کمکت میکنم تا

 ...فقط االن آروم باش...پشت سر بزاری

 به عقب برگشت و با صدای بلندی گفت :

 کامران_نمیخوام...نمیخوام عذابت باشم...نمیخوام...

 اینو گفت و با مشتش دیوارو ضرب گرفت!

 بغضم ترکید ، مگه چقدر تحمل داشتم؟!

 دبا نگرانی سمتش پا تند کردم و دستاشو به هر سختی که بو

میون دستام کشیدم و با هق هقی که دست از سرم 

 برنمیداشت لب زدم :

 ..تو همه ی زندگیمی..._نیستی...عذابم نیستی.

 …با این حرفم منو توی آغوشش کشید و دیگه حرفی نزد

 بی حوصله و با استرس مشغول پوشیدن لباسام بودم...

 نمیدونستم که چجوری قراره با مامان اینا رو به رو شم و

 راجب بچه ای که دیگه نیست باهاشون حرف بزنم!

از طرف دیگه خدا خدا میکردم که آرمان توی جمعشون 

نباشه ، چون اگه میبود قبل از اینکه کامران کارشو تموم 

کنه خودم با دستای خودم خفش میکردم که هرچی که 

 ...میکشیدم از دست عوضی بازیای اون بود

 آسمون انداختم... از پشت پنجره ی اتاق نگاهی به

با اینکه سر ظهر بود اما ابری بود و رو به بارونی شدن 

 میرفت...
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با شنیدن صدای کامران به خودم اومدم و شالمو روی سرم 

 کشیدم و جلوی آینه ایستادم ؛

سعی کرده بودم رگه های به جا مونده از کبودیو تو صورتم 

 با کرم بپوشونم اما هنوز هم ردشون به جا بود...

از موتور کامران پیاده شدم و سمت در خونه ی مامان اینا 

رفتم و پشتش وایسادم و با استرس زنگو به صدا درآوردم 

 که بالفاصله باز شد و هردومون داخل شدیم...

وجودم غرق اظطراب بود که با شنیدن صدای مامان از 

پشت سرم به سمتش برگشتم و لبخند نه چندان واقعی زدم و 

 و دادم که گفت :جواب سالمش

مامان_بیاین تو ، خوش اومدین ، من برم غذام رو گازه 

 نسوزه یه وقت...

 سرمو با اشتیاق تکون دادم و گفتم :

 _برو ما هم االن میایم!

 و وقتی که رفت نفس راحتی کشیدم...

روی کاناپه کنار کامران نشستم ، خبری از خاله و هلیا نبود 

 ی آشپزخونه بود...و مامان از وقتی که اومدیم تو

از این بابت خوشحال بودم اما میدونستم که خیلی نمیتونه 

 ادامه پیدا کنه و باالخره همه چیز آشکار میشه!

توی همین فکرا بودم که مامان کف گیر به دست توی 

 چارچوب آشپزخونه ایستاد و رو به من با لبخند گفت :

و مامان_از بوی غذا بدت میاد ، نه مادر؟ منم سر ت

 همینجوری بودم ، پامو تو آشپزخونه نمیتونستم بزارم!

 بغض گلومو گرفت...
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میخواستم بگم نه ، به خاطر ندیدن کبودیام و نفهمیدن رفتِن 

بچمه که نمیام توی آشپزخونه پیشت اما نمیتونستم ، 

 نمیتونستم!

صدای زنگ آیفون توی خونه پیچید که مامان با شنیدنش 

 ...سمتش رفت و درو باز کرد

نیم نگاهی به کامران انداختم که اصال توی حال خودش 

 نبود...

غم توی چهرش بیداد میکرد و جز من کسی اینو نمیتونست 

 بفهمه...

بی طاقت از دیدن غصه اش دستمو روی دستش گزاشتم و 

 لبمو برای جاری نشدن اشکام روی صورتم گزیدم...

یزو به میدونستم که داره وقتش میشه ، وقت اینکه همه چ

 همه بگم تا از امید واهی دست بردارن...

خاله مهناز و هلیا با کیسه هایی از خرید وارد شدن و رو 

بهمون سالم کردن و برای گذاشتن خریدا سمت آشپزخونه 

 رفتن و بالفاصله برگشتن و سمت ما اومدن...

 هلیا کنارم نشست و گفت :

 هلیا_خوبی قربونت برم؟ چخبر از نی نیمون؟!

م هرلحظه از لحظه ی قبل بدتر میشد و بغض بیشتر حال

 گلومو میفشرد...

واقعا نمیتونستم تحمل کنم ، نمیتونستم تحمل کنم و گریه نکنم 

 ، زار نزنم ، نمیتونستم آروم باشم ، نمیتونستم!

لبمو اینبار محکمتر گزیدم ، انقدر که مزه ی خونو توی 

 دهنم حس کردم!
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چیزی نمیگفتم و هلیا هاج و  جوابی نداشتم ، ساکت بودم و

واج نگاهم میکرد و انگار داشت دنبال دلیل منطقی برای 

 جواب ندادنم میگشت!

انقدر این سکوت ادامه دار شد که خاله که تا حاال به خاطر 

فاصله گرفتن از کامران نزدیکم نشده بود سمتم اومد و با 

 شک نگاهی به صورتم انداخت و با ترس گفت :

گم بده ، چی شده؟! صورتت چرا اثر از کبودی خاله_خدا مر

 داره؟

 بغضم ترکید و اشکام روی گونه هام جاری شدن...

کامران بی طاقت از جاش پاشد و خواست سمت در قدم 

برداره که خاله که انگار تا حدودی از جریان بو برده بود 

 تقریبا جیغ کشید :

 ...خاله_بچه...بچتون...حدیث بگو که بالیی سرش نیومده

با صدای بلندش مامان از آشپزخونه بیرون پرید و حیرت 

 زده رو به خاله گفت :

 مامان_چی میگی مهناز ، بچه چش شده؟!

هلیا ترسیده دستشو روی صورتم کشید و اشکامو پس زد و 

 با بغض گفت :

 هلیا_دورت بگردم بگو...بگو چیشده...بچتون حالش خوبه؟!

 ...صدای هق هقم باال گرفت

 لش خوب نبود...نه حا

 اصال دیگه نبود که حالش خوب باشه...

خواستم لب باز کنم و چیزی بگم که کامران ازم پیشی 

 گرفت و با صدای خش دار از غمی گفت :
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 ...دست از سرش بردارین......من کشتمشکامران_کشتمش

دهن همه از بهت و ناباوری باز مونده بود و هیچکس حرفی 

ز همه به خودش اومد و سمت نمیزد که خاله زودتر ا

کامران هجوم برد و یقشو میون دستاش مشت کرد و جیغ 

 کشید :

خاله_روانی...قاتل...عوضِی بی همه چیز چطوری تونستی 

با این دختر و بچش همچین کاری کنی؟!چرا دست 

برنمیداری؟چرا دست از سر این زندگی لعنتیمون 

اره دختر بیچبرنمیداری؟!اگه پشت گوشتو دیدی دوباره این 

 رو هم به چشم میبینی!

 "از زبان راوی"

کامران که تمام مدت ساکت بود و با غم به چهره ی در هم 

رفته از خشم مادری که هیچ گاه برایش مادری نکرده بود 

نگاه میکرد با شنیدن جمله ی آخرش طاقتش را از دست داد 

 …و مهناز را به عقب هل داد و از خود جدایش کرد

یوانه شده بود ، اسم حدیث را که می آوردند دیوانه باز هم د

 میشد و دیگر عقلش به جایی قد نمیداد!

بدون اینکه یادش بیاورد که کجاست و در چه موقعیتی است 

 با خشم داد زد :

کامران_اسم حدیثو نیار...گرو کشی نکن مهناز...فکر نکن 

میتونی با گرفتنش ازم عقده هاتو خالی کنی که خدات هم 

میتونه ازم بگیرتش که اگه بخواد با اون هم میجنگم ، ن

فهمیدی؟! پس از گرفتنش ازم حرف نزن که میزنم خونه و 

 زندگیتو به هم میریزم...
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 حدیث به هم ریخته بود به هم ریخته تر هم شد...

 عذاب میکشید وقتی که میدید عذاب میکشد!

 مهناز دستش را خشم باال برد و سیلی به صورت پسرش زد

که حدیث بی طاقت از جا پرید و سمتشان رفت و خواست 

مهناز را عقب بکشد که مادرش دستش را کشید و با گریه 

 سرش داد کشید :

مهتا_بسه دیگه...بس کن حدیث...این آتیش عشقت داره کم 

کم خودتو هم میسوزونه...عاشقی کوری نمیفهمی نمیبینی که 

چیزتو ازت  داری دستی دستی خودتو نابود میکنی...همه

گرفت...کم نکشیدی به خاطرش ولی دیگه بسه...این دفعه 

بچتو کشت دفعه ی بعد خودتو میکشه واال از آدم دیوونه چه 

 توقعی میره؟!بس کن حدیث ، به خودت بیا...

 هردویشان سوختند از حرف های مهتا...

ترس به جان کامران افتاد ، نکند حدیث از روی منطق 

را قبول کند و دست بکشد از عشق  حرف های حساِب مهتا

 او؟!

حدیث کور بود؟! به خدا که نبود ، بدی های کامران را 

 میدید ، خوب هم میدید اما الیق میدانست که ببخشدش!

 همه چیزش را به خاطرش از دست داده بود؟

 فدای سرش ، حاضر بود جانش را هم برای عشقش بدهد!

 چه میفهمیدند این مردم از عشق؟!

دستش را از میان دست مادرش کشید و با گریه گفت حدیث 

: 
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حدیث_بس کن مامان ، من خودم بهتر میدونم که دارم 

 چیکار میکنم!

دل کامران رفت برای حدیثی که هیچ گاه از او دست نکشیده 

 بود و باز هم دست نمیکشید...

مهناز خودش را میان مهتا و حدیث انداخت و رو به حدیِث 

 گریان گفت :

ز_به خدا که نمیدونی ، اگه میدونستی داری چیکار مهنا

میکنی بچتو از دست نمیدادی...مگه دیوونه باشی که 

برگردی زیر دست کسی که تا حد مرگ کتکت زده ، مگه 

 من مرده باشم که بزارم برگردی حدیث!

 کامران دیوانه بود دیوانه تر هم شد ، سر مادرش داد زد :

از به موال میزنم یه بالیی کامران_دست از سرش بردار مهن

 سر خودم و خودت میارم ها!

مهتا که دیگر هیچ دل خوشی از کامران نداشت با لحن بدی 

 گفت :

...تو که از عوضی بودن مهتا_آره ، آره ، بزن...تو که بلدی

..بیا مادرتو هم بزن...از توی عوضی هیچی کم نداری.

 …دستتکمترم اگه دوباره دختر دسته ی گلمو بسپرم 

حدیث دل آشوب خواست چیزی بگوید که با پیچیده شدن 

صدای در همه ساکت شدند و به سمت منبع صدا برگشتند و 

منصور و آرمان را دیدند که با بهت به جمع آنها چشم 

 دوخته اند...

 حدیث با دیدن آرمان آشوب تر شد و کامران عصبانی تر!

 صدای منصور سکوت افتاده در سالن را شکست...
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 منصور_اینجا چه خبره؟!

 مهتا لب باز کرد و با حرص و عصبانیت مشهودی گفت :

مهتا_چه خبر میخواستی باشه؟! پسرت کم بال سر دختر 

.من دیگه واسه یه .بیچاره ام آورده بود بچشو هم کشت.

لحظه هم حاضر نیستم که دخترمو بسپرم دستش ، حاال 

 هرکاری که میخواین بکنین!

کشید که حدیث با حرص از او فاصله  و دست حدیث را

 گرفت...

نمیخواست ، ترحم و دلسوزی و تدبیرشان را برای زندگی 

 اش نمیخواست!

خودش میتوانست برای زندگیشان تصمیم بگیرد ، چرا این 

 را نمیفهمیدند؟!

منصور که این روزها هیچ دل خوشی از پدر واقعِی کامران 

اشت بی تفاوت سری و هرکسی که به او ربط پیدا میکرد ند

 تکان داد و به سردی گفت :

منصور_پسرم؟! من فقط یه پسر دارم که اون هم اسمش 

 ...آرمانه

 شکست!

غرور کامران در میان آن جمع شکست و تنها از خودش 

 پنهان نماند که دلش هم شکست!

مردی که سالهای سال او را به عنوان پدرش میشناخت در 

 ام او ندارد!میان جمع گفت که پسری به ن

 درد نداشت این؟!
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حدیث که از حال کامران بی خبر نبود خواست سمتش پا تند 

کند که مهناز دستش را کشید و به او اجازه ی حرکت نداد و 

اینبار صدای آرمان بود که توجه همه را به خود جلب 

 کرد...

شاید چون هیچکس حدسش را هم نمیزد که آرمان خطاکار 

 خودش اجازه ی لب باز کردن بدهد!به این زودی ها به 

آرمان_لیاقتشو نداری کامران ، نداشتی و نداری ، جون به 

 جونت کنن هم همینی...

کامران آتش گرفت ، نه به خاطر این که گفت لیاقت حدیث 

را ندارد که خودش هم این را خوب میدانست ، آتشش به 

خاطر افکاری بود که بعد از شنیدن حرف هایش به سرش 

 اد...افت

اگر او لیاقتش را نداشت ، آرمان میخواست لیاقتش را داشته 

 باشد؟!

 درمی آورد چشمانی را که به روی ناموسش باز میشد!

مثل همیشه آنقدر سریع و ناگهانی به سمت آرمان هجوم برد 

که تا کسی به خودش بیاید و بخواهد جلو دارش شود تن 

خون بود که  آرمان بیحال و بی جان روی زمین بود و این

از زیر سرش درست جایی که روی زمین بود فوران 

 ...میکرد و روی زمین جریان پیدا میکرد

همگی ناباور به تن بی جاِن آرمان روی زمین نگاه میکرد 

ند و انتظار داشتند که مثل همیشه از جایش بلند شود و به 

 …جان کامران بیفتد اما اینبار خبری از بلند شدنش نبود
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ث زودتر از بقیه به خودش آمد و تلوتلوخوران خودش حدی

 را به کامران رساند و ناباور با صدای تحلیل رفته ای گفت :

 _کامران چه خاکی به سرمون کردی؟!

منصور با بهت و ناباوری کنار تک پسرش روی زمین 

 زانو زد و داد کشید :

 منصور_یکی به اورژانس زنگ بزنه...

 باالی سر پسرش رساند... مهناز جیغ کشان خودش را

مدام جیغ میزد و از آرمان میخواست که از جایش بلند شود 

 اما مگر میشد؟!

مهتا سرگردان یک چشمش به آرمان بود و چشم دیگرش به 

 حدیث که داشت از ترس قبض روح میشد...

هلیا گریان شماره ی اورژانس را گرفته بود و داشت آدرس 

حال دستش روی نبض آرمان را میگفت که منصور که تا به 

 بود داد کشید :

 منصور_نمیزنه...نمیزنه...نبضش نمیزنه...

 صدای جیغ همه جارا برداشت!

 روح از تن حدیث پر کشید ، نمیزد؟!

 نبض آرمان نمیزد؟!

 کامران آدم کشته بود؟!

دستش را به دیوار گرفت اما افاقه نکرد و روی زمین 

 افتاد...

این لحظه فقط فکرش یک چیز کامران سمتش برگشت ، در 

 بود ؛
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اینکه تا کجا قرار است نابود کند دختر مظلوم رو به رویش 

 را؟!

 اورژانس رسید و از دست رفتن آرمان را تایید کرد...

 حاال دیگر دنیای همه ی شان تیره و تار بود ؛

 هیچ چیز برایشان باقی نمانده بود!

ردش همین باورکردنی نبود اما صدای گریه ی دختری که م

چند دقیقه ی پیش قاتل شده بود سوزناک تر از صدای پدر و 

 مادری بود که پسرشان را از دست داده بودند!

حدیث هنوز همانجا کنج دیوار نشسته بود و به حال خودش 

و زندگی اش زار میزد و کامران با غصه به زار زدنش 

 چشم دوخته بود و خودش را لعنت میکرد...

دش نبود و درست نمیفهمید اتفاقات پیش هیچکس به حال خو

رویشان را تا اینکه منصور گریان از جایش پا شد و سمت 

 تلفن رفت...

 از بردن پسرش چند دقیقه ای میگذشت...

حدیث با وحشت به او چشم دوخته بود و وقتی خواست با 

دستان لرزانش شماره ای را بگیرد خودش را سراسیمه به 

ستش را سمت گوشی تلفن میان او رساند و با التماس د

 دستش کشید...

خوب میدانست که در این شرایط به کجا میخواهد زنگ 

 بزند!

 با گریه لب زد :

 حدیث_چیکار میکنی عمو؟!توروخدا بدبختم نکن...

 سوز صدایش توجه همه را به او جلب کرد...
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 کامران مسخ شده بود ، مسخ نگاه گریانش!

را پس زد و خواست  منصور با خشم دست لرزان حدیث

 شماره ی پلیس را بگیرد که حدیث این بار جیغ کشید :

حدیث_تورو به هرکی که میپرستیش عمو...نکن...زندگیمو 

 …ازم نگیر

منصور با انزجار تن نحیف حدیث را به عقب پرت کرد و 

 داد کشید :

منصور_پسرم مرده اونوقت تو واسم از عشق و عاشقی 

! از جلوی چشمام دور حرف میزنی دختره ی احمق؟

شو...حالم ازت به هم میخوره...همه ی اینا زیر سر توئه! 

همش تقصیر توئه! اگه تو نبودی هیچکدوم از این اتفاقا 

 نمیفتادن...

با ضرب دست روی زمین افتاد و تنش به کِف سالن پذیرایی 

برخورد کرد ، با این حال خواست از جایش بلند شود و 

که کامران که به تازگی به خودش آمده دوباره التماسش کند 

بود سمتش رفت و او را میان آغوشش کشید و رو به 

 منصور گفت :

کامران_طرف حسابت منم بی پدر با این دختر چیکار 

 داری؟!

منصور بی توجه شماره ی پلیس را گرفت و مشغول حرف 

 زدن با تلفن شد...

 حدیث دیگر حتی نمیخواست نفس بکشد...

ر میزد و کامران سعی در آرام کردنش داشت از ته دل زا

 اما مگر آرام میشد؟!
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پلیس ها رسیدند و کامران را بردند و تقالها و التماس های 

 حدیث هم به جایی قد نداد...

 دنیای دور سر همه ی شان میچرخید!

 "از زبان حدیث"

چشمام تار میدیدن ، توی خالء غرق بودم و هیچ چیزو حس 

 نمیکردم ؛

 یام توی چند ساعت پیش چشمام نابود شده بود...تموم دن

 کنارم نبود ، به جرم قتل برادرش زندان بود!

باورم نمیشد ، نمیتونستم هضمش کنم ، ای کاش میمردم و 

 دوباره پامو توی این خونه نمیزاشتم...

گم شده بودم توی زندگی خودم ، نمیدونستم باید چیکار کنم ، 

 یچی نمیدونستم!نمیدونستم باید کجا برم ، ه

هیچکس طرفم نبود ، همه بر علیهش بودن و مقصر 

میدونستنش ، خب حق داشتن ، مقصر بود ، خیلی هم مقصر 

 بود...

هنوز نتونسته بودم باور کنم که آرمان واقعا مرده و قاتلش 

 کامران منه...

 صدای بحث ها و گریه هاشونو میشنیدم...

دیده بودن میترسیدم ، از خوابی که برای کامران 

 میترسیدم...

دلم میخواست برم و التماسشون کنم ، به پاشون بیفتم اما زود 

بود ، داغدار بودن و شوک زده و من نمیخواستم از روی 

 ...ندونم کاری اوضاعو بدتر از اینی که هست بکنم

 باید دندون روی جگر میزاشتم...
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اشتم ، دانقدر گریه کرده بودم که دیگه نای نفس کشیدنو هم ن

از طرفی هم دیگه نمیتونستم فضای این خونه رو تحمل کنم 

 ، دلم برای بوی کامران پر میکشید...

شالمو روی سرم کشیدم و کیفمو برداشتم و تلوتلوخوران 

 سمت در اتاقم قدم برداشتم و ازش بیرون رفتم...

همه لباساشونو با لباس سیاه عوض کرده بودن و شمع و 

و عکس آرمان با روبان مشکی کنارش  عود و خرما و حلوا

 روی میز به خوبی خودنمایی میکرد...

گریه ام شدت گرفت و توانم بیشتر از قبل تحلیل رفت ، 

 چجوری باید تحمل میکردم؟!

 خاله و عمو منصور با دیدنم روشونو ازم برگردوندن!

 منو مقصر میدونستن؟!

 مگه چیکار کرده بودم؟!

و پیش گرفتم و خواستم ازش با عجز و ناتوانی مسیر در

بیرون برم که مامان سمتم اومد و حینی که گریه میکرد 

 آروم گفت :

 مامان_کجا میری دختر؟!بیا بشین اینجا...

سرمو تکون دادم و با صدایی که از زور بغض و جیغ و 

 گریه خش دار شده بود گفتم :

 _نمیتونم...باید برم...

 حرصی گفت :

وی اون خونه میخوای چیکار مامان_کجا بری؟تنهایی ت

 کنی؟!

 با گریه گفتم :

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  269  

_دست از سرم بردار توروخدا ، خودم همینجوری دارم 

 میمیرم...

 دستمو کشید و با قاطعیت گفت :

 مامان_بمون حدیث!

دستمو از میون دستش کشیدم و اینبار با صدای بلندتری گفتم 

: 

 .این خونه داره دیوونم میکنه..._نمیتونم بمونم..

 ی کشید و آروم بهم گفت :آه

مامان_چقدر بهت گفتم دست بکش از این عشق که آخر 

 آتیشت میزنه؟!

 عصبی شدم و به شدت پسش زدم...

خودم داشتم دیوونه میشدم اونم واسه بازخواست کردن من 

 وقت گیر آورده بود!

 _ولم کن ، دست از سرم بردار...

 عقب کشید و دیگه چیزی نگفت...

زیر بارون توی خیابون قدم میزدم و اشکام پا مثل دیوونه ها 

 به پای بارون روی صورتم میچکیدن...

هوا تاریِک تاریک شده بود و نمیدونستم کجام و چقدر تا 

 ...خونه فاصله دارم

پاهام از شدت سرما لمس شده بودن و از طرفی دیگه جوِن 

 راه رفتنو نداشتم...

 میلرزید...تموم لباسام خیس شده بودن و تن و بدنم 

آدمایی که از کنارم رد میشدن با تعجب نگاهم میکردن ، 

 انگار که دیوونه دیده بودن!
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 مگه من چیم از یه دیوونه کمتر بود؟!

سر جام ایستادم و دستمو به دیوار کنارم گرفتم ، انقدر حالم 

بد بود که مطمئن بودم اگه پنج دقیقه ی دیگه اینجا بمونم 

نجا جمع کنن ، به خاطر همین دست مردم باید نعشمو از ای

بی جونمو برای تاکسی باال بردم و آدرس خونه رو بهش 

 دادم...

از آسانسور بیرون اومدم و بی حال سمت در قدم برداشتم 

 که با دیدن هلیا که دم در خونمون نشسته بود تعجب کردم...

 اشکامو پاک کردم و با کلیدام درو باز کردم...

 کنی؟_تو اینجا چیکار می

 با نگرانی به سر و وضعم نگاهی انداخت...

 هلیا_نگرانت شدم...

 وارد شدم و درو براش باز گذاشتم...

 _آب از سر من دیگه گذشته...

لباسامو عوض کردم و گوشه ی تخت نشستم و سرمو به 

 تاجش تکیه دادم...

 حالم خیلی خراب بود!

ک اهلیا کنارم نشست و دستشو روی گونم کشید و اشکامو پ

 کرد...

هلیا_بسه دیگه دورت بگردم انقدر خودتو عذاب نده ، همه 

 چیز درست میشه...

لبمو زیر دندونم کشیدم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 درمیومد گفتم :
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_به خدا اینا رضایت نمیدن ، همشون از دم دشمن مادرزاد 

 …کامرانمن

 ..منو سمت خودش کشید و توی آغوشش کشیدم.

چه حرفیه قربونت برم باالخره کامران هم پسر  هلیا_این

 خودشونه ، غمشونو دوبرابر نمیکنن که...

 حتی با تصورش هم دیوونه میشدم!

 گریه ام شدت گرفت ، با ترس گفتم :

 _به خدا که غم کامران غم اونا نیست...

 ..دستشو پشتم کشید.

هلیا_انقدر با این فکرا خودتو عذاب نده ، اینجوریام نیست 

که فکر میکنی ، سنگ که نیستن...خودتو بزار 

..ایشاال یه چند جاشون...االن خیلی غم و غصه دارن حدیث.

وقت که بگذره آرومتر که بشن راجبش باهاشون حرف 

 میزنیم...

لرزه به تنم افتاد ، چطور میخواستم تحمل کنم نبود 

 کامرانو؟!

 هفت روز گذشت و امروز هفتِم آرمان بود...

 یه هفته چهار بار رفته بودم دیدنش...توی این 

عیِن همیشه غد و مغرور بود و چیزی رو بروز نمیداد اما 

 مگه نفهم بودم که نفهمم چقدر داره بهش سخت میگذره؟!

 روز به روز بدون کامران برام عیِن جهنم بود...

عمو منصور عین دشمن خونیش باهام رفتار میکرد و خاله 

ونی باهام نداشت اما امروز مهناز هم رفتار درست درم

 دیگه میخواستم باهاشون راجب کامران حرف بزنم ؛
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 دیگه واقعا طاقت نداشتم...

عصر بود و بیشتر مهمونا رفته بودن ، طبق معموِل این 

روزا یه چشمم خون بود و یه چشمم اشک و داشتم خودمو 

 آماده میکردم که برم سمتشون و باهاشون حرف بزنم...

تا حاال مونده بودن از جاشون پاشدن و قصد  مهمونایی که

رفتن کردن که چون خاله مهناز حالش خوب نبود و توی 

اتاقش بود همراه مامان برای بدرقه کردنشون از جام پاشدم 

و سمتشون راه افتادم که شنیدم یکیشون به بغل دستیش گفت 

: 

 +سمت چپی زِن قاتلش نیست؟! چه رویی دارن ملت!

 م شکست!یه چیزی توی دل

 دلم میخواست بهش بگم به تو چه؟!

تو چی از زندگی ما میدونی که به همین راحتی قضاوت 

 میکنی؟!

 اما سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم...

 بعد از رفتنشون همه جا ساکت بود و کسی حرفی نمیزد...

 سکوت وهم انگیزی بود!

عمو منصور روی کاناپه نشسته بود و دستشو جلوی 

 گذاشته بود و خاله مهناز با گریه قرآن میخوند...صورتش 

 میترسیدم که برم جلو و پس زده بشم!

آب دهنمو با استرس قورت دادم و لبمو زیر دندونم کشیدم و 

 از جام پاشدم و سمتشون رفتم...

هنوز چیزی نگفته بودم که عمو منصور با دیدنم با لحن بدی 

 رو به خاله گفت :
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 !منصور_اینو بفرست بره

جا خوردم ، واقعا انتظار این همه بی احترامیشو نداشتم اما 

 اهمیتی ندادم و با بغض لب زدم :

_میدونم سخته به خدا منم غم از دست دادن فرزندو 

چشیدم...منی که هنوز بچم به دنیا نیومده بود هم هنوز بعد 

از این مدت نتونستم فراموشش کنم...میدونم که چقدر درد 

توی غمتون شریک بدونین...آرمان مثل داره...منو هم 

برادرم بود ، هیچوقت دلم نمیخواست همچین روزی رو به 

 چشم ببینم ولی توروخدا کامرانو ببخشین...

 عمو منصور حرفمو قطع کرد و تقریبا داد زد :

منصور_مثل برادرت بود؟!معلوم نیست بهش چی گفته 

بیخود بودی باهاش چیکار کرده بودی که اینجوری از خود 

 شده بود افتاده بود دنبال تویی که مثال زِن برادرش بودی!

 دلم ریخت و شکست...

 واقعا درباره ام اینطور فکر میکردن؟!

 مامان از جاش پاشد و با عصبانیت رو بهش گفت :

مامان_خجالت بکش منصور اینا چه حرفاییه که داری 

میبندی به ناف دختر من...هرچی هیچی بهت نمیگم بدتر 

یشی...اگه تقصیری هست همش گردن پسر خودتونه ، م

دختر من این وسط چه گناهی کرده که هرچی که از دهنت 

درمیاد داری بارش میکنی؟! حدیث من مثل برگ گل پاکه 

 اینو همه میدونن!

دست مامانو کشیدم و صداش زدم تا بیشتر از این چیزی 

 ...نگه و اوضاعو بدتر نکنه
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 بگیرم نه اینکه دعوا کنم!اومده بودم که رضایت 

رضایت گرفتن برای کامران انقدر برام مهم بود که اگه به 

 خاطرش توهینی هم بهم میشد نادیده بگیرم...

 عمو منصور پوزخندی در جواب مامان زد و جواب داد :

 منصور_ای کاش تو از پاکی حرف نزنی!

دنیا داشت دور سرم میچرخید ، هرچقدر که سعی میکردم 

 نم اوضاع هی بدتر میشد!تحمل ک

 مامان با غم گفت :

مامان_من از پاکی خودم حرف نزدم ، از پاکی دخترم 

...باشه من ناپاک ولی این چیزی از پاکی حدیث حرف زدم

 کم ...

 با حال وحشتناکی میون حرفش اومدم و لب زدم :

_االن دعوا سر پاکی و ناپاکی منه؟! من هرچیزی که شما 

ه خدا کامران دست خودش نیست...شما میگین ، خوبه؟! ب

نمیدونین ، من میخواستم واسه همین مورد ببرمش پیش 

روانپزشک ، دیر شد...به خدا اون هیچی تو دلش نیست ، 

یهو عصبی میشه نمیفهمه چیکار میکنه...میدونم بخشیدنش 

سخته ولی اونم پسرتونه...آقا منصور پسرتون نیست ولی یه 

 .کردین..عمر جای پسرتون بزرگش 

 از جاش پاشد و سمت اتاقش راه افتاد...

منصور_اشتباه کردم ، بزرگترین اشتباهم قبول کردن پسر 

 اون مرتیکه ی بی همه چیز بود!

چشمام تار میدیدن ، داشتم از پا میفتادم با این حال سمتش پا 

 …تند کردم و آستین پیرهن مشکیشو توی دستم گرفتم
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..نون و نمک همو کنار همیم. _عمو منصور ما یه عمره که

خوردیم...به حرمت اون نون و نمکی که با هم خوردیم این 

 حرفارو نزنین و رضایت بدین...

 آستینشو از میون دستام کشید و پوزخند زد...

منصور_رضایت بدم که بیاد بیرون بچه ی یکی دیگه رو 

بکشه پسر رامین حرومزاده؟! باشه حتما... از جلوی چشمام 

 ر شو!دو

ناامید ازش چشم گرفتم و سمت خاله مهناز که دست از قرآن 

 خوندن کشیده بود برگشتم و با گریه رو بهش گفتم :

_مگه کامران پسرت نیست؟ یا میخوای تو هم یه جوری از 

زیرش در بری؟! عیِن خیالت نیست که شوهرت معلوم 

 نیست چه خوابی واسش دیده؟!

 فت :نگاهشو ازم گرفت و با قاطعیت گ

خاله_مگه پسر من نیست؟ مگه من نباید براش دنبال 

 رضایت باشم؟! نیستم! حرفم یکیه ، قصاص!

با شنیدن این حرفش انگار دنیا روی سرم آوار شد و جلوی 

 چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم...

چشمامو با درد باز کردم و به اطرافم نگاهی انداختم و توی 

و یادم اومد و اشکام دوباره روی کسری از ثانیه همه چیز

 گونه هام سرازیر شدن...

هلیا و مامان کنارم بودن ، هلیا با ناراحتی دستمو فشرد و 

 لب زد :

 هلیا_درست میشه عزیزم ، غصه نخور...

 وعده و وعید میداد؟!

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  276  

 درست میشد؟!

چطوری درست میشد وقتی پسفردا دادگاهش بود و جفتشون 

 میگفتن قصاص؟!

 باال میومد ، چه غلطی باید میکردم؟! نفسم بزور

 از بیمارستان که برگشتیم مامان هم همراه من و هلیا اومد...

میگفت دیگه نمیتونه توی خونه ای که توش تا این حد بهش 

 بی احترامی شده بمونه و از فردا میره دنبال خونه...

دنیامون به جهنم تبدیل شده بود ، جهنمی که توش همه چیز 

 هم میپاشید...داشت از 

 چشمامو روی هم گزاشتم اما مگه خوابم میبرد؟!

جای خالیش کنارم هرلحظه داغونم میکرد و فکر و خیال 

حرفای خاله و عمو منصور یه لحظه هم دست از سرم 

 برنمیداشت...

از جام پاشدم و یکی از پیرهناشو از روی چوب لباسی 

 برداشتم و بغلش کردم...

 بودم...نمیتونستم ، من آدمش ن

 نمیتونستم تحمل کنم دوریشو...

چقدر دلم میخواست که همه ی اینا یه کابوس باشه و ازش 

 بیدار شم ببینم کامران کنارمه...

حاضر بودم باشه و از صبح تا شب باهام بدخلقی کنه ، گیر 

 بده ، دعوا کنه ، بزنه بشکونه ، فقط باشه...

ه م گرفتروی تختمون نشسته بودم و پیرهنشو توی آغوش

بودم و گریه میکردم که با شنیدن صدای در سمتش برگشتم 

 و با مامان رو به رو شدم که گریون سمتم میومد...
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 حتما صدای گریه امو شنیده بود...

اومد و کنارم نشست و بغلم کرد ، نوازشم کرد ، دلداریم داد 

 ، اما چه فایده؟!

 دلی که دیوونه وار دلتنگش بود با این چیزا آروم

 …نمیگرفت

با صدای آالرم ساعت چشمامو باز کردم ، یکی دو ساعتی 

 میشد که چشمامو روی هم گزاشتم...

 ساعت هشت صبح بود ، میخواستم برم مالقاتش...

نیم نگاهی به مامان که دیشب همینجا کنارم خوابش برده بود 

 انداختم و پتورو روش کشیدم...

ده ام دست مقنعه ی مشکی پوشیدم و روی چشمای پف کر

 کشیدم ؛

 زیادی تابلو بودن!

 نمیدونستم که چی باید بش بگم ، فقط میخواستم ببینمش...

چادر مشکیمو سرم کردم و بعد از برداشتن پاکت غذاها و 

خوراکی هایی که براش از دیشب آماده کرده بودم از در 

 بیرون رفتم...

روی صندلی نشسته بودم و منتظرش بودم ، نمیخواستم 

 کنم اما دست خودم نبود...گریه 

برام سخت بود که اینجا ببینمش ، هنوز هم باورم نشده 

 بود...

با شنیدن صداش از پشت سرم که با درجه داِر کناریش کل 

کل میکرد با دنیایی از دلتنگی سمتش برگشتم و اشکامو 

 پاک کردم...
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 نگاهش سمتم چرخید و توی یک آن غمزده شد!

 جونم مینداختن...دستای بسته اش آتیش به 

 درجه دار دستاشو باز کرد که سمتم اومد...

 ریشاش درومده بودن و سرحال به نظر نمیومد...

 اومد و کنارم نشست و نیمچه لبخندی زد...

 کامران_سالم حاج خانوم...

 به خاطر چادرم بهم میگفت حاج خانوم!

 بینیمو باال کشیدم و گفتم :

 _سالم عزیزم ، خوبی؟

 شمامو نشونه گرفت...با نگاهش چ

کامران_من خوبم ولی تو خوب به نظر نمیای ، وقتی من 

حالم خوبه تو چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟ نکن مرگ 

 کامران با خودت و این چشما این کارو نکن...

لبمو گزیدم و بغضمو قورت دادم اما کارساز نبود و قطرات 

 اشک بی مهابا از چشمام پایین چکیدن...

 ز جونت..._دور ا

پاکتو باز کردم و ظرف ماکارونی رو که فقط واسه خودش 

درست کرده بودمو باز کردم و قاشق و چنگال توی دستمو 

 سمتش گرفتم...

 همیشه عاشق ماکارونیای من بود...

 قاشقو از دستم گرفت و لبخندی زد...

 کامران_نخوری نمیخورم!

 دستامو روی چشمام کشیدم و اشکامو پس زدم...

 روز کامل بود که هیچی نخورده بودم! دو
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 _بخور ، خودتو لوس نکن من سیرم...

 قاشق توی دستشو از غذا پر کرد و سمتم گرفت ؛

 میدونست که دروغ میگم!

با بی اشتهایی محض دهنمو باز کردم و واسه اینکه لج نکنه 

 و غذاشو بخوره مشغول شدم و کمی همراهیش کردم...

 فت توی این اوضاع!هیچی از گلوم پایین نمیر

 با ولع مشغول خوردن بود که بی اراده لب زدم :

 _دلم برات تنگ شده بود...

 محو نگاهم شد... کامران_منم همینطور...

با شنیدن صدای ماموری که گوشه ی اتاق ایستاده بود و 

میگفت که فقط پنج دقیقه از وقتمون باقی مونده به خودم 

 اومدم و گفتم :

 میشه ، اصال نگران نباش..._همه چیز درست 

 به پشتی صندلی تکیه داد و با جدیت گفت :

 …کامران_تنها نگرانی من تویی

 بغضم ترکید و صدای هق هقم توی اتاق پیچید...

 _تنها نگرانی منم تویی!

بی توجه به ماموری که دم در ایستاده بود منو توی آغوشش 

 کشید و از روی چادر سرمو بوسید...

 نم نباش خانومم من حالم خوبه...کامران_نگرا

 دستمو روی سینه ی ستبرش مشت کردم...

 نمیدونست که نگران چی ام...

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  281  

نمیدونست که مادرش هنوز هیچی نشده حرف از قصاص 

میزنه ، اصال نمیدونم ، یادش هست که فردا روز 

 دادگاهشه؟!

نمیدونست و نمیخواستم بفهمه چون اینجوری کار براش 

 سخت تر میشد...

با دنیایی از غم و غصه ازش جدا شدم و حیرون پا به 

خیابون گذاشتم ؛ انقدر بی رمق که انگار جونمو اون تو جا 

 گذاشته بودم...

میخواستم برم پیش خاله اینا و التماسشون کنم ، به پاشون 

بیفتم ، جون خودمو گرو بزارم ، نمیدونم ، نمیدونم هرکاری 

 فردارو عوض کنم...که میشه رو بکنم تا رای دادگاه 

 نمیتونستم تحمل کنم ، حتی تصورشو!

از تاکسی پیاده شدم و بعد از حساب کردن کرایه ی ماشین 

 سمت در خونه ای که زادگاه عشقمون بود راه افتادم...

 چادر دست و پا گیرمو جمع کردم و زنگ درو فشردم...

میدونستم که با برخورد خوبی مواجه نمیشم ، میدونستم بهم 

 وهین میشه اما خیالم نبود...ت

سوالی باز شد و من داخل شدم و ترسون و  در بدون هیچ

 لرزون پا به حیاط گذاشتم...

ماشین عمو منصور توی حیاط بود ، پس هردوتاشون بودن 

 و این خوب بود...

آب دهنمو قورت دادم و خواستم وارد سالن پذیرایی شم که با 

 ام خشکم زد...شنیدن صدای داد و بیدادشون سر ج

 داشتن دعوا میکردن و چه فحشایی که نثار هم نمیکردن!
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 صدای داد عمو منصور باعث شد که کمی عقب بکشم!

منصور_فکر کردی اومدم که بمونم؟! اومدم که حرف 

جدایی رو پیش بکشم که ای کاش قلم پام میشکست و 

نمیومدم ، نمیومدم و پسرمو دستی دستی به کشتن 

نی چیه؟! همه ی اینا تقصیر توئه! تقصیر نمیدادم...میدو

پسرته ، پسری که از همون اول سایه ی ننگش روی زندگی 

 نکبت بارمون سنگینی میکرد...

اشکام روی گونه هام جاری شدن ، اونموقع که هیچ گناهی 

نداشت اونجوری درموردش حرف میزدن حاال که دیگه 

 پسرشونو کشته بود!

 خاله بالفاصله جیغ کشید :

اله_میخوای بری برو مگه جلوتو گرفتم؟! فکر میکنی من خ

شادم؟! خوشحالم؟! حالم خوبه؟! آرمان همونقدر که پسر تو 

 بود پسر من هم بود...

منصور_میرم ، شک نکن که میرم...به محض اینکه 

از زنده  حرومزاده ی تو و رامینو به خاک سیاه بنشونم و

 موندن پشیمونش کنم میرم!

 درمورد چی حرف میزد؟!نفسم گرفت ، 

 چه خوابی برای کامران دیده بود؟!

دیگه طاقت نیاوردم و داخل شدم که خاله با دیدنم از ادامه 

 دادن بحث پشیمون شد و رو بهم با لحن بدی گفت :

خاله_چیه؟اومدی چیکار؟! اومدی داغمونو تازه کنی؟ 

 اومدی واسه اون شوهر بی همه چیزت التماس کنی؟!
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گرفت ، چطور ؟! واقعا چطور میتونست این  گریه ام شدت

همه بی رحم باشه که درمورد پسر خودش اینجوری حرف 

 بزنه؟

رفتم و جلوی پاش زانو زدم و لبه ی پیرهنشو توی دستام 

 گرفتم و زار زدم :

_تورو به اونی که میپرستی خاله ، تورو به روح آرمانت 

روی عمد .از قسم کامرانمو ببخش...خاله بیگناهه پسرت..

نبوده...دست خودش نبوده...خاله رحم کن...تو تازه یکی از 

پسراتو از دست دادی ، واقعا میخوای اون یکی پسرتم از 

 دست بدی؟!

کنارم نشست و با لحنی که از سرماش لرزه به تنم افتاد لب 

 زد :

خاله_آخه بیچاره واسه چی خودتو به این روز انداختی؟! 

پسر منه من میشناسمش...پاشو  اون پسره ارزششو نداره ،

 ...برو و خودتو از این دردسرا خالص کن

من که تا حاال با بهت بهش زل زده بودم و حرفاشو به 

 عنوان یه مادر باور نداشتم با غم نالیدم :

_چی میگی خاله؟ چی چیو خودمو خالص کنم؟ توروخدا 

 یکم از این سنگدلیتو هم بده به من...خاله پسرته اون که

 داری درموردش اینجوری حرف میزنی...

 با حرص از جاش پاشد و لب زد :

 خاله_پسر من مرد ، من پسر دیگه ای ندارم!

_خیلی خب پسر تو نیست ولی شوهر من که هست...تو رو 

 به روح آرمانت رحم کن به کامرانم...
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عمو منصور که تا حاال هی خودشو به اون راه میزد با خشم 

و کشید و از جام بلندم کرد و توی صورتم سمتم اومد و دستم

 غرید :

منصور_خفه شو دیگه هرچی هیچی نمیگم بدتر میشی ، 

 گمشو بیرون نمیخوام چشمم بهت بیفته سوگلِی کامران!

بغض داشت خفم میکرد ، تا حاال هیچکس اینجوری تحقیرم 

 نکرده بود اما به خاطر کامران تحمل کردم و با بغض گفتم :

 نگین رضایت میدین هیچ جا نمیرم..._به خدا تا 

 نیشخندی زد و سرشو تکون داد که ترسیدم!

 منصور_رضایت میدم...

برای یه لحظه بهت و ناباوری تموم وجودمو در بر 

 گرفت...

 االن چی گفت؟!

 رضایت میده؟؟

مگه تا همین چند دقیقه ی پیش از بالهایی که میخواست سر 

 کامران بیاره حرف نمیزد؟!

 کامران متنفر نبود؟!مگه از 

 پس این حرفش چه معنایی میداد؟!

نگاه بهت زده ی خاله نشون از این میداد که اون هم نمیدونه 

 توی سر عمومنصور چی میگذره و حسابی تعجب کرده!

 هاج و واج نگاهش میکردم که ادامه داد :

 منصور_به یه شرط رضایت میدم!

 به خودم اومدم و با هول گفتم :

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  284  

ه قبوله...به خدا حاضرم جونمو هم بدم ولی _هرچی باش

 …کامرانم آزاد شه

 خاله سمتش اومد و با سردرگمی رو به ش گفت :

 خاله_چی تو سرته؟! چه شرطی؟

خاله رو پس زدم ، نمیخواستم این فرصتو از دست بدم و 

 میترسیدم که با حرفاش پشیمونش کنه...

_خاله تورو سر جدت ولش کن ، هر شرطی باشه 

 ه...شما فقط رضایت بدین...قبول

 پوزخند بدی زد و سمت اتاقش عقب گرد کرد...

 منصور_فردا مشخص میشه که قبوله یا نه!!

روی تخت خوابمون دراز کشیده بودم و سرم روی بالش 

 کامران بود...

ظهر که برگشتم جریان رضایتو به مامان و هلیا گفتم و اونا 

 هم درست به اندازه ی من تعجب کردن...

 کی بود که تعجب نکنه؟!

 باورکردنی نبود!

 حاال فقط منتظر بودم که صبح شه و شرطشو بشنوم...

هرچی که بود قبول میکردم ، آزادی کامران ارزششو داشت 

 اما واقعا اون شرط چی میتونست باشه؟!

توی دعواشون شنیدم که گفت کامرانو به خاک سیاه مینشونه 

 باشه؟! ، منظورش از این حرف چی میتونست

توی تموم طول شب حتی برای یه ثانیه هم چشمام روی هم 

کامران و دادگاه و رضایت و شرط   نرفتن ، فکر فردا و

 دست از سرم برنمیداشت...
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ساعت هشت با استرس از جام پاشدم و سمت سرویس 

بهداشتی رفتم ، کمتر از یه ساعت دیگه جلسه ی دادگاه 

 شروع میشد...

خواب بیدار شدن ، اونا هم میخواستن  مامان و هلیا هم از

 همراهم بیان...

توی دلم مدام با خدا نذر و نیاز میکردم که واقعا بشه و 

کامرانم آزاد شه اما یه حسی دلسردم میکرد و دائم ترسو به 

 جونم مینداخت...

جلوی دادگاه از تاکسی پیاده شدیم و سه نفری سمت ورودی 

 راه افتادیم...

د بیست دقیقه به شروع جلسه مونده بود و وقتی رسیدیم حدو

 خبری از خاله اینا نبود...

روی صندلی نشسته بودم و از شدت دلشوره و نگرانی و 

استرس ناخن میجویدم که با دیدن کامران که کت بسته کنار 

 ...ماموری راه میومد از جام پاشدم و سمتش پرکشیدم

 د تقلبی زد و رومنو دیده بود که از همون فاصله نیمچه لبخن

 بهم سالم کرد که جوابشو دادم و کنارش قدم برداشتم...

مامور سمت صندلی ها کشیدش و دستبندشو به صندلی ها 

قفل کرد و ازش فاصله گرفت که کنارش نشستم و دستشو 

 میون دستام کشیدم...

 _خوبی دورت بگردم؟!

 رباز هم از دیدنش توی این حالت دل تو دلم نبود و بی اختیا

 اشک ریختم...
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با نشستن غم مشهودی توی چهرش نگاهشو ازم گرفت و 

 لب زد :

 کامران_مرگ من گریه نکن ، نمیخوام اینجوری ببینمت...

دستامو روی گونه هام کشیدم و اشکامو پاک کردم و با هول 

 گفتم :

 _کامران عمو منصور گفت رضایت میده به یه شرط...

 نسبتا بلندی گفت :با تعجب از جاش پرید و با صدای 

 کامران_چی؟!!

دلیل واکنششو میدونستم ، خودم هم باورم نمیشد که همچین 

 کاری کنه!

 …_به خدا خودش گفت

ا دیدن خاله و عمو منصور که از کنارمون رد میشدن دیگه 

بحثو ادامه ندادیم و تقریبا سه چهار دقیقه ی بعد با شنیدن 

اتاقی که بهش  اسممون همگی از جامون پاشدیم و سمت در

 راهنمایی شده بودیم رفتیم...

کامران و عمو منصور با فاصله از هم جلو نشستن و ما 

 پشت سرشون نشستیم...

دل تو دلم نبود و توی دلم صلوات میفرستادم که این داستان 

 ختم به خیر شه...

از سر و صداهای توی اتاق چیزی نمیفهمیدم و نمیخواستم 

 بیشتر زجر میکشیدم...هم که بفهمم ، اونجوری 

حرف از رضایت و شرط و شروط شد که همه ی وجودم 

 گوش شد!

 صدای قاضی رو شنیدم که گفت :
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 قاضی_حاضرید رضایت بدید؟!

 عمو منصور بالفاصله به حرف اومد...

 منصور_بله و یه شرط دارم!

همه ی سالن با تعجب و کنجکاوی به عمو منصور نگاه 

 : میکردن که قاضی ادامه داد

 قاضی_بفرمایید شرطتونو بگید...

عمو منصور همونطور که سر پا ایستاده بود و با پوزخند 

 وهم انگیزی به کامران نگاه میکرد لب زد :

 منصور_خون بس میخوام!!

دهن همه از تعجب باز مونده بود و من کم مونده بود که از 

 بهت پس بیفتم...

 کیو میخواست؟!

 اصال برای کی میخواست؟!!

مان زودتر از هرکسی به خودش اومد و خطاب به ما

 عمومنصور گفت :

 مامان_منظورت چیه؟! کیو...

خواست حرفشو ادامه بده که قاضی روی میز کوبید و گفت 

: 

 قاضی_بهتون اجازه ی حرف زدن ندادم خانوم!

عمو منصور بعد از سکوتی که نسبتا طوالنی شده بود به 

 حرف اومد و گفت :

کامران طالق میگیره و زِن من میشه ، منصور_حدیث از 

 فقط در ...
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حرفش نصفه موند و با ضرب دست کامران به عقب پرت 

 شد...

 چشمام سیاهی میرفتن و تنم میلرزید...

 چی گفته بود؟!

 باورم نمیشد!

تموم یاخته های تنم میخواستن از زیر باور کردن حرفی که 

 زده بود در برن...

ر مثل پدرم دونسته بودمش منصور ، مردی که من یه عم

 چطور میتونست همچین حرفی بزنه؟!

با صدای هلیا که به صورتم آب میپاشید به خودم اومدم و 

 خودمو روی صندلی های راهرو پیدا کردم...

 کی اومده بودم اینجا؟!

 صدای داد و بیداد کامران به گوشم میرسید...

 کشید و از جام پاشدم و خواستم سمت در برم که هلیا دستمو

 گفت :

هلیا_کجا میری وایسا ، نمیبینی اوضاع چقدر درب و 

 داغونه؟! اون داخل نباشی بهتره...

... با هول و حالت نفسام پشت سر هم و صدادار شده بودن

 غیرنرمالی لب زدم :

_نه...من باید برم...باید شرطشو قبول کنم...اگه قبول نکنم 

 …کامرانمو

 بم گزاشت و گفت :هلیا با حرص انگشتشو روی ل

هلیا_هیییییییس! حرف نزن دختر...همچین حرفی رو جلوی 

 کامران بزنی کار جفتتونو با هم یسره میکنه!
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 توی حال خودم نبودم ، الحق که چرت و پرت گفته بودم...

 من کجا میتونستم همچین غلطی رو بکنم؟!

به خدا کامران از زندون در میرفت و خونمو حالل 

 میکرد...

 شوخی و بچه بازی بود؟!مگه 

 اون منصور عوضی چی با خودش فکر کرده بود؟!

رو چه حسابی اون حرفو زده بود ، اصال چجوری روش 

 شده بود همچین حرفی رو بزنه بی شرف؟!

شنیدم که گفت میخواد کامرانو به خاک سیاه بنشونه و خوب 

 فهمیده بود که هیچ چیز تا این حد دیوونش نمیکنه...

 ر و صدای کامران خوابید و در باز شد...باالخره س

کامران نفس نفس زنان و آشفته همراه مامور بیرون اومد و 

همین که منو دید به زور مامورو سر جاش نگه داشت و 

 انگشت اشاره اشو تهدیدوار جلوم گرفت...

کامران_به جون جفتمون بفهمم واسه رضایت یا هر کوفت 

دل این مرتیکه ی بی  و زهرمار دیگه ای پاشدی رفتی ورِ 

 ناموس بی همه چیز تیکه تیکه ات میکنم حدیث!

رگ متورم گردنش غرور و غیرت به باد رفته اشو به 

خوبی نشون میداد و چشمای سرخ شده از خشمش برای 

 توجیح کردنم کافی بود...

در مقابل حرکت مامور مقاومت کرد و اینبار رو به هلیا 

 غرید :

 .کامران_نمیزاری بره..
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هلیا سرشو تکون داد و خیالت راحتی گفت که کامران به 

 رفتن رضایت داد و ازم رو گرفت...

 زبونم بند اومده بود...

تموم تصوراتم به یغما رفته بودن و حاال دیگه هیچ امیدی 

 نداشتم ، چی میشد آخر این قصه ی بد؟!

دوازده روز از روز دادگاه میگذشت و هیچ چیز تغییر 

 نکرده بود...

داغون بودم ، درست مثل قبل با این تفاوت که دیگه برای 

 التماس و خواهش نمیرفتم ، هرچند که فایده ای هم نداشت...

 …اون شرط لعنتی هم که اصال قابل تصور نبود

کالفه و غمزده روی کاناپه نشسته بودم و پاهامو توی خودم 

 جمع کرده بودم...

کرده بود و با هلیا تنها بودم ، مامان باالخره خونه پیدا 

 مشغول چیدن وسایلش بودن...

به کاناپه ای که درست رو به روم قرار داشت چشم دوختم و 

 از ته دلم آه کشیدم...

چه خاطره هایی که با هم اینجا نداشتیم و چقدر دلم براش 

 تنگ شده بود با اینکه همین امروز صبح دیده بودمش...

یدم و از افکار بیهوده با شنیدن صدای رعد و برق از جام پر

 ام دست کشیدم...

 چند بار دیگه باید مرور میکردم خاطراتمونو؟!

چند شب از شب تا صبح به پیدا کردن راه حل فکر کرده 

 بودم و با انبوهی از تُهی مواجه شده بودم؟!
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خسته بودم و تموم روح و تنم اینو داد میکشیدن اما دست 

 بردار نه!

و کنارم حس نمیکردم دست تا وقتی که وجود کامران

 برنمیداشتم از این دست و پا زدن...

مثل تموم روزای گذشته غرق فکر کردن بودم که توی ذهنم 

 جرقه ای زده شد ؛

 عمو رامین!

هرچقدر هم که تنفربرانگیز میبود نمیتونست به حِد عمو 

منصور رذل باشه ، نمیدونم شاید هم میتونست اما من باید 

 ان میکردم ، مجبور بودم!تموم راهارو امتح

لبمو زیر دندونم کشیدم و فکر کردم ، اما من که شمارشو به 

 یاد نداشتم!

 گوشیم هم که از دست رفته بود ، پس باید چیکار میکردم؟!

از جام پاشدم و مشغول قدم زدن شدم که فکری به ذهنم 

 رسید...

 اون خونه!

م ، اون خونه آخرین جایی بود که عمو رامینو توش دید

همچنین پدرمو ، شاید میتونستم اونجا پیداش کنم یا حداقل 

 خبری ازش بگیرم...

با اینکه آدرسشو درست و حسابی بلد نبودم اما چشمی 

میتونستم پیداش کنم ، پس سریع لباس پوشیدم و از خونه 

 بیرون زدم...

آدرس اولیه ای به راننده تاکسی دادم و منتظر موندم که به 

شیم تا بقیه اشو از روی در و دیوار و  خونه نزدیک تر
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ظاهر تشخیص بدم و بعد از چهل دقیقه تقریبا پیداش کردیم 

و من بعد از حساب کردن کرایه پیاده شدم و با هول سمت 

 در بزرگ خونه رفتم و با سالم و صلوات زنگشو فشردم...

 یعنی میشد هنوز همینجا باشه؟!

ا کسی جواب چند لحظه ای میگذشت و خبری نبود ، چر

 نمیداد؟!

دستای یخ زده امو توی هم گره زدم و با ناامیدی زنگو برای 

بار دوم به صدا درآوردم که اینبار در با مکث چند ثانیه ای 

 باز شد...

به اطرافم و کوچه ی خلوت پیش روم نگاهی انداختم و با 

 استرس وارد شدم...

وام و ی بخهیچ نمیدونستم که قراره کیو اینجا ببینم ، ازش چ

چی بهش بگم ، فقط دنبال یه روزنه ی نور بودم که از این 

 تاریکی و سیاهی نجاتم بده...

به دِر ورودی رسیدم که رامبد یا همون پدرم از در بیرون 

 اومد و با بهت بهم خیره شد!

معلوم بود دیگه ، انتظار نداشت منو اینجا ببینه ، خودم هم 

 اینجا پیدا شه! فکر نمیکردم یه روزی سروکله ام

 با هول لب زدم :

 _سالم...

 با تعجب مشهودی که از سر و روش میبارید لب زد :

 رامبد_سالم...بیا تو ، هوا سرده!

 سری تکون دادم و بی حرف از کنارش رد شدم...
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با دیدن سالن پذیرایی خاطرات اون شب جلوی چشمام 

 تداعی شدن و دلم بیشتر گرفت!

 ود منو یاد کامران مینداخت...هرچیزی که قابل دیدن ب

به اطرافم نگاهی انداختم ، خبری از عمو رامین نبود اما 

 شاید میتونستم از رامبد بخوام که باهاش حرف بزنه...

 رامبد_بشین برات یه قهوه بیارم...

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 _نه ممنون...میشه حرف بزنیم؟!

 تکون داد...روی کاناپه درست رو به روم نشست و سرشو 

 رامبد_البته!

خودمو روی کاناپه جمع و جور کردم و خیره به چشمای 

 آشناش لب زدم :

 _از عمو رامین خبر دارین؟!

 با تعجب جواب داد :

 رامبد_معلومه ، تا چند دقیقه ی دیگه میاد اینجا...چطور؟

 _از کامران خبر داره؟!

 جفت ابروهاش باال پرید...

سمو با صدا بیرون دادم و با رامبد_چه جور خبری؟! نف

 حرصی که نتونسته بودم توی دلم خاموشش کنم لب زدم :

_چه جور پدریه که خبر نداره پسرش به جرم قتل توی 

 .شما دوتا برادر واقعا پدرای نمونه ای...زندانه..

 …به خودم اومدم و با خجالت ادامه ی حرفمو خوردم

اولم انقدر بهت نمیدونم خودشو به اون راه زد یا جمله ی 

 زده اش کرد که بی توجه به جمله ی آخرم گفت :
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 رامبد_قتل؟!

 ...سرمو تکون دادم که بغض بیخ گلومو گرفت

 _قتِل آرمان...

 رامین_چی؟!!

با شنیدن صدای عمو رامین به عقب برگشتم و نگاه متعجبمو 

 بهش دوختم ، اصال متوجه حضورش نشده بودم!

 امه داد :با دیدن نگاهم روی خودش اد

 رامین_تو االن چی گفتی؟!

 هول شدم و به ِمن و ِمن کردن افتادم...

_کامران...به جرم قتل آرمان...توی زندانه و...عمو منصور 

 قصد رضایت دادن نداره...

با یادآوری منصوِر عوضی و اون پیشنهادش حالم از خودم 

 به هم خورد!

 کرده بود...عمو رامین با بهت نگاهم میکرد ، انگار باور ن

 رامبد با تعجب گفت :

 رامبد_چرا باید برادر خودشو بکشه؟!

با شنیدن حرفش داغ دلم تازه شد ، حرفی که زد نشون میداد 

 که از خیلی چیزا بی خبره!

عمو رامین همونطور که مدام مسافت سالنو طی میکرد و 

 برمیگشت پوزخندی زد و گفت :

اید بکنم که از این رامین_بازم عشق ، بازم عشق ، چیکار ب

لعنتی و بدبیاری هاش دور باشم؟! بهت زده بودم ، براش 

 مهم بود؟!
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اگه نبود چرا از وقتی شنیده بود عین مرغ پر کنده مدام این 

 سر و اون سر سالنو به هم میدوخت؟!

رامبد سرشو تکون داد ، از چهره اش پیدا بود که هیچی از 

 حرفاش نفهمیده!

 م!رامبد_درست بگو بفهم

 عمو رامین به من اشاره کرد و لب زد :

 رامین_پسر منصور به دخترت چشم داشت!

 اشک از چشمام سرازیر شد که سرمو پایین انداختم...

 تا االن دو به شک بودم که خبر داشته باشه!

 سنگینی نگاه رامبدو روی خودم حس میکردم...

 با صدای آرومی گفت :

 رامبد_درست میشه!

 و باال آوردم و با گریه گفتم :با بی طاقتی سرم

_منصور رضایت بده نیست ، چشماشو رو همه چیز بسته ، 

میخواد انتقام بگیره ، از کامران ، از عمو رامین ، از 

همه...از هرچیزی مایه میزاره تا زهرشو بریزه...توروخدا 

یه کاری کنین...به خدا هرکاری که بشه رو کردم...التماس 

م ولی جواب نمیده...یه کاری کنین قبل کردم به پاشون افتاد

از اینکه دیر بشه...من کسیو ندارم امیدم بعد از خدا به 

 شماست...

 رامبد با لحِن مهربونی که تا حاال ازش ندیده بودم لب زد :

 رامبد_خیالت راحت باشه دخترم ، بسپرش به من!

این لحنو نه تنها از رامبد بلکه از هیچکس دیگه ای هم 

 ودم!نشنیده ب
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این لحِن دل قرص کِن پدرانه اولین باری بود که به گوشم 

 میخورد!

من هیچوقت نداشتمش ، با اینکه کامران سعی میکرد جاشو 

برام پر کنه اما همیشه توی زندگیم کمش داشتم و یعنی حاال 

 به دستش آورده بودم؟!

از اون خونه که بیرون اومدم بعد از کلی وقت دوباره حس 

، به رامبد اعتماد کرده بودم و اون بهم قول داده خوبی داشتم 

 بود که همه چیزو درست میکنه...

 تا درو باز کردم هلیارو دیدم که سمتم میاد!

بی توجه کفشامو درآوردم و روی جاکفشی گذاشتم که 

 نزدیکم شد و گفت :

 هلیا_سالم...کجا بودی؟!نگرانت شدم...

مو رامین حرفی نمیخواستم فعال از رفتنم پیش رامبد و ع

 بزنم پس سرمو تکون دادم و لب زدم :

 _سالم...بیرون بودم...

و قبل از اینکه فرصت کنه سوال پیچم کنه ازش دور شدم و 

 سمت اتاق خواب رفتم...

خبری از مامان نبود ، پس باالخره کار چیدمان خونه اش 

 تموم شده بود...

 م ولباسامو که عوض کردم طبق معمول پیرهنشو بغل کرد

 گوشه ی تخت نشستم...

یه هفته ای میگذشت و توی این مدت این اولین باری بود که 

 ...یه بار توی روزای مالقات به مالقاتش نرفته بودم
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سخت سرما خورده بودم و حالم اصال خوب نبود ، هلیا هم 

 ...این روزا درگیِر کارای جداییشون بود و کم بهم سر میزد

یدار شده بودم ، اثر قرصایی که لنگ ظهر بود و تازه ب

خوردم بود که حتی با صدای آالرم گوشیم هم بیدار نشده 

 بودم که برای مالقاتش برم...

به اطرافم نگاهی انداختم ، تار میدیدم و سرگیجه داشتم ، از 

طرفی هم انقدر حالت تهوع داشتم که دلم نخواد چیزی 

م چشمامو بستبخورم ، پس دلیلی برای بیدار موندن ندیدم و 

 .و باز هم به خواب رفتم..

صداشو میشنیدم که صدام میزنه ، نمیخواستم از خواب بیدار 

شم ، نمیخواستم بیداری صداشو ازم بگیره ، حاضر بودم 

بقیه ی عمرمو توی خواب باهاش بگذرونم و با بیداری با 

 نبودش رو به رو نشم!

صداش توی سرم میپیچید و حسش میکردم اما امان 

تکون های دستی که سعی داشت هرطور که شده بیدارم   از

 کنه...

نیمه بیدار بودم اما هنوز هم صداشو میشنیدم ، عجیب 

 نبود؟!

 دیوونه شده بودم؟!

با بهت چشمای داغمو گشودم و به تصویری که جلوی روم 

 نقش بسته بود چشم دوختم ؛

 نه این امکان نداشت!!
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دم ، حتما از شدت نفس نفس میزدم و سرمو تکون میدا

دلتنگی دیوونه شده بودم که کنارم میدیدمش اما این صدای 

 خودش بود که به گوشم میخورد!

 کامران_پاشو زندگیم داری تو تب میسوزی...

 چطور ممکن بود؟!

چطور ممکن بود که کنارم باشه ، تبمو حس کنه ، لمسم کنه 

 و همش یه توهم باشه؟!

 با لکنت لب زدم :

 ن...خودتی؟!_کـ...کامرا

 دستشو روی موهام کشید و سرشو تکون داد...

 کامران_خودمم...

 سرمو به شدت تکون دادم...

_این امکان نداره ، من تب دارم...دارم توهم میزنم...تو 

 .نیستی...تو نمیتونی کنارم باشی..

دستاشو پشت کمرم انداخت و با یه حرکت منو توی آغوشش 

 کشید...

 ری کی زده بود که من دومیش باشم؟!!توهم به این جون دا

 عطر تنش به مشامم رسید...

این عطر کامران بود ، عطر خوِد خودش بود ، نه این توهم 

 نبود!

دستامو دور تنش حلقه کردم و گریه کردم ، از سر شوق ، 

 از سر خوشحالی ، ذوق زدگی ، شکرگذاری ، نمیدونم!
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ین دونستم که بهیچ نمیدونستم که چرا گریه میکنم ، فقط می

این یکی گریه ام و باقی گریه هام یه فرقی هست و اونم اینه 

 که اینبار آرومم ، آروِم آروم!

نمیدونستم چه مدته که دارم گریه میکنم که با شنیدن صداش 

 به خودم اومدم...

کامران_اگه میدونستم قراره انقدر گریه کنی میگفتم من 

 نمیرم بیرون آقا ، همینجا جام خوبه!

قفسه ی سینم از شدت گریه و ذوق مدام باال و پایین 

 میرفت...

از آغوشش بیرون اومدم و بهش خیره شدم و بریده بریده 

 گفتم :

 _تو که نمیدونی چه حالی دارم...

 اینو گفتم و بازم زدم زیر گریه...

 انگار دنیارو بهم داده بودن...

 دستشو کنار چونه ام روی صورتم گذاشت و گفت :

 ان_میپرستمت حدیث...کامر

 با گریه گفتم :

 _دیگه تنهام نمیزاری؟

 لبخند زد...

 کامران_مگه میتونم این آدمو تنها بزارم؟!

 وسط گریه هام لبخند زدم که با لحن شوخی ادامه داد :

کامران_ولی جرئت داری این آبغوره گرفتناتو ادامه بده به 

 خدا پامیشم میرم خونه بابام!

 خندم گرفت...
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تامو روی چشمام کشیدم ، گریه کردنم دست خودم نبود ، دس

 از سر شوق بود!

 قسمت آخر جمله اش به گوشم جالب اومد که لب زدم :

 _خونه بابات؟!

 منظورمو خوب گرفته بود ، پس جواب داد :

 کامران_خیلی الشیه خب ولی شاید بتونم ببخشمش!

 .پس حدسم درست بود ، آزاد شدنش کار عمو رامین بود..

 _دیدیش؟!

 سرشو تکون داد...

 کامران_آره...

 خواست ادامه بده که یهو تغییر لحن داد و گفت :

 کامران_اصال االن چه وقت این حرفاست؟!

اینو گفت و روم خیمه زد و خواست ببوستم که سرمو عقب 

 کشیدم و گفتم :

 _خیلی مریضم...مریض میشی...

 توجهی نکرد و زیر لب گفت :

 …ریضی اهمیت میده؟! گور باباشکامران_کی به م

سر شب بود که کامران به زور منو برد دکتر و دکتره هم 

 نامردی نکرد و سه تا آمپول واسم نوشت...

به حد مرگ از آمپول میترسیدم اما حاال حضور کامران 

انقدر حواسمو پرت خودش کرده بود که به آمپول و دردش 

 حتی فکر هم نکنم!

 

https://telegram.me/asheqaneroman/


 

 

 بد چه خوب چه
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  311  

 

ا این که کامران اصرار داشت بغلم کنه بعد از زدن آمپوال ب

 دستشو محکم چسبیدم و با ناراحتی گفتم :

 _توام مریض میشی...

 بالفاصله گفت :

 کامران_فدای سرت!

دیگه هیچی از خدا نمیخواستم ، همین که کنارش بودم و 

کنارم بود ، همین که خدا بعد از این همه سختی و اشتباه 

 ن داده بود برام کافی بود...دوباره فرصت با هم بودنو بهمو

مامان و هلیا سر ظهر از آزادی کامران خبردار شده بودن و 

 برای شام دعوتمون کرده بودن...

با اینکه حالم زیاد خوب نبود اما نه نیاوردم و حاال با 

 کامران توی مسیر خونه ی جدید مامان بودیم...

 نداشتمتا امروز اینجا نیومده بودم ، بدون کامران روحیشو 

 که بیام!

به محض رسیدنمون مامان با اسفند سمتمون اومد و ظرفشو 

 دور سرش چرخوند...

 کامران خندید و گفت :

کامران_نکن توروخدا خنده ام میگیره ، این قرتی بازیا 

 چیه!؟

 مامان با جدیت گفت :

 مامان_واسه کورِی دشمناته!
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مو خاله ، ع و این به معنای پایان ناپذیری جنگی بود که بینِ 

 منصور و مامان افتاده بود...

اهمیتی نداشت ، میدونستم که قرار نیست دیگه هیچوقت به 

اون خونه برگردیم ، نه بعد از عوضی بازی های عمو 

 منصور!

 سِر شام همه ی حواسم به کامران بود...

با اینکه از شدت گلو درد نمیتونستم چیزی بخورم اما 

 ه بودم که مبادا نگرانش کنم!خودمو با غذام سرگرم کرد

هلیا گرفته بود ، اینطور که شنیده بودم فردا رسما از محسن 

طالق میگرفت و هرکسی هم که جاش بود نمیتونست خوب 

 باشه!

آخر شب بود که قصد رفتن کردیم ، با اینکه شب خوبی بود 

و حتی با وجود مریضیم بهم خوش گذشته بود اما به رفتن 

 ا باید استراحت میکردم...راضی بودم ، واقع

به خونه رسیدیم که لباسامو عوض کردم و خواستم دراز 

بکشم که با شنیدن صدای زنگ گوشِی کامران سمتش 

 چرخیدم که جواب داد و گوشیشو کنار گوشش گزاشت...

 کامران_بله...

چون سرگیجه داشتم گوشه ی تخت نشستم و به تاجش تکیه 

 دادم...

 ...کامران_خوبیم ، ممنون
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این لحِن حرف زدنش برام آشنا نبود ، یعنی داشت با کی 

 حرف میزد؟!

 با کنجکاوی بهش چشم دوختم که نیمچه لبخندی زد و گفت :

 کامران_پایه ام!

 تعجبم دوبرابر شد ، پایه ی چی بود؟!

 کامران_باشه میایم ، شب بخیر!

 اینو گفت و گوشیشو روی میز گذاشت...

 با بهت پرسیدم :

 بود؟!_کی 

 پیرهنشو از تنش درآورد و گفت :

کامران_گمون کنم باید بابا صداش کنم ، ولی این لوس بازیا 

 بهم نمیاد ، مگه نه؟!

 پس عمو رامین بود!

خوشحال از اینکه رابطشون داره درست میشه لبخند زدم و 

 سرمو تکون دادم...

_چرا نیاد؟آدم هرچقدرم که گنده باشه به یکی نیاز داره که 

 ونه کنارش بچگی کنه!بت

 سمتم اومد و خودشو توی آغوشم رها کرد...

 کامران_مثل اینجا؟!

 روی موهاشو بوسیدم و گفتم :

 _آره دورت بگردم ، مثل اینجا!
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 سمتم چرخید و لب زد :

 کامران_تا وقتی که تورو دارم به هیچکس نیاز ندارم...

 بسی برام!

 

 لبخند زدم...

ی من میفتم میمیرم بی حدیث _اینجوری حرف میزنی نمیگ

 میشی؟!

 اخم ساختگی کرد...

...من تو رو تا پیرت نکنم با کارام که کامران_دور از جون

 ولت نمیکنم...خدایی عاشِق چِی من شدی دختر؟!

 

 خودمو توی آغوشش رها کردم و لب زدم :

 _عاشِق دیوونگیات شدم ، جرمه؟!

 دستشو میون موهام کشید...

اوانشم اینه که تا آخر عمرت اسیر همین کامران_جرمه ، ت

 دیوونگیامی!

 خندیدم...

 _دست به بند می دهم ، گر تو اسیر میبری!

 

ازم فاصله گرفت که با تعجب نگاهش کردم و وقتی دستاش 

 به قصد قلقلک روی تنم نشستن جیغ کشیدم...

 قلقلکم میداد و من ناخواسته میخندیدم...
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 ؟!شاعر میشی واسه من: کامران

 باالخره بعد از کلی تقال دستاشو مهار کردم 

 دیوونه! و همونطور که نفس نفس میزدم گفتم :

 

 با خنده گفت :

 کی بود که تا چند لحظه پیش عاشق دیوونگیام بود؟!

 

 خندیدم و مشتمو به بازوش کوبیدم...

 

 دیوونه بودی که عاشقت شدم ،  _من...

 که عاشقت میمونم! دیوونه ام کردی که عاشقتم و دیوونه ام

 

 

 

 "پایان"
 

 98شهریور 

 هستی آریان
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*********************** 

 

 بد چه خوب چهرمان: 

 آریان هستینویسنده: 

 درام - ژانر: عاشقانه

 

 ساخته شده توسط کتابخانه مجازی عاشقان رمان

 های ایرانی و خارجیمرجع دانلود بهترین رمان

 ��به کانال تلگرامی ما بپیوندید

 

 

@asheqaneroman 🆔  
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