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دانلود رمان های ایرانی جدید و مطابق با قوانین 

 جمهوری اسالمی ایران

 ..:: Mroman.iR::.. 
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 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان های عاشقانه محفوظ است

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

https://www.mroman.ir/ 

 این رمان فروشی میباشد

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 *یواماندگ*

 وامانده از روزمرگیها

 جا مانده از قطار شادیها

 واماندگی
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 درمانده از کولهبار مشقتها

 گریزان از این تنهایی زجرآور

 نه پای رفتن دارد و نه توان ماندن

 دل اسیر و نگاهش خیره به راه

 تا کسی دریابدش در این واماندگی

مقنعهاش را در آینه ی ماشین دوباره مرتب کرد. کمی کرم مرطوب کننده روی 

 دست و صورتش مالید. برای بار آخر
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به خودش نگاه کرده و استارت زد. عینک آفتابیاش را به چشم زده و فرمان را 

 چرخاند تا از پارک خارج شود. صدای

در جیب کناری موبایلش که بلند شد، همانطور که حواسش به جلو بود، دست 

 کیفش که روی صندلی بغل قرار

 .داشت، کرده تا آن را بردارد. دکمه ی تماس را لمس کرد

 «جانم خانم جوادی؟»

 .صدای نگرانش درون گوشی پیچید

خانوم مهندس تشریف بردید؟ رییس االن اومدن، جلسه دارن. میخواستن شما »

 هم تو جلسه حضور داشته باشین،

 «.ن اطالع بدم. حسابی از دستم عصبانیانولی من یادم رفت بهتو

 .از آینهی بغل به ماشین پشت سرش نگاهی انداخت و به الین چپ رفت

ببخشید عزیزم! ولی من برای امروز برنامهریزی کردم. نمیتونم دیگه برگردم. »

 «.از آقای رییس هم عذرخواهی کنین

را پلی کرد و ای گفت و تماس را قطع کرد. آهنگ بیکالمی «باشه»زن بیرمق 

 سرعتش را باال برد. یک ماشین شاسی

بلند کنارش آمد و راننده با لبخند برایش سری تکان داد. به پسر جوانی که 

 سعی در جلب توجهش داشت، پوزخند

زد. الینش را سریع عوض کرد و از ال به الی ماشینها سبقت گرفت. بعد از طی 
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 .مسافتی دوباره موبایلش را برداشت

ب مورد نظرش مکث کرده، دکمهی تماس را فشرد و منتظر جواب روی مخاط

 :ماند. صدای خسته و دخترانهای گفت

 «بله؟»

 .راهنما زد و پیچید

 واماندگی
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 «.بیاین پایین! من رسیدم»

تماس را قطع کرد و کمی بعد جلوی آپارتمانشان روی ترمز زد. دختر ظریفی به 

 همراه پسری قد بلند به سمت

د. پسر جلو نشست و با او دست داد. دختر پشت نشسته و تنها به ماشینش آمدن

 یک سالم کوتاه اکتفا کرد. آینه را

روی صورت دخترک تنظیم کرد و به شال عقب رفتهاش چشم دوخت، که 

 گوشوارههای بلند و ریشریشدارش را به

 .خوبی به نمایش گذاشته بودند. سعی کرد صدایش لحن شادی داشته باشد

 «ذ؟ کشتیات غرق شده عروس خانوم؟چیه پانی»

 .پویا به سمت سیستم دست برد تا آهنگ مورد عالقهاش را تنظیم کند

 «.همسرشون زنگ زدن. گفتن، دارن از مأموریت تشریفشون رو میارن»



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  5دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

در حین گفتن جملهاش آدامسش را با لذت و پر صدا میجوید. حنانه حواسش را 

 :به رانندگی داد و گفت

 «حالی داره. مشکلش کجاست؟خب این که خوش»

 :پانیذ وسط دو صندلی آمد و با صدای نازک و نازدارش گفت

خوشحالی داره؟ مامان خوشحالی داره؟ ندیدی اون دفعه مامان بردیا چی »

 «گفت؟

 :لب و لوچه اش را کج و معوج کرد و با لحنی متفاوت گفت

ه این سری از این دفعه دیگه هیچ بهونه ای ازتون قبول نمیکنیم. بردیا ک»

 مأموریت اومد، باید حتماً بساط عروسی

 «.رو راه بندازیم

 .نگاه کوتاهی به طرفش انداخته و غشغش به ادا در آوردن دخترش خندید

 «حاال تو چرا انقدر حرص میخوری؟»

 .پانیذ محکم روی دوش پویا کوبید

 «.خفش کن اون بی صاحاب رو، صدا به صدا نمیرسه»

 .رخیدسپس به طرف مادرش چ

 واماندگی
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مامان تو چرا انقدر ریلکسی؟ به خدا من دارم میمیرم از استرس. این جهاز »
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 من وقتی حاضر نیست، ما چه کوفتی

 «.جوری میخوایم عروسی کنیم

 .پویا در حالیکه صدای ضبط را کم میکرد، به مادرش نگاه کرد

مامان راست میگه دیگه. خیلی ضایعس! االن یه ساله اینا میگن عروسی، ما هی »

 «.بهانه میاریم

 .سر تکان داد و ماشین را کنار کشید تا ماشین پشت سرش سبقت بگیرد

 «.درست میشه، نگران نباشین. بیخودی عزا گرفتین. از پسش برمیایم»

چیزی درست شود. این  اما در دلش معترف بود که قرار نیست، به این زودی

 حرفها را تنها برای دلخوشی بچهها به

زبان آورده بود. باالخره به محل مورد نظر رسیده و همگی از ماشین پیاده شدند. 

 بعد از زدن دزدگیر و قفل شدن

 .درها به راه افتادند

 :پانیذ نگاهی به اطراف انداخته و با تعجب از مادرش پرسید

 «...ونگی ندارن. مگه قرار نبودمامان اینجا که لوازم خ»

 :مادرش اجازه نداد جملهاش را تمام کند. با دست سمتی را نشان داده و گفت

اینجا مغازه یکی از آشناهای خانم مقیمیه، قبالً سفارش ما رو کرده. گفت هر »

 چی پسند کردید، بردارید و خرد خرد

 «.پولش رو بدید
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 :پانیذ با دلخوری گفت

خوشم نیومد چی؟ به نظر نمیاد زیاد جای به دردخوری  اگه من از چیزاش»

 «.باشه

 .حنانه دزدگیر را فشرد و سوییچ را درون کیف دستیاش قرار داد

پانیذ جان، مامان! ندیده قضاوت نکن. چند تا خرده ریز که میتونیم انتخاب »

 کنیم و برداریم. حاال بزرگا باشه تو یه

 «.فرصت دیگه

 واماندگی
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توجهی به مادر و خواهرش که در حال بحث بودند، نداشت و نگاهش پویا اصالً 

 به سمت مغازهای که انواع سیدی

فیلم و بازی در آن به معرض نمایش گذاشته، جلب شده بود. حنانه وقتی متوجه 

 عدم همراهی پسرش شد، او را صدا

 :زد. پویا در جوابش گفت

گی تماشا کنم، میرم تو این مامان من حوصله ندارم همراه شما بیام لوازم خون»

 مغازه. هر وقت کارتون تموم شد،

 «.بیاید دنبالم

 .کف دستش را به طرف مادرش دراز کرد
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 «.فقط حنانه جونی! یه پولی بده، اگه چیزی خوشم اومد بخرم»

 :پانیذ زیر لب غر زد

 «.حاال که پول الزم داره شد حنانه جونی»

 :ش بود، گفتمادرش حینی که مشغول در آوردن کیف پول

پویا! سیدیهای بیخود نخری. امتحانهات نزدیکه. حواست پی بازی میره به »

 «.درسات نمیرسی

 .حنانه سه اسکناس دههزار تومانی به طرفش گرفت، که صدای پانیذ بلند شد

مامان تازه اون هفته چند تا فیلم و بازی خرید. چه خبره دوباره این همه بهش »

 «پول میدی؟

او چنگ زد و آدامسش  آنکه مادرش منصرف شود، پولها را از دست پویا قبل از

 .را با صدای بلند در دهانش چرخاند

خنده دنداننمایی تحویل خواهرش داده و با حالتی پیروزمندانه، اسکناسها را در 

 هوا تکان داد. همانطور که نگاه

 .شیطنتآمیزش به پانیذ بود، عقب عقب به طرف مغازه رفت

 :بانیت رو به مادرش گفتپانیذ با عص

 «.مامان زیادی مقابلش کوتاه میاید. همش ولخرجی میکنه»

پگاه دست پشت کتف دخترش گذاشته و او را به طرف مغازه مورد نظرش 

 .هدایت کرد
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 واماندگی
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عزیزم! تو سنیه که نمیتونم زیاد سر به سرش بذارم. باید یه جوری به تو خونه »

 بودن دلگرمش کنم. تا وقتی از سر

کار. تازه خونه هم باشی  کار برگردم کی مراقبشه؟ تو هم یا دانشگاهی یا سر

 ازت حرفشنوی نداره که. مجبورم با

 «.این چیزا تو خونه پابندش کنم

رد نظر صحبتهای خود را پایان داده و سرگرم بررسی با رسیدن به مغازه مو

 اجناس موجود در مغازه شدند. پانیذ

گرچه چندان از لوازم آنجا خوشش نیامده بود، اما دوست نداشت مادرش را 

 .تحت فشار قرار داده و او را معذب کند

 به ناچار انتخاب را به اختیار مادرش گذاشته و او تنها نظارهگر بود. حنانه به

 طرف صاحب مغازه رفته و خود را معرفی

کرد که از طرف خانم مقیمی آمده. سپس لوازم انتخابی را نشان داده و در مورد 

 چگونگی بازپرداخت قیمتشان

مشغول صحبت شد. پانیذ از فرصت استفاده کرده و رو به مادرش با صدای 

 :آرامی گفت

 «.مامان من میرم پیش پویا»
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 .گرفت حنانه سوییچ را به طرفش

 «.برو در ماشین رو باز کن، تا اینا رو بیارن تو صندوق عقب بذارن»

پانیذ سوییچ را از مادرش گرفت. شاگرد مغازه یکی از جعبهها را برداشته و 

 دنبالش به راه افتاد. از جلوی مغازه

سیدی فروشی که رد میشد نگاهی داخلش انداخت، اما پویا را ندید. کنجکاو شد 

 بش زده؟ اما مجبوربفهمد کجا غی

بود کنار ماشین بماند تا وسایل خریداری شده درون آن جای گیرد. همزمان با 

 قرار گرفتن آخرین بسته در ماشین،

 .مادرش از مغازه بیرون آمد. وقتی نزدیک شد، با نگرانی به مغازه اشاره کرد

 «مامان پویا تو مغازه نبود. بیخبر کجا رفته؟»

شده و به عقب چرخید تا به طرف مغازه برود. اما همان حنانه یک لحظه دلواپس 

 موقع پویا با لبی خندان و خوشحال

 :از آنجا خارج شد. پانیذ چشمانش را ریز کرده و با شماتت پرسید

 «کجا بودی؟ تو مغازه ندیدمت؟»

 :پویا کمی منتظر ماند تا مادرش پشت فرمان قرار گیرد و با بیتفاوتی گفت

فیلمهای جدیدشون رو ببینم. بعضی فیلمهای زبون اصلی رو رفتم پشت مغازه، »

 نمیتونن این جلو بذارن. بهشون

 «.گیر میدن
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 :پانیذ سرش را نزدیک برادرش برده و با صدای آرامی گفت

 واماندگی
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 «.مامان بفهمه اجازه نمیده این فیلما رو ببینی»

 :او هم مثل خواهرش آرام گفت

 «.یفتهاگه تو چغولی نکنی اتفاقی نم»

بالفاصله قبل از آنکه پانیذ بتواند حرف دیگری بزند، در عقب را باز کرده و خود 

 را روی صندلی انداخت. پانیذ با مکث

روی صندلی کناری مادرش نشست. حنانه کنجکاو از آینه به پویا نگاه کرد. سر 

 چرخانده و به دخترش که همچنان

 :ارت زدن پرسیداخمهایش درهم بود، نگاهی گذرا کرد. حین است

 «چیزی شده؟»

هر دو هم زمان لب باز کرده و هر یک چیزی گفتند که حنانه متوجه نشد. هم 

 زمان هم ساکت شدند. حنانه

نمیفهمید اخم پانیذ برای برادرش است یا موضوع دیگری آزارش میدهد؟ 

 ماشین را از پارک خارج کرده و بار دیگر

 .از آینه به پویا نگاهی انداخت

 «ریدی پویا؟چی خ»
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 :لبهایش را کمی کش داد و گفت

 «.چیز به درد خوری نداشت»

 .سیدی فیلم ایرانی را که دستش بود باال آورده و نشانش داد

 «.فقط همین رو خریدم»

 :حنانه سری به تأیید تکان داد و شنید پانیذ زیر لب گفت

 «!آره جون عمهت»

ترجیح داد خود را به نشنیدن زده و فعالً پیگیر نشود. پویا هندزفیری در گوش 

 فرو کرده و با روشن کردن موبایلش

سرگرم گوش دادن به آهنگ شد. در حال حاضر موقعیت مناسبی برای پیگیری 

 و سر درآوردن از ماجرا نبود. حنانه

فرو رفته و او را گاهی نمیفهمید چه باید بکند؟ بعضی روزها همه چیز در هم 

 مستأصل و کالفه میکرد. سر و کله

زدن با کارگران و کارکنان بخشهای مختلف و خرده فرمایشهای مسئولین بخشها 

 و ایجاد هماهنگی و ثبات در

 واماندگی
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مجموعه از یک طرف. خصوصاً بعد از مشکلی که برای صاحب کارگاه پیش آمده 

 و باعث سنگینتر شدن
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 .بود مسئولیتهایش شده

مشکالت بچهها و جهیزیه دخترش و تحمل متلکهای اطرافیان از طرفی دیگر، 

 گاهی کاسه صبرش را لبریز کرده و

نمیدانست به کجا و چه کسی میتواند پناه ببرد؟ گاهی دلش لحظهای فراموشی 

 میخواست. مثل آقای نیکبین که

رفته بود،  بعد از آن حادثه دچارش شده بود. البته چند باری که به دیدنش

 خانوادهاش نظر دیگری داشتند. معتقد

 .بودند این فراموشی برای خود آقای نیکبین و سایرین بسیار آزاردهنده شده

خریدها را با کمک هم به انباری که در زیرزمین آپارتمان قرار داشت، انتقال 

 دادند. بچهها زودتر باال رفتند. حنانه

ودشان رفت. در آپارتمان نیمه باز بود و کمی بعد از جابجایی وسایل به طبقه خ

 صدای جر و بحث خواهر و برادر به

گوش میرسید. در را با صدا بست و رو به آنها که درون اتاق بودند، صدا بلند 

 :کرد

 «.چتونه باز نیومده به جون هم افتادین؟ صداتون تا پایین میومد»

 :مانتواش را در آورده و رو به پانیذ گفت

بیا کمک کن زودتر یه چیزی درست کنم. از خستگی نمیتونم رو  مامان جان!»

 پام بند باشم. امروز یه سره در حال
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 «.راه رفتن و حرف زدن بودم

پانیذ مانتو به دست بر خالف اخمی که قصد جدایی از صورتش را نداشت، رو به 

 :مادرش با لحن آرامی گفت

فردا ناهار، فقط باید بذاریم من از دانشگاه اومدم استانبولی درست کردم برای »

 دم بکشه. برای شام هم االن خودم

 «.املت درست میکنم، شما برو بشین

 .حنانه نفس آسودهای کشید و با قدردانی به دخترش نگاه کرد

آخ! الهی خیر ببینی عزیزم. دستت درد نکنه. عزا گرفته بودم چی درست کنم »

 که زود آماده بشه. پس تو برو به

خودم املت رو درست میکنم. فقط یه کم نون در بیار از فریزر درست برس، 

 «.یخش باز بشه

 :پانیذ به طرف جا لباسی رفت و حین آویزان کردن مانتو خود و مادرش گفت

 «.نون هم یه بسته گذاشتم تو یخچال»

 واماندگی

11 

حنانه بوسهای روی صورت دخترش گذاشته و صورت به صورتش چسباند. یک 

 هاش پیچید و او را بهدست دور شان

 .خود فشرد
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 «نبینم دخترم اخماش تو هم باشه! چی شده قشنگم؟»

 :پانیذ با صدای ظریف اما دلگیرش گفت

 «!چیزی نیست»

 .حنانه سرش را کمی عقب کشید و به چشمان غمدار دخترش نگاه کرد

 «چیزی نیست یا نمیخوای بگی؟»

 .پانیذ خود را از آغوش مادرش جدا کرد

 «.داً مامان. االن شما خستهایباشه بع»

حنانه به سمت دستشویی رفت. دست روی دستگیره گذاشته و سر به طرفش 

 .چرخاند

میدونی که هر وقت بخوای من آماده شنیدن حرفات هستم. پس بیخودی »

 .چیزی رو تو دلت نگه ندار

 «.پانیذ تنها به تکان سر اکتفا کرده و به طرف کولهاش رفت

بحث آنکه چه کسی باید ظرفها را بشوید شروع شد. پانیذ با موقع شام باز هم 

 :عصبانیت رو به پویا گفت

من از اون موقع از دانشگاه اومدم یه سره تو آشپزخونه بودم. بعدش هم که با »

 مامان رفتیم بیرون. جنابعالی امروز

 «چی کار کردی؟

پویا لقمه بزرگی را داخل دهانش چپاند و به زور سعی در فرو دادنش کرد. پس 
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 :از کمی مکث و قورت دادن آن گفت

 «.داشتم درس میخوندم»

 :حنانه برای خاتمه دادن به بحث گفت

پویا ظرفها رو میشوری، آشغالها رو هم میبری جلوی در میذاری. بعد کتابات »

 «رو بیار تا ببینم چی خوندی؟

نیذ لبخند بزرگی روی لبش نشست، اما حنانه اجازه نداد زیاد این لبخند به پا

 :جانش بنشیند که گفت

 واماندگی
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پانیذ جان! از این به بعد باید بیشتر مراعات همدیگه رو بکنید. ناسالمتی قراره »

 چند وقت دیگه یه زندگی رو

ردیا ناخواسته این بگردونی. زشته این رفتارا و جر و بحثهای بچهگونه. جلوی ب

 جوری حرف بزنید که آبرومون

 «.میره

 :پویا با شیطنت و نیشخند گفت

 «.بردیا هم شناخته پانیذ رو که چندان اصراری برای شروع زندگی نداره»

 :پانیذ با صدای جیغ مانندی گفت

 «!مامان ببین چه حرفایی میزنه»
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و چشم میان آن دو حنانه انگشت اشارهاش را هشدارگونه برایشان تکان داده 

 .گرداند

بسه! با هر دوتونم! از این به بعد تمام ظرفهای ناهار با پانیذ و شام با پویا. دیگه »

 نمیخوام یه بار دیگه چیزی در این

 «.مورد بشنوم

بعد از جمع شدن بساط شام، حنانه با پویا و درسهایش سر و کله زده و مثل 

 همیشه پویا به بهانههای مختلف سعی

رار از مؤاخذه شدن، داشت. سپس مسواک کرده و کمی دیگر در آشپزخانه در ف

 سرگرم مرتب کردن آنجا شد. وقتی

خیالش بابت کارها راحت شد، خمیازه کشان به طرف رختخوابی که پانیذ در اتاق 

 پهن کرده بود، رفت. کمی که

، گذشت و صدایی از دخترش در نیامد، بدون آنکه سرش را به طرف او بچرخاند

 :سؤال کرد

 «هنوز خیال نداری حرف بزنی؟ یعنی کمکی از من برنمیاد؟»

 :پانیذ به آرامی و صدایی محزون گفت

 «.نمیخوام بار مشکالتتون رو اضافه کنم»

حنانه به طرف پانیذ چرخید. دستش را تکیهگاه سرش کرده و در تاریکی اتاق به 

 .او نگاه دوخت
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ن خونه و برای بچههام وجود داره حلش این وظیفه منه که اگه مشکلی توی ای»

 کنم. پس باید خبر داشته باشم اینجا

 «چی میگذره. بین تو و بردیا حرفی پیش اومده؟

 :بالفاصله با تأکید جواب داد

 واماندگی
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نه مامان! چرا شما فوراً فکرتون میره پیش اون. بردیا اصالً کاری به من نداره. »

 داریم،منظورم اینه ما مشکلی با هم ن

 «.غیر از اینکه مادرش عجله داره زودتر زندگیمون رو شروع کنیم

 «شما عجله ندارید؟»

بردیا که همش مأموریته و بیشتر اوقات دور از شهره. خودش دوست داره »

 کاراش رو درست کنه و بتونه یه جا ثابت

باشه، بعد زندگیمون رو شروع کنیم. اما مادرش میگه خوب نیست حاال که عقد 

 کردید همش دور از هم باشید. باید

 «.زودتر سر و سامون بگیرید

حرفش بیراه هم نیست. ولی من نمیفهمم این همه ناراحتی تو برای چیه؟ »

 باالخره در حد وسعمون یه جهیزیه

 «.آبرومندانه میتونیم تهیه کنیم که زندگیتون رو شروع کنید



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  19دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

تاق، میشد برق اشک را در پانیذ هم به طرف مادرش چرخید و با وجود تاریکی ا

 .چشمان زیبا و کشیدهاش دید

نگران پویام مامان، نگران شمام. بعد از رفتن من سخت میشه براتون. پویا »

 همین حاال هم غیر قابل کنترل شده. اگه

 «.من هم نباشم که دیگه خدا میدونه چه کارایی ممکنه ازش سر بزنه

 :حنانه صاف نشست و با نگرانی پرسید

 «پانیذ چیزی شده که به من نمیگی؟ پویا خرابکاری کرده؟»

پانیذ دست مادرش را کشید تا او را بخواباند. سر درون سینه مادرش فرو برد تا 

 مانع فرو افتادن اشکش شود. با

 :صدایی آرام گفت

نه حنانه جونم! چرا اینقدر زود نگران میشی؟ اتفاقی نیفتاده! من حواسم بهش »

 ن وقتی هستم که ازهست. اما نگرا

این خونه برم. شما که زیاد خونه نیستید. تا از سر کار بیاید اون هر روز چند 

 ساعتی تنهاست. این چیزا رو خودتون

که بهتر میدونید، من نباید بگم. تو این سن خیلی به طرف دوستاش گرایش پیدا 

 میکنه. میترسم تنها باشه و یه

 «...وقت

 .ش رد کرده و او را در آغوش خود فشردحنانه دست از زیر سر دختر



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  21دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

قربونت برم که انقدر دلواپس برادرتی. نیازی نیست نگران این چیزا باشی. بعد »

 از اینکه زندگیت رو شروع کردی،

ساعت کارم رو کم میکنم تا بیشتر بتونم پیشش باشم. تو االن باید به فکر 

 خودت باشی. به فکر شوهرت باشی. این

 «.ر برای مننگرانیها رو بذا

 واماندگی
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اما نگرانیهای پانیذ بیراه نبود و حنانه همیشه به آنها فکر میکرد. ناچار بود برای 

 تهیه جهیزیه دخترش اضافه

کاری کرده تا بتواند از پس هزینهها بربیاید. نمیدانست چگونه خودش را بین 

 این همه کار قسمت کند؟ گاهی

را برای رسیدگی به امور خانه و محل  احساس میکرد دیگر توان و کشش الزم

 کار، به نحو احسن ندارد. ولی باید

 .مقاوم میبود تا بچههایش بتوانند به او تکیه کنند. چارهای جز این نداشت

*** 

بعد از خوردن صبحانه پانیذ خداحافظی کرده و با بوسیدن صورت مادرش به 

 سمت دانشگاه رفت. حنانه حین شستن

 :ظروف صبحانه گفت
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 «.پویا زودتر آماده شو! امروز که ماشین دستمه میتونم تا مدرسه برسونمت»

 .پویا با خوشحالی بشکنی در هوا زد

ای ول! حنانه جون کاش همیشه ماشین داشتی تا راحت میتونستی هر روز من »

 «.رو برسونی

 .آخرین ظرف را درون آبچکان قرار داده و با دستمال دستش را خشک کرد

 «.پویا خان! راهی نیست تا مدرسهتتنبل نباش »

 :کاپشنش را تنش کرده و با دلخوری گفت

 «.هوا سرده! آدم زورش میاد تو این سرما راه بره»

دقایقی بعد جلوی مدرسه ترمز کرد و تا لحظهای که پویا وارد مدرسه شود، 

 نگاهش از روی قد و باالی بلند پسرش

پیدا میکرد. جایش در این  جدا نشد. روز به روز شباهت بیشتری به پدرش

 روزها حسابی خالی بود. چقدر انتظار

بزرگ شدنشان را میکشیدند و با هم برای آینده فرزندانشان نقشه میریختند. 

 حاال خود به تنهایی باید همه آن

آرزوها را عملی میکرد. نباید اجازه میداد نبود پدر باالی سرشان، خدشهای به 

 .آنان وارد کند

ک ماشین به طرف حسابداری رفته و قبل از هر کاری سوییچ را به بعد از پار

 آقای حجازی مدیر حسابداری پس داده
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و بابت قرض دادن ماشینش تشکر کرد. بعد هم به طرف خانم مقیمی رفته و 

 آرام با او مشغول صحبت شد. اما نگاه

 واماندگی
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. حنانه از خانم آقای حجازی همچنان روی او بود و حرکاتش را زیر نظر داشت

 مقیمی بابت معرفی فروشگاه لوازم

خانگی تشکر کرده و قصد خروج از اتاق را داشت که همزمان با خانم جوادی که 

 برای داخل شدن در را باز کرده بود،

 .برخورد کرد

 «وای خانم مهندس شما اینجایید؟ کی اومدید من ندیدمتون؟»

 .رتش نشستاز چهره نگران خانم جوادی رنگ تعجب به صو

 «.چیزی شده عزیزم؟ من که دیر نکردم»

 :همراه هم از اتاق خارج شدند و خانم جوادی توضیح داد

آقای رئیس از دیروز بیچارهم کرده. تمام پروندههای کارکنا رو داره زیر و رو »

 میکنه. از راه نرسیده شروع کرده ایراد

 «.گرفتن

 «.حاال با من چی کار داشتی؟ اول از همه باید برم به کارگاه سر بزنم»

خانم جوادی با اصرار بازویش را گرفته و همانطور که او را دنبال خود میکشاند، 
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 :دستپاچه گفت

نه تو رو خدا! اول برید اتاق آقای رئیس. من نمیدونم کی از خواب بیدار میشه »

 اکه میتونه صبح به این زودی اینج

 «...باشه؟ دیروز هم انقدر

با نزدیک شدن به میزش و دیدن آقای رئیس که در آستانه در اتاقش دست به 

 سینه مشغول تماشای آنها بود، کالم

 :در دهانش خشک شد. با تته پته و نگاه زیر چشمی گفت

 «.رفته بودم خانم مهندس رو پیدا کنم»

قرار گرفته و سعی کرد بالفاصله بعد از تمام شدن جملهاش پشت میز خود 

 صورت خود را پشت مانیتور پنهان کند. از

دیدن حرکات خانم جوادی، خندهاش گرفته بود و ناخواسته لبخندی روی لبش 

 .نشست

 :آقای رئیس با بدخلقی به تلفن اشاره کرد و گفت

پس این تلفن برای چی رو میز شما گذاشته شده؟ مگه اتاقها شماره داخلی »

 «ندارن؟

 .ه سر تا پای حنانه نگاهی انداختبعد ب

 واماندگی
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 «.چیز خنده داری وجود داره؟ بگید بلکه ما هم شاد بشیم»

به زور لبخندش را فرو خورده و سالم کرد. آقای رئیس تنها به تکان سر در 

 جواب او اکتفا کرده و با دراز کردن

 :دستش و نشان دادن درون اتاق، خیلی خشک و جدی گفت

 «!ریف بیارید تا زودتر به کارها برسیم، خانم مهندسلطفاً تش»

به عمد روی کلمه خانم مهندس مکث و تأملی طعنهآمیز داشت. به خوبی 

 میتوانست حدس بزند دلیل این همه اخم و

برافروختگیاش چیست؟ اولین بار بود که مستقیم و رو در رو با او همصحبت 

 میشد. طی چند هفتهای که پا به اینجا

بود، سعی کرد زیاد به او نزدیک نشده و دخالت مستقیم در امور نداشته  گذاشته

 باشد. کارها را تقسیم کرده و خود

 .تنها نظارهگر بود، تا همه چیز به درستی و در جای خود پیش رود

بعد از ورود به اتاق، آقای رئیس در را پشت سرش بست. حاال که از فاصله 

 نزدیکتری او را میدید، متوجه شد

حرفهایی که پشت سرش گفته میشود چندان بیدلیل نبوده. قد بلند و هیکل 

 چهارشانهاش، به همراه آن ریش

پرفسوری و صدایی که جدیت و محکم بودنش الزمه ریاست بود؛ در مجموع و به 

 طور کامل محسنات الزم و کافی را
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ه برای ترساندن و حساب بردن زیر دستان در خود جمع کرده بود. نگاه خیر

 حنانه به روی او طوالنی شده بود که

 .صدای رئیس را در آورد

خوشحال میشم بدونم چه چیزی شما رو وادار میکنه که همیشه لبخند روی »

 لبتون باشه؟ این یه جور ریشخنده یا

 «باید به پای خوش اخالقیتون گذاشت؟

با دست به پروندهای که جلوی رویش باز بود، اشاره کرده و همچنان با 

 :مسخری که در کالمش موج میزد، اضافه کردت

 «.البته عالوه بر سایر محسناتی که به شما تا این لحظه نسبت دادن»

 :حنانه هم کم نیاورد و گفت

نظر لطف دوستان و همکاران هست هر چی در مورد من گفتن. برای لبخندم »

 هم قصد جسارت ندارم. فقط خانم

 «!تپاچه ندیده بودم. برام جالب بود، همینجوادی رو تا به حال اینطور هُل و دس

آقای رئیس پشت میزش نشست و با تکیه دادن آرنجش به میز، دو دستش را از 

 آرنج روی پرونده پیش رویش

گذاشته و انگشتانش را در هم گره زد. نگاه گذرای دیگری به پرونده انداخت و 

 کمی خود را جلو کشید، طوری که

 .س شدسینه پهنش با لبه میز مما
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 واماندگی
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 «حتی اگه کسی در مورد شما بد گفته باشه، معتقدید نظر لطفشون بوده؟»

 :حنانه دستانش را به دو طرف باز کرد و با آرامش توضیح داد

آدمها مجازن هر جور دوست دارن در مورد دیگران فکر کنن و حرف بزنن. »

 قضاوت دیگران در موردم تأثیری توی

سعیم اینه کارهایی رو که به عهدهم گذاشته شده، به نحو عملکردم نداره. همه 

 احسن انجام بدم تا پیش وجدان

خودم شرمنده نباشم. البته آقای نیکبین همیشه به بنده لطف داشتن و من هم از 

 هیچ کمکی برای ایشون و

 «.مجموعه تحت نظرشون کوتاهی نخواهم کرد

یک دفعه سر پا شده و با انگشت چند ضربه به جایی روی پرونده زده و با 

 :عصبانیت گفت

پس این جریان خانم مهندس، خانم مهندس چیه که طی این مدت دیدم از »

 دهن کسی نمیفته؟ وقتی پروندهتون رو

زیر و رو کردم، مدرکی که نشوندهنده مهندس بودنتون باشه، پیدا نکردم؟ از هر 

 رد هر کاری توضیحکی در مو

خواستم، همه من رو حواله دادن از خانم مهندس بپرسید. بعد که میگم سمت 
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 ایشون چیه توی این مجموعه؟ هیچ

 «.کس جوابی نداره

 «.جای تعجب داره که زودتر از اینها نتونستم برای توضیح خدمتتون برسم»

 ما نیکبیناو لحظهای سکوت در دفتر حکمفرما شد. ا از این کنایه دو پهلوی

 جدیدی که حاال باید جای خالی پدر را

در این مجموعه پر میکرد، حاضر نبود در برابر زنی که روبرویش ایستاده و حتی 

 بدون داشتن مدرک مهندسی، این

نام را برای خود یدک میکشید کم بیاورد. از روزی که وارد این کارگاه شده بود، 

 یکسره نامش را شنیده و دورادور او

یر نظر داشت. به خود آمده و دوباره به حالت قبلی سر جای خود نشست. را ز

 سعی کرد برخوردی عادی داشته باشد،

 .برای همین حرف را عوض کرد

دلیل غیبتتون تو جلسه دیروز چی بوده؟ این دومین باریه که جلسه گذاشتم و »

 شما شرکت نکردید. این وظیفه

به من بدید، نه اینکه من دنبال شما راه  شما بوده که بیاید و شرح گزارش کار رو

 «بیفتم و بپرسم چی به چیه؟

 :حنانه بدون مکث با جدیت جواب داد

دفعه پیش مشکلی برام پیش اومد و حالم خوب نبود. نمیتونستم تا پایان وقت »
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 منتظر بمونم. به خانم جوادی هم در

دیروز هم مورد وضعیتم گفته بودم و خواستم از طرف من عذرخواهی کنن. 

 وقتی از مجموعه بیرون رفتم، تازه خانم

جوادی به من خبر دادن. ولی من از قبل برای کاری برنامه ریزی کرده بودم و 

 برام مقدور نبود دوباره برگردم. در مورد

اینکه چرا تا امروز گزارش کار ندادم خدمتتون، کسی چیزی به من نگفته بود. 

 نمیدونستم شما از من گزارش کار

 اماندگیو
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میخواید. من طبق وظایفی که از قبل به من محول شده و بعد از مریضی پدرتون 

 دو برابر هم شده بود، انجام وظیفه

میکردم. اگه قصوری صورت گرفته، به خاطر حجم باالی کار و سفارشها و دست 

 «.تنهایی من بوده

آقای نیکبین برای چند لحظه نگاهش روی صورت جدی و مصمم خانم 

 روبرویش که جوابی در برابر حرفهای

قاطعش نداشت، مکث کرد. بعد به آرامی نگاه گرفته و برای چندمین بار به 

 پروندهاش دوخت. سپس سر بلند کرد و با

 :اشاره به صندلی روبرویش با لحنی نرمتر گفت
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 «.کار، بیشتر صحبت کنیم بفرمایید بشینید تا بیشتر در مورد جزییات»

 :اهی به صندلی پشت سرش انداخته و گفتحنانه نگاه کوت

اگر اجازه بفرمایید من هر روز اول وقت باید به سالن سر بزنم و نحوه آماده »

 کردن سفارشها رو توضیح بدم؛ وگرنه

 «.به مشکل میخوریم

قبل از آنکه بتواند جوابش را بدهد، در اتاق باز شده و آقای خردمند همانطور که 

 دستشسرش میان کاغذهای درون 

 :بود، وارد شده و بدون نگاه گرفتن از آنها گفت

 «...کارن مژدگونی بده! باالخره موفق شدم»

سرش را که باال گرفت، تازه متوجه نگاه هاج و واج کارن و خنده روی لب حنانه 

 .شد

ا ! خانم توفیق شما هم اینجایید! چه خوب شد. االن میخواستم بیام پیشتون، »

 «.جدید بستیمخبر بدم یه قرارداد 

 .یک قدم به سمتش برداشت و کاغذی را به طرفش دراز کرد

 «.با هتل شفق قرارداد بستم که مایحتاجشون رو ما تهیه کنیم»

 :کارن سرفهای کرده و با سر به آقای خردمند اشاره کرد

 «...سامیار جان مهلت بده اول»

حنانه داده و توضیح  اما سامیار نگذاشت حرفش را ادامه دهد. برگه را به دست
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 :داد

این رو اجالتاً داشته باشید. برای شب جمعه مراسم دارن و خواستن اینها رو »

 «.براشون آماده کنیم

سپس برگه دیگری را روی میز گذاشته و کف دستش را به معنای خداحافظی 

 .برای کارن باال آورد

 واماندگی
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 «...من برم این رو بدم»

 .کارن میان حرفش پرید

 «.صبر کن کارت دارم»

 :سر چرخاند و حنانه را مخاطب قرار داد

 «کی تایمتون آزاد میشه؟»

 :باز هم سامیار پیش دستی کرده و با لبخند و شیطنت رو به حنانه گفت

 «.ناهار میتونیم دور هم باشیم به جای جلسه دیروز»

و اضافه  حنانه با لبخندی روی لب، به نشانه نمیدانم سری به دو طرف تکان داد

 :کرد

 «.اگه اشکالی نداره، بعد از ناهار فکر کنم زمان مناسبتری باشه»

 :کارن هم به ناچار تأیید کرد و با کنایه گفت
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 «.منتظرتون هستم. امیدوارم این دفعه دیگه مشکلی براتون پیش نیاد»

اما با چشم و ابرو برای پسرعمهاش خط و نشان کشید. حنانه ماندن بیشتر را 

 دانست. سرش را به نشانه احترامجایز ن

 :کمی خم کرد و گفت

 «.چشم خدمت میرسم. فعالً با اجازه! باید به کارگاه سر بزنم»

کارن با تکان سر اجازه رفتن داد. همین که در پشت سر حنانه بسته شد. با 

 :عصبانیت رو به سامیار توپید

ز وقتی اومدم، میبینم این چه وضعیه؟ مثل اینکه اینجا خیلی هر کی به هر کیه؟ ا»

 .هیچی سر جای خودش نیست

بابا چه جوری اینجا رو اداره میکرد؟ تو هم که مثل قاشق نشسته یهو میپری 

 وسط و تو کاری که بهت مربوط نیست

گرفتن سفارش جدید و بستن  دخالت میکنی. تو این هیرو ویری، چه موقع

 «قرارداده؟

به لب میز، کف دو دستش را دو طرف  خود را روی صندلی انداخت. با تکیه آرنج

 :سرش گذاشت و نالید

 «بابا چه جوری همه چی رو سپرده دست یه زن جوون و بیتجربه؟»

 واماندگی
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 :متعجب و اشاره به پرونده گفت سرش را باال آورد و با نگاه به سامیار

حتی یه مدرک درست و حسابی تو پروندهش نیست، اون وقت همه کاره اینجا »

 «شده؟هم 

 :سامیار به پسرداییاش نزدیک شده و با لحنی متفاوت از چند لحظه قبل گفت

این مدت خیلی فشار روت بوده. من که گفتم نیازی نیست بیای اینجا. خودم به »

 «.کارا رسیدگی میکنم

کارن با شتاب بلند شد و یک دست به پهلو گرفت. با دست دیگر بیرون را نشان 

 که کنترلی داد و عصبی و با صدایی

 :رویش نداشت، گفت

کم سن  چه جوری وقتی هیچ موقع اینجا نیستی؟ این همه آدم باید از این خانم»

 و سال که هیچ تخصصی هم نداره،

 «دستور بگیرن؟

 .سامیار در تالش بود با مالیمت او را به آرامش دعوت کند

 «.تو از خیلی چیزا خبر نداری! خانم توفیق چندان هم بیتجربه نیست»

 .با حرص دستانش را در هوا تکان داد و بیوقفه کلمات را پشت هم ردیف کرد

خب تو بگو تا بدونم. اومدم اینجا که با خبر بشم. وقتی نبودم بابا یکسره حرص »

 و جوش کارگاهش رو میزد، که بعد

از خودش کی قراره اینجا رو بگردونه؟ از همون اول هم موافق راهاندازیش 
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 نبودم. اما بعد از بازنشستگیش فکر کردم

بد نیست، سرش گرم میشه. ولی حاال اومدم، میبینم از یه کارگاه کوچیک تبدیل 

 شده به یه مجموعه بزرگ با این

ت رسیدگی به اونها همه پرسنل و دم و دستگاه، که فقط یه خانم جوون مسئولی

 رو به عهده داره. از قضا هیچ مدرک

 «.قابل قبولی هم تو سوابقش موجود نیست

 .سامیار روی صندلی مقابلش نشست

از همون موقعی که دایی این کارگاه رو راه انداخت، خانم توفیق، آقای حجازی، »

 خانم مقیمی و چند تا از کارگرای

ی بودن که با دایی شروع به کار کردن. قسمت سبزی پاک کنی، جزو اولین نفرای

 اون موقع سر جمع تعدادشون شاید

به ده نفر هم نمیرسید. اون قدر که آقای حجازی و خانم توفیق زیر و بم اینجا رو 

 بلدن من هم آشنایی ندارم. چند

وقت بعد از رفتن تو بود که تصمیم گرفتم بیام پیش دایی کار کنم. در ضمن 

 ندازهای که الزمه کارخانم توفیق هم به ا

 «.باشه، اطالعات کافی داره

 واماندگی
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کارن نفس عمیقی گرفت و سعی کرد به خود مسلط شود. دوباره روی صندلی 

 پشت میزش جای گرفت. این بار نرمتر

 :ادامه داد

واقعیتش اصالً از این جور کارا خوشم نمیاد. با روحیهم سازگار نیست. باالجبار »

 «.مدارم تحمل میکن

 .سامیار نیشخندی روی لبش نشاند

چیه؟ دلت تنگ شده برای دست و پای شکسته و گچ گرفته؟ دوست داری »

 همش با آه و ناله مریضا سر و کار داشته

 «باشی؟

صدای در زدن مانع ادامه صحبتشان شد. خانم جوادی در را نیمه باز کرده و 

 سرش را داخل آورد. نگاه میان آن دو

 .نبود روی صحبتش با کدام یک است چرخاند و معلوم

خانم مهندس زنگ زدن، گفتن یکی از دستگاهها از کار افتاده. هر کاری کردن »

 نتونستن راهش بندازن. خواستن

 «.تعمیرکار خبر کنیم

 :کارن با عصبانیت رو به خانم جوادی گفت

 «پس آقا سیروس اینجا چی کارهس؟ مگه تعمیرکار نیست؟»

 :شده و به طرف خانم جوادی رفت و با مالیمت پرسیدسامیار از جا بلند 
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 «کدوم دستگاه؟ از قدیمیهاست یا این جدیده؟»

 «.همین که تازه آوردن»

خب، پس باید به خدمات پشتیبانی خودش زنگ بزنید، گارانتی داره. برید »

 خودتون زنگ بزنید. بگید حتماً همین

مشکلش چیه؟ نباید به این  االن یکی رو بفرستن یه نیگاه بهش بندازه، ببینن

 «.زودی از کار میافتاد

 «!چشم! با اجازه»

همین که سامیار در را پشت سر خانم جوادی بست، کارن با دست به طرف در 

 .اشاره کرد

این هنوز یاد نگرفته به جای اینکه دونه دونه در هر اتاقی بره، از تلفن روی »

 «میزش استفاده کنه؟

 :سامیار با خنده گفت

 اندگیوام
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با مراجعینت هم بخوای این جوری برخورد کنی که دو سوته همه رو فراری »

 «.دادی

 .پوفی کشید و به پشتی صندلیاش تکیه داد

به اون کار عالقه دارم، اما اینجا به زور دارم خودم رو میکشونم. هیچ نظمی »



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  36دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 نداره. هیچ کس سر مسئولیتی که به

ه شاهین سپردم موقتاً یه جایی برام کار عهدهش گذاشته شده، قرار نگرفته. ب

 پیدا کنه تا سر فرصت بتونم مدارک و

 «.رزومه کاریم رو آماده کنم

 .سامیار نزدیک میز ایستاد و به صورت درهم کارن نگاه کرد

 «رادین چی کار میکنه؟ جا افتاده؟»

مجبور شدم فعالً تو یکی از این مدارس دو زبانه ثبت نامش کنم تا یه کم »

 «.رسی یاد بگیرهفا

 :سامیار با تعجب گفت

 «.فارسی که بلده حرف بزنه»

 .کارن با تکان سر حرفش را تأیید کرد

حرف زدن آره، ولی نوشتنش ضعیفه. جملهبندیش ایراد داره. باید تقویت »

 «.بشه

 «.دایی چطوره؟ نشد این یکی دو روزه بهشون سر بزنم»

 .کارن با تأسف سری به دو طرف تکان داد

همون طوری! چندان فرقی نکرده. البته هر روز ورزشش میدم. یه کم دست و »

 «.پاش از اون بیحسی در اومده

 «.سعی میکنم امروز یه سر بهشون بزنم. کمکی از من برمیاد حتماً بگو»
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 «.قربانت»

 .چرخید تا از اتاق خارج شود

 «.من برم. کلی کار هست باید انجام بدم»

 .رن صدا بلند کردقبل از بیرون رفتنش کا

 واماندگی
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 «.کجا؟ قرار بود یه چیزایی رو توضیح بدی در مورد این خانم»

 .دست سامیار روی دستگیره بود و باالتنهاش را از کمر به طرف کارن چرخاند

گفتم که اون و آقای حجازی از قدیمیهای اینجان. از همه جیک و پوک این »

 مجموعه با خبرن. در ضمن اگه با دقت

پرنده خانم مقدم رو خونده باشی، میفهمی همچین کم سن و سال هم نیست. فقط 

 بنده خدا کسی رو نداشته مدام

بهش امر و نهی کنه و آقاباالسرش بشه. برای همین یه کم تو سنش در جا زده و 

 «.جوون مونده

کارن از حرفهای سامیار چیزی دستگیرش نشد و با قیافهای متفکر نگاهش به 

 .وخ وشنگش بودپسرعمه ش

این طوری نگام نکن! مدرک کارشناسی بهداشت محیط داره، ولی توی »

 پروندهش نیست. چون خیلی وقت نیست که
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مدرکش رو گرفته. دایی هم اصراری نداشت، حتماً مدرکش رو نشونش بده یا یه 

 «.کپی ازش بگیره و براش بیاره

 «پس چرا بهش میگن مهندس؟»

 :سامیار با لبخند گفت

بات تو دهن همه انداخت. از وقتی دانشگاه قبول شد و شروع کرد درس با»

 خوندن، اولش به شوخی صداش میکرد

خانم مهندس. بعد دیگه این اسم روش موند و همه همین طوری صداش 

 میکردن. ولی خداییش چیزی کم از یه

 «.مهندس نداره

ت حیران در اتاق را باز کرد، ولی قبل از خروج دوباره چرخید و به صور

 .پسرعمهاش نگاه دوخت

توی این پروندهها هر چقدر بگردی، چیز به درد خوری نمیتونی پیدا کنی. »

 من. یه جوری رفتار اینجا ایرانه برادر

نکن انگار مادرزاد خارجی هستی. اگه میخوای درست و حسابی آدما رو بشناسی، 

 باید بری داخل کارگاه بچرخی،

 «!مرده حالجن ببینی کارکنای تحت نظرت چند

 .کارن از پشت میزش بیرون آمده و دو دست درون جیب شلوارش فرو برد

دیگه اسم اینجا رو نمیشه گذاشت کارگاه، بهتره بگی کارخونه سبزی پاک »
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 «.کنی

 .سامیار قدمی بیرون گذاشت

حاال هر چی! با اونجایی که بودی مقایسه نکن کارن جان. اینجا خصوصاً تو »

 اری به مدرک آدمامراکز خصوصی، ک

از نظر شما  ندارن. نیگاه میکنن چه کاری بلدی و چقدر توانایی داری. این خانم

 جوان و بیتجربه، به تنهایی میتونه

 واماندگی

24 

اینجا رو بگردونه. حتی بهتر از من و تویی که اسم مرد روی خودمون گذاشتیم. 

 روی کارایی که انجام میده و نحوه

قت کنی، میفهمی شایستگی الزم رو داره مهندس صداش اداره کردن اینجا د

 «.کنن

جواب کارن تنها پوزخندی بود که روی صورتش نشست، ولی سامیار در را پشت 

 سرش بسته و آن را ندید. باور

نداشت یک زن بتواند با آن همه کارگر و مردانی که در اینجا مشغول به کار 

 بودند، سر و کله زده و توانایی الزم برای

 .گرداندن مجموعه را داشته باشد. زیر لب برای خودش زمزمه کرد

هه! تو گفتی و من هم باور کردم! برای همینه همه چی در هم برهمه و هیچی »



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  41دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 سر جاش نیست. اگه بلد بود، پس این

 «.همه بینظمی برای چیه؟ اینطوری نمیشه! باید یه فکر اساسی بکنم

ونده رفته و این بار مشخصات کنجکاوی باعث شد بار دیگر به طرف پر

 شناسنامهای او را از نظر گذراند. حق با سامیار

بود. باالی چهل سال داشت. اما در نظر اول که او را دیده بود، فکر میکرد حتی از 

 خودش که میانه سی سالگی را

 .میگذراند، کوچکتر باشد

چشمش به  صورت جوان و هیکل ظریفش او را کم سن نشان میداد. اولین بار که

 او افتاد، با آن شال آبی روشنی که

روی سرش بود، دختری جوان در نظرش نشان میداد. آن لحظه فکر کرده بود، 

 شاید یکی از دانشجویانیست که

برای گذراندن دوره کارآموزی به اینجا آمده. دست زیر چانه زده و به عکس 

 .حنانه روی کپی شناسنامهاش خیره شد

 ر مورد او کرده بود؟چرا چنین اشتباهی د

یک دفعه یادش افتاد، دختری با همین ویژگیها را چند باری اینجا دیده. گفته 

 بودند فقط سه روز در هفته میآید. از

اشتباه خودش خندهاش گرفت. چطور این دو را یکی فرض کرده بود؟ 

 .پروندهها را جمع کرد و گوشه میزش قرار داد
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بزند. او مرد این کار نبود. باید سراغ تخصص  تلفن را برداشت تا با شاهین حرف

 خودش میرفت. البته بعد از آنکه

 .کمی در اینجا نظم و انسجام ایجاد کند

*** 

در را با کلید باز کرده و خسته و بیرمق خود را روی اولین کاناپه سر راهش 

 انداخت. همان لحظه آقای نادری که

رای آن دو تدارک دیده بودند، مسئول پرستاری از پدرش بود، از اتاقی که ب

 بیرون آمد. با دیدن چشمان بسته کارن

سعی کرد بیسر و صدا به کارهایش بپردازد. اما کارن متوجه حضورش شده و 

 .چشم گشود

 «ببخشید آقای دکتر! بیدارتون کردم؟»

 :کارن کف هر دو دست روی صورتش کشید و با صدایی خسته گفت

 واماندگی

25 

 «ا چطوره؟ امروز چیزی خورد؟خواب نبودم. باب»

 «.بد نیستن. سوپ رقیق بهشون دادم. نسبت به دیروز بهتر بودن»

 .مادرش با شنیدن صدایش از آشپزخانه بیرون آمد

 «سالم پسرم! کی اومدی؟»
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از جایش بلند شده و به طرف مادرش رفت. دو دست روی بازوی مادرش 

 گذاشته، دوال شد و پیشانیاش را نرم

 .بوسید

م از منه حاج خانم. همین االن اومدم. ببخش خسته بودم، همین جلو افتادم سال»

 «.رو مبل

 .مادرش دستی پشت کتف پسرش کشید

الهی زنده و سالمت باشی قربونت برم. چرا انقدر از خودت کار میکشی؟ کارا »

 که فرار نمیکنن. به فکر آرامشت

 «.خودت هم باش

 :کرد و با صدایی لرزان گفت با چشمانی غمزده به اتاق همسرش نگاه

اون هم انقدر از خودش کار کشید که به این روز افتاد. من دیگه طاقت »

 «...ندارم

جملهاش را نتوانست به پایان برساند. اشک در چشمانش حلقه زد. کارن دست 

 دور مادرش پیچید و با وجود آنکه

ورده و با خنده درون خودش از آرامش خبری نبود، اما سعی کرد به روی خود نیا

 :گفت

حاج خانم نشد دیگه! تا من از راه میرسم واسه شوهرت اشک و آه راه »

 «.میندازی
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مادرش خود را از آغوش کارن بیرون کشیده و پشت کرد تا به آشپزخانه 

 :برگردد. در همان حال گفت

خوب میدونی که هر کدومتون جایگاه خودتون رو برام دارین، پس با حرفات »

 «.ایه نزننیش و کن

به درگاه آشپزخانه که رسید، سر بلند کرد و به پسرش که نزدیک پلههای طبقه 

 دوم با لبخند نظارهگرش بود، نگاهی

 .انداخت

پسرت رو صدا کن، بیاین با هم شام بخورین. آقای نادری هم هنوز چیزی »

 «.نخورده

 واماندگی

26 

 :کارن با لبخندی شوخ گفت

 «.من قربون اون دل مهربون و زودرنجت برم که تازگیها نازکتر از همیشه شده»

 .مادرش دستمال درون دستش را در هوا تکانی داده و به او پشت کرد

برو! برو! لوس نکن خودت رو. این قربون صدقهها رو واسه زنت خرج کن، »

 بلکه زودتر درساش رو تموم کنه و

 «.برگرده

ناخواسته اخمهایش در هم رفت. چطور میتوانست در این با شنیدن نام همسرش 
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 موقعیت پرتنش از واقعیات زندگی

خودش پرده بردارد؟ قدم روی اولین پله گذاشته و دست به نرده، سر به سمت 

 .مادرش چرخاند

 «رادین کجاست؟ باال تو اتاقشه؟»

د پایین. آره مادر! از اون موقع از مدرسه اومده همش باالست. فقط یه بار اوم»

 من که نمیتونم این پله ها رو باال پایین

کنم. از آقای نادری بنده خدا خواستم یکی دو بار بهش سر بزنه. پسرت با ما 

 غریبی میکنه مادر. کاش زودتر مادرش

 «.بیاد بلکه کمتر دلتنگی کنه

کارن از صورت نگران مادرش نگاه گرفت. نمیتوانست به چشمان منتظر و 

 ه کرده و از اتفاقاتی کهدلواپس او نگا

برایش پیش آمده، بگوید. بهتر بود تا مشخص شدن وضعتش، سکوت کرده و 

 حرفی در این رابطه نزند. به اندازه کافی

مسئله داشتند، راضی نبود با باز کردن داستان مشکالت خودش، بار غصههای 

 مادرش را سنگینتر کند. اول از همه

دشان محل اقامت پسرش شده بود. بعد از زدن سری به اتاقی زد که از زمان ورو

 چند تقه به در آن را باز کرده و تا

 .کمر خود را داخل کرد
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Hoi! Hoe gaat heet ?»« 

 (سالم! حالت چطوره؟)

رادین که روی صندلی نشسته و مشغول انجام تکالیفش بود، با شنیدن صدای 

 پدرش لبخند به لب، سر به طرفش

 :ندی که پس زمینه حرفهایش بود گفتچرخاند. با لهجه غلیظ هل

 «سالم، خوبم؟»

Hoe is het?»« 

 واماندگی
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 (اوضاع چطوره؟)

 «همه چی خوبه؟»

 .با دست به خودش اشاره کرد

 «.برم لباسم رو عوض کنم، بریم پایین شام بخوریم»

Vader!»« 

 (!پدر)

 «!جانم»

 «مود ر... نخواهد اومد ایران؟»

. چه باید میگفت؟ بهتر بود کمکم پسرش را کارن لحظهای مردد نگاهش کرد

 برای پذیرش برخی واقعیات آماده



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  46دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

میکرد. البته مالقات امروزش با خانم مقدم در این تصمیمگیری بیتأثیر نبود. 

 بسیار قاطع و مسلط حرف میزد و او

 .ترغیب شده بود، اجالتاً به همان روال سابق کارها را به دست او بسپارد

این خوبی نسبت به چم و خم کار آگاهی داشته باشد. ظاهراً انتظار نداشت به 

 سامیار بیراه نمیگفت که به خوبی از

عهده انجام مسئولیتهایش برمیآید. امروز متوجه شد که این هرج و مرج در 

 مجموعه ناشی از عدم حضور پدرش و

 .فرمان نبردن مسئولین بعضی از قسمتها نسبت به تصمیمات خانم مقدم بوده

واقع به رگ غیرتش برخورده بود که یک زن به تنهایی میتواند چنین در 

 مجموعهای را بگرداند و او حتی در اداره

زندگی شخصی خویش لنگ میزد. از همان موقعی که جلسهاش با خانم مقدم به 

 پایان رسید، تصمیم گرفت از این به

 .بعد با جدیت بیشتری برای نظم بخشیدن به برنامههای آیندهاش تالش کند

 «!معلوم نیست پسرم»

چندان تغییری در چهره رادین نمایان نشد. همانطور که فهمیده بود، وابستگی 

 زیادی بین رادین و مادرش وجود

نداشت که نبودن و دوریاش مشکآلفرین شود. احتماالً همان زمانی که قصد ترک 

 ند را داشتند، حس کرده بودهل
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 .شاید جدایی از مادرش به درازا بکشد

 «پس یه خونه جدا میریم یا همین جا موند؟»

 واماندگی
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هنوز فرصت نکرده بود به این چیزها فکر کند. در اتاق را بیشتر باز کرده و به 

 .چارچوب آن تکیه داد

 «اینجا راحت نیستی؟»

بون! اما من مستقل نبود. زیادی نگرانی مامان بزرگ خیلی خوب! خیلی مهر»

 «.داره

از ترکیب و نوع جمله بندی پسرش خندهاش گرفته بود. تا زمانی که هلند بودند 

 کمتر پیش میآمد فارسی صحبت

کند. اما برخالف انتظارش از زمانی که او را در مدرسه ثبتنام کرده بود، خیلی 

 راحت با این قضیه کنار آمده و طی

 .ه و شکایتی نداشتاین مدت گل

باشه پسرم! در موردش یه فکری میکنم. میگردم همین اطراف یه جایی پیدا »

 «.میکنم

 :با نگرانی اضافه کرد

 «.اما این طوری بیشتر روز تنها میمونی»
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 «.تو مدرسه کالس اضافی، یعنی اضافه بر برنامه دارن»

 «.فوق برنامه»

 .با سر حرف پدرش را تأیید کرد

 «.فوق عادی آره، همون.»

 «.فوقالعاده»

 «.آره! آره! چقدر بعضی سخت هست. معلمم گفت این کلمه عربی هست»

 :کارن با خنده گفت

 «خب! حاال کالس چی هست؟»

هر کس دوست داشت، بیشتر بلد بود. تونست ثبت نام کرد، من بیشتر مدرسه »

 «.بود، شما هم سر کار

قط باید یه کم به من مهلت بدی باشه! میام صحبت میکنم تا ثبت نامت کنن. ف»

 اول یه جایی برای خودمون پیدا

 «!کنم، بعد برم دنبالش. اشکالی نداره

 واماندگی
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 .رادین سرش را با رضایت تکان داد

 «.نه، اشکالی نداره»

******* 
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همین که وارد مجموعه شد از دور خانم توفیق و آقای حجازی را دید که روبروی 

 صحبتهم ایستاده و مشغول 

هستند. چهره خندان آقای حجازی برخالف چهره اخموی خانم توفیق، تضادی را 

 به رخ میکشید که نشان از

نارضایتی خانم توفیق از این همصحبتی داشت. اما متعجب بود چرا با وجود 

 .ناراحتی به این مکالمه پایان نمیدهد

شده و سالم وقتی به آنها نزدیک شد، آقای حجازی زودتر متوجه حضور کارن 

 کرد. کارن با تکان سر و زیر لب

جوابش را داد. پالتوی بلندش را کمی عقب داده و یک دست در جیب فرو کرده 

 .بود و در دست دیگرش کیفی داشت

حنانه ناخواسته نگاهی گذرا به قد و باالی کارن و حالت ایستادنش کرد. یک 

 لحظه همسرش در این شکل و شمایل

ز این یادآوری لبخندی کمرنگ و نامحسوس، همراه با برایش تداعی شد و ا

 تلخی عدم حضورش در خانواده روی

چهرهاش نشست. زیر لب سالم آرامی گفته و قصد دور شدن داشت که کارن 

 صدایش کرد. نمیفهمید حرفهای

حجازی ناراحتش کرده یا از حضور او که مانع ادامه صحبتشان شده، دلخور 

 .است
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 «مشکلی پیش اومده؟»

 :حجازی زودتر جواب داد

نه، نه! چه مشکلی؟ یه مراسمی برای جشن یلدا تو فرهنگسرای نزدیک محله ما »

 قراره برگزار بشه. داشتم خانم

توفیق رو دعوت میکردم با هم تو این برنامه شرکت کنیم. شما هم اگه مایل 

 باشید، خوشحال میشیم به اتفاق

خانواده تشریف بیارید. میتونیم یکی دو ساعتی رو کنار هم خوش بگذرونیم. 

 «.ورود برای عموم آزاد و رایگانه

کارن نگاهی به قیافه اخمآلود حنانه انداخت. ناگفته پیدا بود که این دعوت 

 خوشایندش نبوده. بدون توجه به حجازی

 :رو به حنانه گفت

 «ماده کردید؟گزارشی رو که دیروز خواسته بودم، آ»

حنانه سرش را باال گرفته و کارن متوجه قرمزی چشمانش شد. صدایش هم 

 لرزشی اندکی پیدا کرده بود که گیجترش

 .کرد

نه! هنوز فرصت نکردم، تازه رسیدم. امروز تا آخر وقت سعی میکنم کاملش »

 «.کنم و بیارم خدمتتون

 واماندگی
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30 

 .گرفت سرش را زیر انداخته و کمی از آنها فاصله

 «!با اجازه»

کارن قدمی به سمت اتاقش برداشت. دست از جیبش بیرون آورده و با اشاره به 

 سمت اتاقش سر به طرف حجازی

 .چرخاند

 «.همراه من چند لحظه تشریف بیارید»

پس از ورود به اتاق، کیفش را روی میز قرار داده و پالتویش را در آورد. حین 

 :آویزان کردنش به حجازی گفت

 «!بفرمایید لطفاً»

پشت میزش قرار گرفت و اوراقی را از کیفش بیرون آورد. در همان حال توضیح 

 .داد

سامیار... یعنی منظورم آقای خردمند به من گفتن، شما از قدیمیهای این »

 مجموعه هستید و میتونم از کمک شما

 «.برای آشنایی بیشتر با نحوه کار مجموعه استفاده کنم

 :لی جواب دادحجازی بدون معط

 «.بله، البته! در خدمتم. هر کاری از دستم بربیاد خوشحال میشم»

کارن دستهای کاغذ از کیفش بیرون آورده و آن را کنار پایههای میز تکیه داد. 
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 در حال زیر و رو کردن برگههای پیش

 :رویش پرسید

در مورد بیمه کارکنان و شرایطی که براشون در نظر گرفتید، اطالعاتی »

 یخواستم. این مجموعه تحت پوشش کدومم

 «بیمه قرار داره؟

*** 

حنانه جلوی کمدهایی که به ردیف کنار هم قرار گرفته و وسایل شخصی کارکنان 

 .را در خود جای داده بود، ایستاد

نفس عمیقی گرفت تا به خود مسلط شود. چرا اینطور برآشفت؟ اولین بار نبود 

 که حجازی به بهانهای او را برای

همراهی دعوت میکرد. هر بار هم دلیلی تراشیده و از زیر بار پذیرشش شانه 

 .خالی کرده بود

 واماندگی

31 

چرا برای یک لحظه یاد و خاطره سبحان جلوی چشمش زنده شد؟ او را یاد 

 روزی انداخت که با خنده و خوشحالی

ن پایان بدرقهاش کرده و از زیر قرآن ردش کرده بود. قرار بود در جلسه امتحا

 دورهاش شرکت کند. گفته بود باید
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قبول شده و با شیرینی به خانه برگردد وگرنه راهش نخواهد داد. صبح زود بود 

 و بچهها هنوز خواب بودند. بعد از رد

 .شدن از زیر قرآن، سینی را از دستش گرفته و لب نرده ایوان گذاشت

برم. اگه میخوای قبول آب و قرآن مال بدرقه مسافره. من که قرار نیست سفر »

 .بشم، باید بهم انرژی تزریق کنی

 «.همین طوری الکی که نمیشه قبول شد

قبل از آنکه کالمی از دهان حنانه خارج شود، او را در آغوش خود فشرده و کام 

 گرفته بود از لبان خوشرنگ او. به

. همان سرعتی که او را غافلگیر کرده بود، پشت کرده و از خانه بیرون رفت

 حنانه کاسه آب را روی رد قدمهای جا

ماندهاش خالی کرد. میگویند آب روشناییست. پشت سر مسافر آب میریزند تا 

 سالمت به مقصد برسد و زود

برگردد. با آنکه سبحان آن روز گفته بود من مسافر نیستم، اما چرا قصد سفر 

 کرد؟ دستی که روی شانهاش قرار

گرفت او را به خود آورد. به طرفش چرخید. تازه به خود آمده و متوجه اشکی 

 شد که ناخواسته صورتش را خیس

 .کرده بود

 «چی شده قربونت برم؟ باز هم کسی چیزی بهت گفته؟»
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 :با زاری پرسید

مامان گوهر چرا هر چی جواب رد بهش میدم دست از سرم بر نمیداره؟ خودم »

 «...کم بدبختی دارم

 .نگشت چروکیده گوهر روی لبان زیبای حنانه قرار گرفتا

هیشششش! کفر نگو عزیز دلم! خدا نکنه تو بدبخت باشی. لباست رو عوض »

 کن و برو دست و صورتت رو بشور. بیا

 «.یه کم مسقطی درست کردم دور هم بخوریم

 :سرش را نزدیکتر برده و آرامتر ادامه داد

 «.محفوظه. یادم بنداز موقع رفتن بهت بدم البته سهم تو و بچههات جداگانه»

 .با کف دست زبرش اشک روی صورت حنانه را پاک کرد

 واماندگی
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در مورد اون پیر پسر هم چند بار بهت گفتم بسپارش به من ولی گوش ندادی. »

 من خواهرش رو میشناسم. میرم

 باهاش حرف میزنم و یکی دیگه رو بهش معرفی میکنم تا فکر تو از سرش

 .بیرون بره. اینطوری دیگه نمیاد سراغ تو

 «.انگار از دماغ فیل افتاده و خیال میکنه تو باید از خدات هم باشه بهش بله بدی

 .باالخره طرح لبخندی روی صورتش نمایان شد
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 «مامان گوهر شما رو نداشتم چی کار میکردم؟»

ادی به تو اگه به حرف مامان گوهرت بودی، این همه خودت رو عذاب نمید»

 «!خاطر همچه چیز بیارزشی

گوهر به حالتی نمایشی با چشمانش برایش ادا آمده و به او پشت کرد. حنانه 

 دست روی دو بازوی او گذاشته و دوباره

 .به سمت خود برش گرداند

 «.حاال قهر نکن قربونت برم»

با یکدست بازوی گوهر را نگه داشته و با دست دیگر کلید درون قفل کمد خود 

 .رداندگ

در ضمن سهمیه من و بچهها رو همین حاال بده تا تهش رو در نیاوردن. میدونی »

 که بچههای اینجا عاشق

مسقطیهای شما هستن. بفهمن باز هم تو کمدت داری، خودشون میان سراغش و 

 «.نمیذارن چیزی باقی بمونه

ر اینجا مامان گوهر از قدیمیهای این کارگاه بود که از روزهای اول همراه هم د

 مشغول به کار شده بودند. به خاطر

سن باالیش همه مامان صدایش میکردند. حتی آقای نیکبین که فاصله سنی 

 چندانی با مامان گوهر نداشت او را به

این نام میخواند. مامان گوهر ظرف در بستهای را به طرف حنانه گرفت. اما حنانه 
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 سرش داخل کمد بوده و متوجه

 .وی حنانه گذاشتنشد. دست روی باز

 «چی شد باز رفتی تو فکر؟»

حنانه ظرف را گرفت و درحال باز کردن دگمههای مانتویش با قیافه گرفتهای 

 :گفت

رییس جدید رو دیدم، یاد آقای نیکبین افتادم. چقدر جاش خالیه! از وقتی رفته »

 «.انگار یه ستون از اینجا کم شده

و دو دست روی سینه در هم گره زد.  مامان گوهر پشتش را به کمدها تکیه داده

 صدایش غمگین شده و با تکان سر

 :گفت

 واماندگی
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مردای نیکی مثل ایشون تو این دوره زمونه کم پیدا میشن. بعید میدونم »

 پسرش بتونه به خوبی اون اینجا رو اداره

کنه. همش گیج میزنه. حواسش درست و حسابی سر جاش نیست. معلوم نیست 

 وری تو زندگیش دارهچه گیر و گ

 «!که انقده قیافهش پریشونه

حنانه ظرف مسقطی را درون کیفش گذاشته و بعد از تعویض لباسش در کمد را 
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 .قفل کرد

 «!شاید برای پدرش نگرانه که نمیتونه دل به کار بده»

با هم به سمت سالن اصلی راه افتادند. مامان گوهر سری به باال تکان داده و 

 :ی گفتهمراه نُچ غلیظ

اگه تو هم به سن و سال من بودی، راحت میتونستی از رو قیافه آدما و نگاه تو »

 چشماشون بفهمی تو دلشون چی

میگذره. به نظر من هنوز فکرش پیش اون والیتی هست که قبالً توش بوده. 

 «.نتونسته با اینجا خو بگیره

 :وارد سالن شده و همانطور که جواب سالم و احوالپرسی همکاران را میداد، گفت

رو راه  از اول زندگیش که خارج نبوده. اون موقع که آقای نیک بین اینجا»

 انداخت، گویا هنوز پسرش ایران بود. یکی

 «.دو سال بعدش رفت

گفت عروسم آره! خودم میدونم. اتفاقاً اولین نفر به خودم گفت پسرم رفته. »

 مجبورش کرده وگرنه پسرش زیاد

 «.میلش نبود. اون هم ناچار شد برای حفظ زندگی و رضایت زنش قبول کنه

خانم مختاری یکی از کارگران جوانی که بارها از مضیقه مالی و تنگدستیاش برای 

 حنانه صحبت کرده بود، نزدیک

 :حنانه شده و بعد از سالم و احوالپرسی سؤال کرد
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هندس گفته بودید در مورد وام یه فکرایی دارید. باالخره چی شد؟ خانم م»

 «.تونستید کاری انجام بدید

 :مامان گوهر در تأیید حرف او گفت

آره راستی! گفتی خودت هم میخوای اگه بشه، درخواست وام بدی برای »

 جهیزیه دخترت. چی شد؟ صحبت

 «نکردی؟

 .حنانه با ناراحتی سری به تأسف تکان داد

دتون که دارید میبینید چه اوضاعی داریم. من دارم همه تالشم رو میکنم که خو»

 کارا نخوابه و به همون روال سابق

پیش بره. حداقل در اینجا بسته نشه و از نون خوردن نیفتیم، وام گرفتن 

 پیشکش. دیروز با آقای خردمند و نیکبین

 واماندگی

34 

قای نیکبین مسائل مختلف کاری رو جلسه داشتیم. چند بار اومدم بگم، ولی هی آ

 پیش میکشیدن و خیلی بحث

طوالنی شد. دیگه فرصت نشد من هم بخوام درخواستی رو مطرح کنم. امروز اگه 

 بتونم بهشون میگم، ولی قولی

 «.نمیدم
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ممنونم خانم مهندس! همین که به فکرمون هستید، خدا بهتون عوض بده. »

 دستتون درد نکنه. مادرم مریض شده و

 «.خرج دوا و درمونش پدرم رو در آورده

حنانه با اجازهای گفته و از آنها فاصله گرفت تا به کار خود برسد. مامان گوهر 

 هم با نشستن پشت صندلی خود و

پوشیدن دستکشهایش، صحبتهایش را با همکاران، حول مشکالت و گرفتاریهای 

 .خانوادگیشان ادامه داد

نست زمان آزادی پیدا کرده و مشغول نوشتن بعد از ساعت ناهار باالخره توا

 گزارشی شد که آقای نیکبین از او

خواسته بود. چنان سرگرم نوشتن بود که متوجه گذر زمان نشده و وقتی صدای 

 خداحافظی و خسته نباشید

همکاران به گوشش رسید، سر بلند کرده و با نگاه به ساعت روی دیوار، تازه 

 .ن رسیدهمتوجه شد ساعت کاری به پایا

با عجله کاغذها را روی هم مرتب کرد، درون پوشهای قرار داده و به طرف اتاق 

 آقای نیکبین رفت. خانم جوادی

پشت میزش نبود تا از او بپرسد میتواند وارد اتاق شود یا خیر؟ به ناچار چند تقه 

 به در زده و منتظر ماند. بعد از چند

ز کرده و داخل شد. آقای نیک بین پشت لحظه با شنیدن بفرمایید رییس، در را با
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 میزش نشسته و آقای حجازی

 .کنارش ایستاده بود. مشغول بررسی اوراقی بودند که پیش رویشان قرار داشت

 «...ببخشید مزاحم شدم. خانم جوادی نبودن، مجبور شدم»

 .کارن بیحوصله حرفش را برید

 «خودم مرخصش کردم. کاری داشتید؟»

 .وشه را به سمت کارن دراز کردحنانه داخل شده و پ

 «.گزارشی رو که خواسته بودید، آماده کردم»

 :کارن پوشه را گرفته و سرگرم ورق زدن و مرور آن شد. حنانه گفت

 «.اگه با من امری ندارید، مرخص بشم. چون ساعت کاری تموم شده»

 واماندگی
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کمی عقب زده و  کارن مچش را باال آورد، با نوک انگشت سبابه لبه آستینش را

 نگاهی به ساعتش انداخت. دوباره

 :نگاهش را معطوف برگههای مقابلش کرده و بدون بلند کردن سرش گفت

 «.بله، بفرمایید! انقدر گرم کار بودیم اصالً متوجه گذر زمان نشدم»

حنانه با خداحافظی کوتاهی بیرون رفت. کارن سر بلند کرده و رو به حجازی با 

 :لبخند گفت

 «.شما هم خسته نباشید، بقیهش باشه برای فردا»
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حجازی بعد از خداحافظی از اتاق بیرون زده و پا تند کرد تا خود را به حنانه که 

 .زودتر از او خارج شده بود، برساند

 .در کنارش قرار گرفته و با لبخند نگاهش کرد

 «.اجازه بدید برسونمتون، دیر وقته»

ت او بگرداند، به سمت اتاقی که لوازمش را حنانه بدون آنکه نگاهش را سم

 .گذاشته بود، قدم برداشت

 «.تشکر، مزاحم نمیشم. با سرویس میرم»

مزاحم نیستید. خوشحال میشم همراهم باشید. فکر کنم تا االن دیگه همه »

 «.سرویسها رفته باشن

 .بدون برگشتن سمت او به راهش ادامه داد

 «.عدادی از کارگرا باقی موندننه هنوز آخرین سرویس نرفته، یه ت»

همان لحظه کارن از کنارشان عبور کرده و با اخم، نگاهی به سمتشان انداخت. 

 حنانه هم معطل نکرده، با یک

از آنها دور شد. نمیفهمید چرا هر چه به این مرد کمتوجهی میکرد، از « ببخشید»

 رو نمیرفت. گویا تنها راه چاره

ن گوهر شده تا او را از این پیگری بیحاصل و آن بود که دست به دامان ماما

 .مصرانه حجازی نجات دهد

از سرویس پیاده شده و به طرف میوه فروشی رفت. کمی خرید کرده و با چند 
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 نایلون در دست به سمت خانه حرکت

کرد. با زحمت خریدها را به یک دست داده و کلید را از کیفش بیرون آورد. آن 

 .را باز کرد را در قفل چرخانده و در

اما با صحنه همآغوشی صمیمانه دختر و دامادش روبرو شد. چنان درگیر هم 

 .بودند که متوجه باز شدن در نشدند

 .نگاهی به اطراف انداخت تا از نبودن پویا و ندیدن این موقعیت خاطر جمع شود

د بردیا که انتظار آمدن غیرمنتظره مادرزنش را نداشت، هُل و دستپاچه از جا بلن

 شده و با خجالت سالم کرد. پانیذ

هم بالفاصله ایستاده و لباسش را که کمی باال رفته بود، مرتب کرد. با سری 

 زیرافتاده، سالم آرامی داد و به طرف

 واماندگی

36 

مادرش رفت تا کمکش کند. حنانه جواب هر دو را به گرمی داده و برای آنکه 

 آنان را معذب نکرده باشد، بدون

 :ی نسبت به موقعیتی که دیده بود، پرسیدعکسالعمل

 «پویا کجاست؟»

پانیذ خریدها را از دست مادرش گرفته و همانطور که به سمت آشپزخانه میبرد، 

 :گفت
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 «.رفت پیش یکی از دوستاش. تازه رفته، گفت زود برمیگردم»

حنانه که متوجه خجالت کشیدن بردیا شده بود، برای عادی جلوه دادن اوضاع، 

 .رفته و با او روبوسی کرد نزدیک

 «بردیا جان خوبی پسرم؟ مامان و بابا چطورن؟»

 :بردیا نفس آسودهای بیرون داده و با لبخند گفت

 «.خوبن، ممنون! سالم دارن خدمتتون»

 «.سالمت باشن. پانیذ به من نگفت امروز قراره بیای اینجا وگرنه زودتر میومدم»

 :گفت بردیا حین خاراندن نمایشی پشت گردنش

پانیذ تقصیر نداره. اومدنم یهویی شد. باهاش تماس گرفتم، گفت حال ندارم. »

 «.فکر کردم بهتره یه سری بهش بزنم

 :به سمت جالباسی رفت تا کابشنش را بردارد و در همان حال گفت

 «.مزاحم نمیشم. با اجازه دیگه برم»

بود، دست روی حنانه که برای آویزان کردن مانتویش کنار جالباسی ایستاده 

 .کابشن بردیا گذاشته و مانعش شد

کجا؟ مزاحم چیه؟ شام پیشمون هستی. هر چی داریم دور هم میخوریم، بعد »

 .هر جا خواستی برو

 «.نگاهی به پانیذ انداخت

 «چی شدی مامان جان؟ طوریت شده؟»
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 :پانیذ با لبخند گفت

 واماندگی

37 

نه بابا! بردیا شلوغش میکنه. یه کم دلم درد میکرد، دراز کشیده بودم. وقتی »

 زنگ زد، خواب بودم. صدام گرفته

 «.بود، نگران شد. فکر کرد اتفاقی برام افتاده

حین گفتن این حرفها، نگاهش روی صورت خندان بردیا بود. حنانه بهتر دید 

 آنها را به حال خود گذاشته، تا از

ران نامزدیشان به خوبی بهره ببرند. داخل تک اتاق خانه شده و بعد فرصتهای دو

 از تعویض لباسش، به سمت

 .دستشویی رفت

وقتی وارد آشپزخانه شد، برخالف همیشه آشپزخانه را به هم ریخته دید. معلوم 

 بود پانیذ به خاطر دل دردش هیچ

بود. تعجبی کاری از پیش نبرده. پویا هم که عمالً کمک مؤثری برای آنها ن

 نداشت که با این وضعیت، بردیا را با ناز

کردن به سمت خودش کشانده. باید هر چه زودتر آنها را راهی خانه و زندگی 

 .خود میکرد تا به آرامش برسند

در حال چیدن سفره شام صدا بلند کرد تا به گوش آنها برسد که در اتاق با هم 
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 سرگرم بودند. همین که پانیذ بیرون

 :با اشاره به تلفن گفتآمد، 

 «.مامان جان یه زنگ بزن، ببین پویا کجا مونده؟ میخوایم شام بخوریم»

همزمان با رفتن پانیذ به سمت تلفن، در آپارتمان هم باز شده و پویا داخل آمد. 

 سالمی کرده و بالفاصله به طرف اتاق

وارد اتاق شد. پا تند کرد. حنانه نگاهش دنبال او چرخید و با نگرانی به دنبالش 

 اما پویا وارد حمام درون اتاق شده

بود. با سستی به طرف لباسهایش که جلوی در حمام روی هم تلنبار کرده بود، 

 قدم برداشت. بوی دود سیگار زیر

دماغش زد. با چهرهای غمگین لباسها را به صورتش چسباند و اشک درون 

 چشمش جمع شد. پانیذ وارد اتاق شده و

ش در آن حالت، در را پشت سرش بست. دست روی شانه مادرش با دیدن مادر

 گذاشته و او را به سمت خود

 :برگرداند. با صدای آرامی گفت

 «مامان چی شده؟»

حنانه لباسها را به طرف پانیذ گرفت. اما پانیذ خود را عقب داده و با صدای 

 :ضعیفی گفت

 «.میدونم! خیلی وقته که میدونم»
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کرد. پانیذ به مادرش نزدیک شده و با مهربانی به حنانه با تعجب نگاهش 

 .چشمان غمناکش نگاه دوخت

بهتون نگفتم تا به این حال و روز نبینمتون. باهاش حرف زدم، ولی به من گفت »

 تو کاراش دخالت نکنم. تصمیم

 «.داشتم تو یه فرصت مناسب از بردیا بخوام باهاش صحبت کنه

 واماندگی

38 

 :تکان داد و با تأکید و صدای غمگینش گفتحنانه سری به دو طرف 

نه این کار رو نکن عزیزم! نذار احترام بینشون از بین بره. نباید اجازه بدی »

 حریمی که بینشون وجود داره، شکسته

 «.بشه

 :حمام انداخته و گفت لباسها را درون سبد رختچرکهای گوشهی رختکن

ه روی خودمون نیاریم. بریم خودم یه فکری براش میکنم. جلوی بردیا بهتره ب»

 بیرون، خوب نیست دوتایی اینجا

 «.موندیم

با وجود فکر مشغول و آشفتهای که داشت، سعی کرد تا زمانی که بردیا در 

 خانهشان حضور دارد، حفظ ظاهر کرده و

 :چیزی بروز ندهد. بعد از تمام شدن شام، رو به دامادش پرسید
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کی آمادگی داری که مراسم عروسی رو بردیا جان! شما برنامهت چیه؟ برای »

 «برگزار کنیم؟

 .بردیا با دستمال درون دستش، دور لبش را پاک کرده و کمی صاف نشست

اتفاقاً همین امروز با مامان و بابا دربارهش صحبت کردم. فرصت نشد با »

 پانیدجان و شما در میون بذارم. فکر نمیکنم

. همه تالشم رو دارم انجام میدم، ولی به این زودی برنامه انتقالی من درست بشه

 هنوز جای خالی ندارن که بتونم

جایگزین بشم. داوطلب هم برای کار تو مرکز زیاده. مجبوریم یه مدت دیگه 

 صبر کنیم. ولی مامان اصرار داره زودتر

 «.عروسی برگزار بشه. واقعیتش این وسط گیر افتادم

 «یعنی دلت نمیخواد زندگیتون رو شروع کنید؟»

 «!نه اینکه نخوام»

 :سرش سمت پانیذ چرخید و با عشقی که در نگاهش موج میزد، گفت

آخه من همیشه خونه نیستم و میرم مأموریت. اینطوری پانیذ تو خونه تنها »

 «.میمونه

 .دستش را روی دست پانیذ گذاشت و دوباره به مادرزنش نگاه کرد

تا جایی که من میدونم پانیذ هم، دوست داره فعالً پیش شما بمونه تا کار من »

 «.درست بشه
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 :حنانه کمی مکث کرد و متفکر جواب داد

 واماندگی

39 

جوونم، اول زندگی تو یه ساختمون غریبه تک  خب! من هم راضی نیستم دختر»

 و تنها باشه. از طرفی هم حرف مادر

 «.زندگیتون رو شروع کنیدشما درسته که بهتره زودتر 

 :سر میان آن دو چرخاند و گفت

االن که زمستونه و هوا سرده. گرفتن مراسم تو این شرایط یه خرده سخت »

 میشه. اگه موافقید آخر اسفند یا اوایل

فروردین جشن بگیریم. تا اون موقع انتقالیت هم جور نشد، مواقعی که نیستی 

 «.نهپانیذ رو بیار همینجا که تنها نمو

بچهها نگاهی به هم کرده و به نشان موافقت سری تکان دادند. بعد از رفتن بردیا 

 از پانیذ خواست آشپزخانه را مرتب

کند تا فرصتی داشته و بتواند با پویا کمی صحبت کند. از زمانی که همسرش آنها 

 را تنها گذاشت، همیشه نگران

رود به اجتماع و مواجهه با چنین روزهایی بود، که چطور باید پسرش را برای و

 اینطور مسائلی آماده کند؟ تا آنجا که

برایش امکان داشت، تالش کرده بود تا جای خالی همسرش را پر کند. اما گاهی 
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 به راستی کم آورده و نمیدانست در

 چنین موقعیتی چه برخوردی میتواند مناسب باشد؟

*** 

س پیاده شد. از بخت بدش هر روز بعد با ذهنی درگیر و ظاهری ناآرام از سروی

 روز حجازی سر راهش سبز شده و

بهانهای برای نزدیک شدن به او پیدا میکرد. نمیفهمید چطور زمان دقیق رسیدن 

 سرویس را میدانست تا همزمان

آماده استقبالش باشد. مقابلش ایستاده بود، اما توجهی به حرفهایش نداشت. با 

 دیدن رییس که طبق معمول با

این هم که »ی در هم در حال پیاده شدن از ماشینش بود، در دلش گفت: اخمهای

 انگار با همه عالم و آدم دعوا داره،

بعد با تردید سرش را نامحسوس تکانی داد و به خودش گفت: « بیچاره زنش.

 با صدای« اصالً زن داره یا مجرده؟»

ده کرد تا از سالم و احوالپرسی حجازی با رییس به خود آمده و از فرصت استفا

 .دست حجازی رها شود

 «ببخشید آقای نیکبین! فرصت دارید یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم؟»

کارن دست از جیب پالتویش بیرون آورده و به دفترش اشاره کرد. با نگاه 

 کوتاهی به سر تا پای حنانه خشک و سرد
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ه خواست به اکتفا کرده و به آن سمت راه گرفت. حنان« بفرمایید!»به گفتن یک 

 دنبالش برود. هنوز قدمی برنداشته

 .بود که مامان گوهر از راه رسیده و آستینش را کشید

 «کجا میری؟ دوباره صدات کرد؟»

 «.نه میخوام برم برای وام صحبت کنم، دیروز نشد»

 واماندگی

40 

 .با چانه اتاقش را نشان داد

خمو رو ببینیم، باید خدا به دادت برسه! اول صبحی قیافه اخموی این رییس ا»

 «.کفاره بدیم روزمون به خیر بگذره

 :حنانه خندهاش گرفت و اخطارگونه گفت

 «!مامان گوهر! شما انگار باهاش دشمنی داری ها»

 .مامان گوهر هر دو دستش را از مچ چرخی داده و کف دستش را به رو قرار داد

ل باباش رو باال نه واال! چه دشمنی؟ خودش یه جوری رفتار میکنه انگار ما»

 کشیدیم. ولی درستش میکنم. االن تازه

 «.اومده نمیشه سر به سرش گذاشت، بذار یه خرده بگذره

 :حنانه در حال دور شدن از مامان گوهر، سر به سمتش چرخاند و با لبخند گفت

 «مامان گوهر شما مأموریت داری همه رو به راه راست هدایت کنی؟»
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نده بر لب حرفش را تأیید کرد. پشت کرده و به مامان گوهر با تکان سر و خ

 سمت سالن اصلی راه افتاد. حنانه تقهای

به در زده و بعد از اجازه رییس داخل شد. منتظر ماند تا کارن سر بلند کرده و 

 اجازه صحبت دهد. کارن وقتی حرکتی

 :از حنانه ندید، همانطور که نگاهش به مانیتور پیش رویش بود، گفت

 «میخواید همین طور صامت اونجا بایستید؟»

سر بلند کرده و نگاهش به لبهای خندان حنانه گیر کرد. اخمی دوباره میان دو 

 ابرویش شکل گرفت و همراه جدیتی

 :که در کالمش بود، ادامه داد

 «.گفتید با من کار دارید»

 حنانه به میزش نزدیک شده و با آرامشی که همیشه سعی داشت در کالم و

 رفتارش جلوهگر باشد، شروع به صحبت

کرد. لبخندی را که بابت حرفهای مامان گوهر روی لبش جا مانده بود، به سختی 

 :کنترل کرده و گفت

قبل از بیماری پدرتون صحبت شده بود، صندوقی درست کنیم برای کمک به »

 افرادی که مشکل مالی دارن. قرار شد

شرکت کنن، ماهیانه مبلغی از حقوقشون کسایی که مایل هستن توی این برنامه 

 کسر بشه. بعد همون روزی که
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حقوقها واریز میشه، اون مبلغ به صورت قرعهکشی یا با توافق اعضایی که توی 

 این صندوق سهیم شدن، به شخصی

 «.که بیشتر از بقیه نیازمند هست داده بشه

 واماندگی

41 

صحبت کنن و اگر امکانش  حتی پدرتون گفتن تصمیم دارن با چند تا از خیرین

 فراهم شد، مقداری پول در اختیار

این صندوق قرار بدن، تا وام بدون بهره در اختیار افراد نیازمند قرار بگیره. برای 

 بازپرداختش هم ماهانه از روی

 .حقوقشون برداشته بشه

کارن لحظهای متفکر به او نگاه دوخت. در عین حال که حرفهایش را میشنید، اما 

 .ش جای دیگری سیر میکردفکر

خودش هم نمیفهمید چرا هر بار ناخواسته با دیدن این زن او را با روشنا 

 همسرش مقایسه میکرد. نگاهش از

لبهای خوش فرم حنانه پایین لغزید و روی انگشتان درهم قفل شدهاش نشست. 

 .سامیار گفته بود آقاباالسر ندارد

سکوت کارن طوالنی شد، حنانه  پس این حلقهی درون دستش چه میگفت؟ وقتی

 حس کرد، کارن متوجه هیچ یک
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از حرفهایش نشده و دوباره باید آنها را تکرار کند. قفل انگشتانش باز شده و 

 :پرسید

 «.نظرتون چیه؟ موافقید از آخر همین ماه شروع کنیم»

 :کارن با فکری درگیر بدون آنکه نگاه از انگشتان ظریف حنانه بگیرد، پرسید

 «لزومی داره که این قرعهکشی از طریق ما صورت بگیره؟چه »

 .نگاهش را باال آورد و به چشمانش دوخت

 «.خودشون میتونن گروهی تشکیل بدن و این کار تو یه محیط دیگه انجام بشه»

 :حنانه بدون مکث جواب داد

چون میخوان مطمئن بشن حق کسی ضایع نمیشه. این جوری یه ضمانت اجرایی »

 ، که کسی از زیر دادنوجود داره

قسطها نمیتونه شونه خالی کنه. با این شیوه صندوق و قرعهکشی اعتبار پیدا 

 «.میکنه و قابل اطمینانه

کارن به پشتی صندلی تکیه داده و کف یک دستش را روی دسته صندلی قرار 

 .داد

 «.اگر داوطلب زیاد باشه، تا بخواد نوبت به همه برسه خیلی طول میکشه»

درباره این موصوع فکر کردم. یه لیست از افرادی که مایل بودن شرکت  قبالً»

 کنن، آماده شده. فعالً تعداد زیاد

نیست. ولی اگه افراد جدیدی اضافه شدن، میشه در ماه دو تا قرعهکشی انجام 
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 بدیم. بعد مبلغ جمع شده نصف بشه و

 «.به دو نفر تعلق بگیره

انه گرداند و اینبار موشکافانه او را از کارن کمی صندلی چرخانش را به طرف حن

 .نظر گذراند

 واماندگی
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 «.پس فکر همه چی رو کردید»

بله! گفتم که قبالً با پدرتون صحبت کرده بودم، هماهنگ شده بود. اما اون »

 «.حادثه مانع عملی کردنش شد

چند لحظه در سکوت نگاهش کرد. این همه تفاوت بین همسرش و این زن 

 شگفتی داشته و رفتار برایش جای

 .مقدرانه زن پیش رویش تحسینبرانگیز بود

 «.به من گفتن شما پدرم رو رسوندین بیمارستان»

 :حنانه متعجب از این عوض شدن ناگهانی گفتگو جواب داد

 «.بله! همراهشون تا بیمارستان رفتم. تو آمبوالنس هم کنارشون بودم»

 .کارن هر دو آرنج را به دستههای صندلی تکیه داده و انگانش را در هم گره زد

لحظهای که افتاد زمین اونجا بودید؟ میدونید دقیق چه اتفاقی براش پیش »

 «اومد؟
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 «.بله من و مامان گوهر داشتیم از حیاط بیرون میرفتیم که دیدیمشون»

 .کارن سؤالی نگاهش کرد

 «!مامان گوهر؟»

ارگرای قسمت سبزیپاککنی هستن. همه به این اسم صداشون یکی از ک»

 «.میکنن

 .کارن بیحوصله سری تکان داد

 «.از اسم مستعار خوشم نمیاد»

 .دستش را باال آورده و از مچ چرخی به آن داد

 «.ولش کنید! بقیهش رو بگید»

آقای نیک بین میخواستن سوار ماشینشون بشن که همون لحظه موبایلشون »

 . داشتیم از اونجا ردزنگ خورد

میشدیم که سوار سرویس بشیم. باهاشون خداحافظی کردیم. همه چیز در 

 عرض چند ثانیه اتفاق افتاد و همه هم

 «.همزمان. من فکر کنم هُل شدن

 واماندگی
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کارن احساس کرد رفته رفته حین تعریف، در چشمهای حنانه اشک جمع شده و 

 .رو به قرمزی میرود
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گربه از زیر ماشین میپره بیرون. همزمانی صدای موبایل و جیغ یه دفعه یه »

 گربه، باعث میشه یه لحظه ایشون جا

بخورن. یه دستشون توی جیبشون بود تا موبایل رو در بیارن و اون یکی هم روی 

 سوییچی که در ماشین رو

میخواستن باهاش باز کنن. برای همین نتونستن تعادلشون رو حفظ کنن. 

 .باغچههای دور محوطه بودپشتشون هم 

 «.یه دفعه از پشت میفتن تو باغچه و سرشون میخوره به جدول کنار باغچه

 :کارن ناراحت از شنیدن ماجرا با صدای تحلیلرفتهای گفت

 «اون لحظه چی کار کردید؟ تکونش دادید؟»

نه! بالفاصله به اورژانس زنگ زدیم و اجازه ندادم حرکتشون بدن. چون ممکن »

 دنشون ضرب دیده باشه وبود گر

خطرناک بود. میدونستم چنین مواقعی که میزان آسیب مشخص نیست، نباید 

 افراد رو جابجا کرد. خوشبختانه

 «.اورژانس به موقع رسید و سریع رسوندنشون بیمارستان

 «تمام مدت بیهوش بود؟»

همون موقع که افتادن زمین بیهوش شدن و دیگه به هوش نیومدن. فقط تو »

 والنس یهو از دهن و دماغشونآمب

خون زد بیرون، که گفتن احتماالً ضربه مغزی شدن. بیمارستان که رسیدیم، 
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 بالفاصله بردنشون اتاق عمل. اونجا هم

خانوادهتون حضور داشتن و من به خاطر اینکه بچههام تنها بودن مجبور شدم 

 «.برگردم خونه

خیر وام گرفتن بگذرد، که کمی به سکوت گذشت و حنانه تصور میکرد باید از 

 صدای آرام اما محکم کارن به گوشش

رسید. دوباره صندلی را به میزش چسبانده و سر در مانیتور مقابلش فرو برده 

 .بود

از آخر همین ماه شروع کنید و تمام مسئولیتش با شما. چون خودتون پیشنهاد »

 دادید، پس هر مشکلی پیش بیاد

 «.حجازی میسپارم با شما هماهنگ باشنباید جوابگو باشید. به آقای 

حنانه یکه خورده از این تند حرف زدنش و خوشحال از قبول درخواستش تشکر 

 کرده و از اتاق خارج شد. وقتی به

 :سالن اصلی رسید، مامان گوهر متوجه قیافه خوشحال او شده و پرسید

 «چی شد؟ با درخواست وامت موافقت کرد؟»

 :گفت حنانه سرش را تکان داد و

 واماندگی
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درخواست ندادم. فقط در مورد قرعهکشی صحبت کردم که خدا رو شکر »
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 «.موافقت کرد

برای همین انقدر خوشحالی؟ مگه خودت پول الزم نداری؟ اول باید درخواست »

 «خودت رو مطرح میکردی؟

مامان گوهر! نمیتونستم که هم وام بخوام و هم قرعهکشی رو مطرح کنم. اولش »

 ری برخورد کرد که باورمیه جو

نمیشد موافقت کنه. بعد یهو نمیدونم چی شد که صد و هشتاد درجه تغییر کرد و 

 «.بدون حرفی قبول کرد

حداقل با بقیه که ثبت نام کردن حرف بزن، دفعه اول بذارن تو پوال رو »

 «.برداری

 :حنانه دلجویانه و با مهربانی گفت

نه! خانم مختاری بنده خدا بیشتر احتیاج داره. من حاال وقت دارم. قرار شده »

 نزدیک عید برای بچهها جشن عروسی

 «.بگیریم

 «.به سالمتی! الهی به خوشی زندگیشون رو شروع کنن»

 :مامان گوهر همانطور که مشغول پاک کردن سبزیها بود، گفت

 «یدیش؟راستی دخترت هم چند دقیقه پیش اومده بود، د»

 .حنانه سر به اطراف سالن گرداند

 «نه، ندیدم. کجا رفت؟»
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 .مامان گوهر هم نگاهی در سالن گرداند

 «.قبل از اینکه تو بیای اینجا بود. شاید رفته سالن بسته بندی»

 .حنانه دست روی شانه مامان گوهر گذاشت

 «.باشه، ممنون. میرم پیداش کنم»

 :حین دور شدن از او ادامه داد

کدوم از اونهایی که ثبت نام کرده بودن، اگه دیدینشون بهشون بگید آخر  هر»

 .این ماه قرعهکشی انجام میشه

خانم مختاری رو هم خودم بهش میگم. باید یه نظرخواهی انجام بدیم، ببینیم 

 «.راضی میشن اولین نفر به اون بدیم

 واماندگی
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 «.ی دیگه بگوباشه، این سالن رو خودم میگم. تو برو به قسمتها»

وقتی حنانه وارد سالن بسته بندی شد، در کمال تعجب از دور دید که کارن 

 مشغول صحبت با پانیذ است. طی مدتی

که ریاست اینجا را به عهده گرفته بود، کم پیش میآمد که به سالنها سر بزند. 

 اغلب وقتش را در اتاقش میگذراند و

را ترک میکرد. اما مدتی بود که تغییر  اکثراً زودتر از پایان ساعت کاری کارگاه

 رویه داده، هم ساعات طوالنیتری
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اینجا میماند، هم گاهی اوقات از مقر فرماندهیاش دل کنده و گشتی در بخشهای 

 .مختلف میزد

با ورود حنانه که از در انتهایی سالن داخل شده بود، برای لحظهای نگاه کارن به 

 ذسمت او چرخید. با این حرکت، پانی

هم به طرف مقصد نگاه کارن چرخیده و به نشانه سالم سری برای مادرش تکان 

 داد. حنانه نیز مانند او سری در

جوابش تکان داد. سعی داشت نسبت به نگاه کنجکاو کارن بیتفاوت بوده و به 

 کار خود بپردازد. چند دقیقه بعد که

ه و صدای نازدارش کارن سالن را ترک کرد، پانیذ به طرف مادرش آمد و با خند

 :گفت

وای! مامان! چه باحال! این آقای رییس جدیدتون من رو با شما اشتباه گرفته »

 من اول« خانم توفیق!»بود. صدام کرد: 

نفهمیدم منظورش با منه و فکر کردم شاید یه توفیق دیگه اینجا داشته باشید. 

 جواب که ندادم، اومد نزدیکتر و

وقتی سرم رو بلند کردم و من رو « گه با شما نیستم.خانم توفیق! م»بلندتر گفت: 

 دید، قیافهش دیدنی بود. یعنی

 «.واقعاً ما تا این حد شبیه هم هستیم

نه عزیزم! معلومه ایشون قیافه شناس نیستن. هیکل من حداقل یکی دو سایز از »
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 تو درشتتره. بعد هم صورت تو

 «.یکی نیستکامالً مشخصه که جوونتر از منی. رنگ چشمامون هم 

نه صورتم رو دید که فهمید. اما از دور تشخیص نداد. خیلی عجیبه! البته یکی »

 دو بار دیگه پیش اومده بود من رو با

شما اشتباه بگیرن؛ ولی این مدلی دیگه خیلی بانمک بود. همچین با عصبانیت 

 اومد سمتم، فکر میکرد از قصد

 «خورد و رفت عقب؟ جوابش رو نمیدم. بعد تا قیافهم رو دید، یکه

 «.مهم نیست مامان جان! به کارت برس. من برم کلی کار دارم»

 .چرخید تا از سالن خارج شود، اما لحظهای ایستاد و سر به طرفش چرخاند

 «با دوستت اومدی یا تنهایی؟»

 «.نه، با هم اومدیم. تا ساعت یازده هستیم، بعدش باید بریم کالس داریم»

 «ن برم. راستی آقای نیکبین نگفت با من کار داره یا نه؟باشه عزیزم، فعالً م»

 واماندگی
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به من چیزی نگفت. فقط اسمم رو پرسید و در مورد رشته دانشگاهی و اسم »

 «.دانشگاهم یه سؤاالیی پرسید

 .حنانه سرش را به معنای فهمیدن، تکان داده و از او جدا شد

*** 
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چی شده اخوی؟ چرا انقدر سگرمههات تو همه؟ بیا یه دقیقه زیر اینا رو امضا »

 «بزن من به کارم برسم؟

 :کارن با عصبانیت سر بلند کرده و پرسید

 «!کارش این خانم توفیق معلومه کجاست؟ ساعت ده شده هنوز نیومده سر»

شود.  سامیار با تعجب دستش را کمی کشید تا ساعتش از زیر آستینش نمایان

 مچش را باال آورده و نگاهی به

 .ساعتش انداخت

ده که نشده، ولی سابقه نداشته تا این موقع سر کارش حاضر نشه. حتماً  ده»

 «.مشکلی براش پیش اومده

 .کالفکی در صدای کارن موج میزد

 «.هر چی تلفن خونه و موبایلش رو میگیرن، کسی جواب نمیده»

 .نگاه کردبه قیافه اخمو و عصبی پسرعمهاش 

حاال چی کارش داری؟ تو که اوایل میگفتی کارهای نیست و کاری از دستش »

 برنمیاد و از این حرفا. چی شده که

 «وجودش انقدر ضروری شده؟

 .کارن اخمهایش را بیشتر در هم کشید

 «االن تو این موقعیت و این همه آشفتگی به نظر تو موقع گفتن این حرفاست؟»

لو گرفته و دست دیگرش را که چند برگه در آن بود به سامیار یک دست به په
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 :طرفش تکانی داده و معترض گفت

پس کی وقتشه؟ تو که همش گله از به هم ریختگی کارا داری! االن دقیقاً چه »

 مشکلی پیش اومده که فقط اون

 «.میتونه حلش کنه

 :کارن بیحوصله جواب داد

 واماندگی
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قرار بود همه مسئولیتهاش رو خودش انجام صندوق قرعهکشی راه انداخته و »

 بده. رفتم تو سالن یه چرخی بزنم و

اوضاع رو بسنجم، هی چپ و راست ازم میپرسن قرعهکشی کی انجام میشه؟ 

 وقتی میگم نمیدونم، همچین نیگام

 «.میکنن انگار شاخ یا دم دارم

 :سامیار با نیشخند جواب داد

 «.شاید در آوردی، خودت خبر نداری»

رن به طرفش بُراق شد که چیزی بگوید اما قبل از آنکه بتواند جوابش را بدهد، کا

 اتاق بدون ضرب باز شده و خانم در

 :جوادی با شوق گفت

 «.آقای نیکبین، باالخره جواب دادن»
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 :کارن پفی کشیده و زیر لب غر زد

آخر از دست این، من دیوونه میشم. آخه مگه اینجا طویلهس همین جوری »

 «.و میندازه پایین و میاد توسرش ر

خانم جوادی همچنان الی در ایستاده و منتظر جواب بود. وقتی صدایی نشنید، 

 :پرسید

 «آقای نیکبین چی کار کنم؟»

 :دوباره زیر لب غر زد

 «!چ مچاره»

 :بعد صدا بلند کرده و با تحکم گفت

 «.وصل کنید اینجا. اون در رو هم پشت سرتون ببندید»

 :ا عجله گفتخانم جوادی ب

 «!چشم! چشم»

با بیرون رفتنش، صدای خنده سامیار بلند شد که به صدا در آمدن زنگ تلفن 

 .روی میز مجبور به سکوتش کرد

 «!الو! سالم»

 واماندگی
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...... 
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 :با تردید پرسید

 «!منزل خانم توفیق؟»

..... 

 «خانم توفیق تشریف دارن؟»

...... 

 «مشکلی براشون پیش اومده؟»

..... 

 «سالم! حالتون خوب نیست؟»

..... 

 «کسی هست پیشتون مراقبتون باشه؟»

.... 

 :نفس بلندی گرفت و بعد از مکثی کوتاه گفت

 «.گوشی رو بدید به دخترتون»

 :کاغذ سفیدی برداشته و درون گوشی گفت

 «.آدرس منزلتون رو بگید، یادداشت کنم»

 :نوشتن آدرس که به پایان رسید، گفت

حوله رو بذارید رو شوفاژ یا با هر وسیله دیگه که میتونید گرم کنید تا چند تا »

 من برسم. حرکتشون ندید. کیسه

 «.آبگرم هم اگر دارید آماده کنید
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 واماندگی
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بعد از خداحافظی و قطع گوشی، سیستمش را خاموش کرده و به طرف پالتویش 

 رفت تا آن را به تن کند. سامیار به

 :ب گفتطرفش چرخید و متعج

 «.اول اینا رو امضا بزن، من برم کجا؟»

کارن کاغذها را از سامیار گرفت، سرسری نگاهی به آنها انداخته و زیرشان را 

 امضا کرد. برگهها را به طرف سامیار

 :دراز کرده و گفت

به خانم جوادی بگو یه کپی ازشون بگیره و بذاره تو پرونده. بعد ببر حجازی »

 «.هم زیرش رو امضا کنه

 :سامیار با نگاه کوتاهی به برگهها، ابروهایش را باال داده و متعجب گفت

 «قبالً همچین برنامههایی نبود. واقعاً الزمه؟»

 .کارن به طرف در رفته و آن را تا انتها باز کرد

قبالً مدل کدخدامنشی اینجا اداره میشد. از این به بعد باید طبق اصول همه چیز »

 «.پیش بره

 :اتاق خارج شود که سامیار خودش را به او رسانده و پرسیدخواست از 

 «حاال با این عجله کجا میری؟ طوری شده؟»
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 .کارن بعد از بیرون آمدن سامیار، در اتاق را قفل کرد

خانم توفیق دیروز داشته یه وسایلی رو جابجا میکرده که یهو کمرش میگیره. »

 به سختی بردنش طبقه خودشون و

ن ببیندش. اون هم فقط چند تا آمپول آرامبخش براش زده که یه نفر رو آورد

 .باعث شده تا این موقع خواب باشه

 «.حاال بیدار شده، ولی از زور درد نمیتونه تکون بخوره

 «پس اگه خونه بودن چرا جواب تلفن رو نمیدادن؟»

دخترش برای اینکه مامانش بیدار نشه، صدای تلفنها رو قطع کرده بود. برم، »

 «.ببینم چی کار میشه براش کرد

*** 

صدای این دختر رو قبالً جایی شنیدم، خیلی برام »در طول راه با خود فکر کرد: 

 اما هر چه دقت کرد« آشنا بود.

چند تا بچه داره؟ چطوری اون روز گفته بود بچههام، یعنی »چیزی به یاد نیاورد. 

 بدون همسر میتونه اونها رو اداره

 واماندگی

50 

نه به اونایی که با »با پوزخند صدا بلند کرد: « کنه؟ چرا مجدد ازدواج نکرده؟

 وجود داشتن شوهر و زندگی سالم، قانع
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البته چیزی در « نیستن و نه به این که تنهایی داره زندگیش رو اداره میکنه.

 نست. چه باید میگفتمورش نمیدا

 .وقتی از زندگی شخصیاش اطالعی نداشت

کوچههای تنگ و ناآشنا این اجازه را نمیداد که بتواند تا انتهای مسیر را با 

 ماشینش برود. به ناچار آن را جایی پارک

ایستاد. هیچ اسمی کنار زنگها 32 کرده و بقیه راه را پیاده طی کرد. مقابل پالک

 شرد و بالفاصلهنبود. زنگ دوم را ف

 .در خانه بدون هیچ سؤال و جوابی باز شد

از حیاط کوچک عبور کرده و به طرف طبقه دوم رفت. در طبقه اول نیمه باز بود. 

 پیرزنی میانه آن ایستاده و نظارهگر

باال رفتنش بود. یک لحظه نگران شد مبادا برایشان حرف در بیاورند. اما به 

 پس کشیدنپاگرد دوم رسیده و امکان پا 

وجود نداشت. دختری بیرون در به انتظار ایستاده که با دیدنش شک کرد، نکند 

 آدرس را اشتباه آمده باشد. با تردید

 :پرسید

 «درست اومدم؟ منزل خانم توفیقه؟»

 :دختر با صدایی لرزان و چشمان اشکی گفت

 «.بله! تو رو خدا میتونید یه کاری براش بکنید؟ خیلی درد داره»
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 :پلههای بعدی را تندتر طی کرده و با تعجب پرسیدکارن 

 «...شما دختر خانم توفیق هستید؟ پس اون روز تو کارخونه»

 «.بله، بله، خودم هستم. خواهش میکنم عجله کنید»

کارن شگفتزده از فهمیدن نسبت آنها، با خود فکرکرد بیدلیل نبود این دو را به 

 دلیل شباهتهایشان با هم اشتباه

 :حین در آوردن کفشهایش پرسید میگرفت.

 «چرا زودتر کسی رو خبر نکردید کمکتون کنه؟»

 .پانیذ سرش را تکانی داد

 «!به بردیا زنگ زدم، اما دوباره رفته مأموریت. نمیدونستم باید چی کار کنم»

 :کارن وارد آپارتمان شده و پرسید

 واماندگی
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 «بردیا برادرتونه؟»

. دهان باز کرد چیزی بگوید، اما منصرف شد. با چشمان گرد شده نگاهش کرد

 هر لحظه شگفتیهایش از این

دانستهها بیشتر میشد. یعنی خانم توفیق داماد هم داشت؟ نگاه گذرایی به پانیذ 

 نگران انداخت. حاال که با لباس

خانه و بدون روپوش و مقنعه او را میدید، به نظر میرسید به قیافهاش نمیخورد 
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 د. بیشتر به یکوقت ازدواجش باش

نوجوان شباهت داشت تا جوانی که شوهر کرده. ولی فعالً موقعیت مناسبی برای 

 پیدا کردن جواب کنجکاویهایش

 .نبود. به طرف حنانه رفته و با کمک پانیذ شروع به معاینهاش کرد

 «چطور این اتفاق افتاد؟»

بیرون بیاره تا دیروز رفته بود زیرزمین، میخواست جهیزیه من رو از تو انباری »

 ببینیم چی کم و کسر داریم. لباس

مناسب تنش نکرده بود، خانم رمضانی میگفت شاید کمرش چاییده. من اومدم 

 باال که پویا رو صدا کنم و اون چند تا

تیکه سنگینها رو با کمک هم برداریم. وقتی برگشتم پایین دیدم دست به کمر 

 «.دوال مونده و نمیتونه تکون بخوره

حنانه از درد ناله میکرد، اما توان حرکت نداشت. به آرامی او را دمر خوابانده و با 

 هر حرکت دستان کارن روی

کمرش، فریادش به آسمان میرفت. صدای زنی از آستانه در ورودی به گوشش 

 .رسید

 «پانیذ جان! چیزی شده؟ چرا مامان داد میزنه؟»

ز الی در نیمه باز آپارتمان سرش را کارن سر چرخاند و به پیرزن طبقه اول که ا

 داخل آورده بود، نگاه کرد. کنجکاوی
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یا به عبارتی فضولی او را به طبقه باال کشانده بود. زودتر از پانیذ جوابش را داد تا 

 .سوءتفاهمی ایجاد نشود

 «.من دکتر هستم»

 .نگاه به پانیذ کرد

 .ایشون اطالع دادن تا برای معالجه مادرشون بیام -

 :رزن چشمانش را ریز کرده و با شَک پرسیدپی

اگه دکتر تو آشناهاتون داشتین، پس چرا دیشب خبرش نکردید که بیخودی »

 «نوهم رو تا اینجا نکشونم؟

 .باز هم کارن زودتر پاسخگو شد

 «.برای اینکه نمیدونستن تخصص من کایروپراکتیکه»

 واماندگی
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 .پیرزن قیافهاش در هم شد

 «.حاال نشنیدمچیچیتیکه؟! تا »

 :کارن حوصله پرچانگی و دخالت نابجای زن همسایه را نداشت. رو به پانیذ گفت

 «.حولههای گرم رو برام بیارید. اینجا رو هم خلوت کنید تا بتونم به کارم برسم»

 :پیرزن چیش کشیدهای گفت و حین پایین رفتن از پلهها غر زد

ا وایستادن. معلوم نیست از کجا همچین میگه خلوت کنید، انگار چند نفر اینج»



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  92دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 «...پیداش شده

 .کارن دست دراز کرد تا حوله گرم را از پانیذ بگیرد

 «چه آمپوالیی براش زدن؟»

 «.نمیدونم! فقط به من گفتن مسکنه»

 .حوله را روی کمر حنانه قرار داد

 «تخصصش چی بود؟ همینطوری سر خود تجویز کرد؟»

 .پانیذ شانه باال انداخت

میدونم. خانم رمضانی گفت پرستاره. ما دیشب انقدر هل شده بودیم، دقیق ن»

 .نمیدونستیم باید چی کار کنیم

مجبور شدم برم سراغ همسایهها. طبقه باالیی نبود. به خانم رمضانی گفتم که 

 «.زنگ زد به نوهش

 .کارن کنار مبلی که حنانه رویش دراز کشیده بود، زانو زد

 «.اینجا هستم، کمکشون میکنمباشه، مهم نیست. حاال من »

 :پانیذ با صدایی لرزان پرسید

 «مامانم خوب میشه؟»

 .کارن با اطمینان جواب داد

 واماندگی
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 «!معلومه که میشه»

نگاه کارن روی صورت نگران و وضع پریشان پانیذ چرخی زد. بهتر دید تا اتمام 

 کارش او را از دیدن وضعیت ناالن

ا بلند شده و به طرف کیفش رفت. برگهای از آن در مادرش دور نگه دارد. از ج

 آورده و بعد از نوشتن چند قلم دارو

 .روی آن، مهری پایینش زده و به دست پانیذ داد

 «این نزدیکا داروخانه هست؟»

 :پانیذ برگه را گرفت و حین نگاه کردنش جواب داد

 «.بله یه دونه تو میدون، نرسیده به خونهمون هست»

 .ار درون دستش به برگه اشاره کردکارن با خودک

پس شما برو این داروها رو بگیر تا کارم تموم میشه، بیاری که نحوه مصرفش »

 «.رو بهتون بگم

نگاه مردد پانیذ بین برگه و مادرش چرخید. حنانه از درد لب میگزید تا صدایش 

 بلند نشود. حرفی از لبهایش خارج

شد که پانیذ متوجه نشد. به زور صدایش قابل شنیدن بود. نزدیک مادرش رفته و 

 .گوشش را کنار دهانش گرفت

 «!نفهمیدم چی گفتی مامان جان»

 .لحظهای گوش داد و بعد صاف ایستاد
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 «.خودم دارم، تو کارتم پول هست»

 :کمی از مادرش فاصله گرفت و گفت

 «.من برم، زود میام»

رخید تا پالتویش را بردارد. قبل از خروج رو به کارن به سمت جالباسی چ

 :پرسید

 «آقای دکتر، چیز دیگهای الزم نیست تهیه کنم؟»

 :کارن همانطور که مشغول کارش بود، گفت

 «...هر چی الزم بود تو برگه نوشتم. پولش زیاد نمیشه، ولی اگه نیاز هست»

 واماندگی
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 .نداد حرف کارن به پایان برسد پانیذ در آپارتمان را باز کرده و اجازه

 «!نه نیاز نیست، ممنون»

پانیذ به قدری جدی و محکم حرفش را برید که کارن یکه خورده و پشیمان شد، 

 چرا این حرف از دهانش خارج

و به کارش « مادر و دختر کپی همن.»شده؟ نفس بلندی گرفته و در دل گفت: 

 ادامه داد. هر بار حوله گرمتر را روی

نانه گذاشته و حوله سرد شده را روی شوفاژ قرار میداد تا دوباره گرم کمر ح

 شود. از روی حوله کف دو دستش را
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روی نواحی مختلفی به آرامی فشار داده و یا با انگشتانش مشغول ماساژ بود. 

 ابتدا این حرکات، با درد و صدای ناله

نفسهایش منظم حنانه همراه بود. اما به تدریج از شدت دردش کاسته شده و 

 شدند. ده پانزده دقیقه به همین شیوه

ادامه داد، تا باالخره حرکت انگشتان کارن متوقف شد. به آرامی دست زیر 

 بازوی حنانه برد، تا او را از حالت دمر

برگرداند. در این وضعیت، صورتهایشان در فاصله اندکی از یکدیگر قرار گرفته 

 و نفسهایشان با یکدیگر تالقی

 .که باعث تحریک حسهای خفته حنانه شد. آرام به حرف آمد داشت

 «.ممنون، دیگه خودم میتونم»

کارن بازویش را رها نکرد. یکی از کوسنها را برداشته و پشت کمرش جای داد. 

 :در همان حال گفت

 «.سعی کنید فعالً به پهلو بخوابید»

ه پهلو زده و خود را عقب کشید. دو دست ب وقتی از وضعیت حنانه مطمئن شد،

 .نگاهش روی حنانه باال و پایین رفت

 .با دست به مبلی که روی آن خوابیده بود، اشاره کرد

اینجا جای خوبی برای خوابیدنتون نیست، به کمرتون فشار میاد. باید روی »

 «.تشک مناسب دراز بکشید
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از نگاه کوتاهی به اتاق انداخت و بعد سرش به اطراف چراند تا وضعیت خانه را 

 .نظر بگذراند

 «تخت ندارید؟»

آهستهای از لبهایش بیرون « نه»حنانه به نشان جواب منفی سرش را تکان داده و 

 آمد. کارن روی مبل کناری،

 .نزدیک پاهای حنانه نشست و به صورتش نگاه دوخت

 «!همسرتون...؟»

نمیدانست سؤالش را چگونه مطرح کند که ناراحت کننده نباشد. حنانه متوجه 

 :ده و جواب دادش

 واماندگی
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 «.فوت شدن»

 .چهره کارن در هم رفت

 «.خدا رحمتشون کنه. متأسفم»

 «.خیلی وقته. بچههام کوچیک بودن»

 .کارن به معنای فهمیدن سری تکان داد

 «اقوامتون...، آشنایی، کسی رو اینجا ندارید؟»

 «.نه، همهشون گرگان زندگی میکنن. اینجا فامیل نداریم»
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کارن کمی مکث کرده و دوباره نگاهش را در سالن چرخاند. سرش را زیر 

 انداخت و همانطور که آرنجها را به زانویش

تکیه داده بود، نگاهش را به انگشتان در هم گره شدهاش داد. صدای آرام و 

 .لحن مهربانش به گوش حنانه رسید

 «کمکی از من برمیاد؟»

 :حنانه بالفاصله پاسخ داد

 «.از کارتون زدید و تا اینجا اومدید، لطف بزرگی کردید همین که»

کارن سر باال آورد و نگاهش روی لبهای بیرنگ حنانه نشست. با وجود بیماری و 

 لب گزیدنهای بسیار از درد،

همچنان فرم زیبای خود را حفظ کرده بود. نمیدانست چه جوابی باید در برابر 

 حرف حنانه بدهد؟ خودش هم

بیفکر، چنین کاری کرده و راهی خانه آنها شده بود؟ چه چیز او را  نمیفهمید چرا

 به اینجا کشاند؟ تا به حال سابقه

نداشت اینطور دلش را به دریا زده و برای کمک به غریبهای پیش قدم شود. 

 خصوصاً وقتی کسی از او تقاضای کمک

خود آمده نکرده باشد. برای خودش هم عجیب بود. با حرف حنانه انگار تازه به 

 .و بالفاصله از جا بلند شد

خب، من دیگه برم. چند روزی استراحت کنید. اگه بهتر نشدید خبرم کنید تا »
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 «.بگم چی کار کنید

در حال پوشیدن پالتویش بود که پانیذ در را باز کرده و داخل آمد. کیسه دارو را 

 بیحرف به طرف کارن گرفت. کارن

ورده و روی هر یک از داروها نحوه خودکارش را از جیب بغل کتش در آ

 مصرفش را نوشت. با دست حنانه را نشان

 :داده و رو به پانیذ گفت

 واماندگی

56 

روی این کاناپه جای مناسبی برای خوابیدنشون نیست. روی زمین بخوابن »

 براشون بهتره. زیرشون تشک سفت

نی باشه. مرتب کیسه آب گرم پشت کمرشون بذارید. مشکلشون جای نگرا

 نداره و با کمی مراقبت به زودی برطرف

میشه. به نظر من بیشتر اسپاسم و گرفتگی عضالت به نظر میرسه. ولی برای 

 اطمینان تا بهتر شدنشون زیاد دوال

 «.راست نشن. چیز سنگین بلند نکنن. مدت طوالنی هم سر پا نباشن

را بیشتر شبیه  پانیذ نگاه قدردانش را به کارن دوخت و با لبخند زیبایی که او

 .مادرش نشان میداد، تشکر کرد

 «.واقعاً از کمکتون ممنونم. نمیدونستم باید چی کار کنم»
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 :کیفش را دست گرفته و با اشاره به حنانه گفت

تا موقعی که حال مادرتون بهتر بشه، پیششون بمونید. نیازی نیست بیاید »

 «.کارگاه

 :پانیذ با خجالت و سر به زیر زمزمه کرد

خه این طوری ساعت کاریم پر نمیشه. باید طبق برنامهای که دانشگاه برامون آ»

 تعیین کرده، فرم گذروندن دوره رو

 «.به استادمون تحویل بدم

 .دست کارن روی دستگیره قرار گرفت و سر به طرفش چرخاند

هر موقع فرصت کردی فُرمت رو بیار پیش من، زیرش رو امضا میکنم. مشکلی »

 «.نیست

بیرون رفت و بعد از پوشیدن کفشش، کارتی را از جیب جلویی کیفش در  از در

 آن نوشته و آورد. شمارهای پشت

 .کارت را به طرف پانیذ گرفت

این شماره منه. اگه مشکلی پیش اومد میتونی بهم زنگ بزنی. در ضمن وقتی »

 مادرت تونست سرپا بشه، بیارینش

 «.نات دقیقتر انجام بشهبه این مرکز که آدرسش روی کارته؛ تا معای

 .با انگشت کارت را نشان داد

من بعد از ظهرها تا ساعت نه شب اینجا هستم. شماره موبایلم رو هم پشتش »
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 «.نوشتم

پانیذ باز هم بابت آمدنش قدردانی کرده و خواست همراهش تا پایین برود؛ که 

 کارن چند پله پایین رفته و مانعش

 .شد

 واماندگی
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 «.ت بیاید. پیش مادرتون بمونیداحتیاجی نیس»

 :مکث کوتاهی کرد. دست به ریش پرفسوریش کشید و مردد پرسید

 «...برادر یا خواهر دیگه»

 .پانیذ منظورش را فهمید و با لبخند میان حرفش رفت

 «.یه برادر کوچیکتر از خودم دارم. االن مدرسهس»

 :لبخندش وسیعتر شده و ادامه داد

اما نمیشه چندان به امیدش بود. خیلی بازیگوش و سر به هواست. بیشتر »

 دردسر درست میکنه تا کمک حال

 «.باشه

کارن هم در جوابش سری تکان داده و لبخند کمرنگی روی لبش شکل گرفت. 

 .باز هم تأکید کرد

 «.کمکی الزم داشتید، میتونید به من بگید»
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د. بیحواس مسیر برگشت را طی کرده و جوابش تشکر و قدردانی مجدد پانیذ بو

 سوار ماشین شد. با وجود سرمای

هوا، گرمش شده بود. قبل از روشن کردن ماشین، پنجره را کمی پایین داد و 

 آن تکیه داد. همان طور آرنجش را لب

که رانندگی میکرد و از آن محله و کوچههای تنگش دور میشد، انگشتانش 

 ادتبیاختیار سمت ریشش رفت. به ع

معمول که هر گاه فکرش درگیر مسئلهای بود، دستش بند ریشش شده و 

 مشغول بازی با انتهای آنها میشد، شروع

 .به لمس آن کرد. گویی این کار سلولهای مغزش را به کار میانداخت

چرا همسرش نمیتوانست با وجود مهیا بودن تمامی امکانات، زندگی سالمی را در 

 نبالکنارش بگذراند و همیشه د

بهانه بود. آن وقت این زن، با وجود مشکالتی که در این شهر بیدر و پیکر وجود 

 داشت، به تنهایی زندگی خود و

فرزندانش را اداره میکرد. از بیدقتی خودش حرصش گرفت که چندین بار حنانه 

 .و دخترش را با هم اشتباه گرفته

ان شد. دستی که روی دنده حاال که آن دو را کنار هم دید، تازه متوجه تفاوتهایش

 گذاشته بود، بیاختیار مشت شده

و خودش را سرزنش کرد که با دیدن زندگی محقرشان، دلش به رحم آمده و 



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  112دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 .حرف پول روی زبانش چرخید

از « نیازی به پول نیست»قیافه دخترش وقتی جملهاش را بریده و با اخم گفته بود 

 .جلوی چشمانش کنار نمیرفت

را با این حرف زیر سؤال برده بود؟ اَه بلندی از دهانش خارج چرا عزت نفسشان 

 شده و با خشم مشتی به فرمان

کوبید که باعث بلند شدن صدای بوق گوشخراشی شد. ماشین را کنار کشید تا 

 .حالش به وضعیت عادی برگردد

 واماندگی
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خاموش پنجره را تا آخر پایین داد، بلکه سرمای هوا بتواند این گُرگرفتگی را 

 کند. نمیفهمید به چه دلیل دیدنشان

 تا این حد پریشانش کرده؟

*** 

خستهتر از همیشه و متفکر در را باز کرده و داخل شد. از وقتی آپارتمانی 

 جداگانه تهیه کرده بودند، مجبور بود برای

تدارک مایحتاج زندگی زمانی را اختصاص دهد. سر راهش، سرپایی و با عجله 

 مادرش گرفته و بعد از سراغی از پدر و

خرید مایحتاج ضروری به خانه خود رفت، که فاصله چندانی با منزل پدرش 
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 نداشت. خریدها را روی اپن گذاشته و

 .خود را روی نزدیکترین کاناپه انداخت. سر به پشتی آن تکیه داده و چشم بست

صورت گلگون حنانه جلوی نظرش مجسم شد. چطور یک زن تمامی کارهای 

 و بیرون از خانه را انجام میداد، خانه

بدون آنکه خم به ابرو آورده و همچنان جوانتر از او نشان میداد. به قول سامیار 

 نداشتن آقاباالسر به راستی تا این

اندازه تأثیر گذار بوده. مگر ما مردها غیر از آرامش، خواهان چیز بیشتری 

 هستیم که ما را اینچنین در نظرشان غول

 .ور میکنندبیرحمی تص

Vader!»« 

 (!پدر)

کارن چشم باز کرده و سر به طرف پسرش چرخاند. رادین نزدیک شده و 

 :پرسید

 «!کی اومدید؟ نفهمیدم»

کارن از جا بلند شد، با لبخند دست میان موهای نمدار پسرش برده و آنها را به 

 .هم زد

 «.حموم بودی؟ موهات رو خشک کن سرما نخوری»

 .رادین به طرف نایلونهای خرید رفت تا آنها را مرتب کند
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 «.خونه گرمه، خشک میشه»

حرف زدنش نسبت به اوایل خیلی بهتر شده بود، اما همچنان با ته لهجه هلندی 

 .کلمات را ادا میکرد

 «یه بسته ناگت گرفتم. میتونی درستش کنی تا من یه دوش بگیرم؟»

 واماندگی
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از کرده و در حال جا دادن وسایل خریداری شده در آن، رادین در یخچال را ب

 :جواب داد

احتیاج نیست. مامانبزرگ غذا فرستاد. آقای نادری آورد. االن گرمش میکنم تا »

 «.شما بیاید

 .کارن به طرف اتاقش قدم برداشت

 «.باشه پسرم. میز رو بچین، زود میام»

Oke, vader.«« 

 (.باشه پدر)

*** 

ذ و داروهای کارن، زودتر از آنچه که انتظار داشت حالش بهتر با مراقبهای پانی

 .شد. کمی آش رشته درست کرده بود

برای تشکر ظرفی را تزیین کرد تا برای همسایه طبقه پایین ببرد. طی دو سه 
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 روزی که استراحت میکرد چندین بار

آن روز برای احوالپرسی باال آمده، اما داخل خانهشان نیامده بود. گویی حرفهای 

 کارن خیلی برایش برخورنده بود

 .که اینطور دوری میکرد. در زده و آقای رمضانی در را به رویش باز کرد

 «سالم آقای رمضانی، خوب هستید؟»

 :آقای رمضانی با مهربانی لبخند جواب داد

 «سالم دخترم، سالمت باشی. چرا زحمت کشیدی؟»

میچسبه. یه کم درست کرده زحمتی نیست آقای رمضانی. هوا سرده آش رشته »

 بودم، گفتم برای شما هم یه کاسه

 «.بیارم

 «.دستت درد نکنه»

 :به آشپزخانه نگاه کرد و رو به خانم رمضانی که مشغول آشپزی بود، گفت

 «سالم اکرم خانم، خوبید؟»

 .کاسه را به آشپزخانه برده و روی اپن گذاشت. به طرف خانم رمضانی چرخید

 واماندگی
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 «.ید این مدت خیلی بهتون زحمت دادیمببخش»

 :اکرم خانم بدون آنکه نگاهش کند، گفت
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 «.زحمتا رو کسای دیگه کشیدن، ما که کاری نکردیم»

 .حنانه دست روی بازویش گذاشته و صورتش را بوسید

هنوز دلخورید از حرف آقای دکتر. ایشون شما رو نمیشناختن که چه خانم »

 گرنه حتماًمهربون و با محبتی هستید، و

بهتر باهاتون صحبت میکردن. من اصالً خبر نداشتم تصمیم دارن بیان. دیدن 

 کار، زنگ زدن بفهمن چی نرفتم سر

 «.شده

 :اکرم خانم همانطور که در حال هم زدن سیبزمینیهای درون تابه بود، گفت

 «.پانیذ میگفت رییستونه»

 :حنانه به کابینت پشتش تکیه داده و جواب داد

تازه از خارج کشور اومده. قبالً زیر نظر پدرش کار میکردیم. از وقتی بنده بله! »

 خدا گوشه خونه افتاده، پسرش

 «.مجبور شد کار و زندگیش رو اونجا ول کنه و برگرده ایران

 .با کنجکاوی به صورت حنانه نگاه دوخت

 «مجرده یا زن و بچه داره؟»

 .حنانه لبهایش را روی هم فشرد و شانهای باال انداخت

خبر ندارم! ولی مامان گوهر میگفت قبل از رفتنش به خارج، ازدواج کرده و »

 بچه هم داشت. االن دیگه حتماً باید
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بچهش بزرگ شده باشه. مامان گوهر رو که میشناسید؟ اون دفعه نذری داشتید، 

 «.اومده بود خونهمون

رف کابینتها چرخید تا کاسهای را برای خالی کردن ظرف آش اکرم خانم به ط

 .بردارد

 «همون خانمه که گفتی با نوههاش زندگی میکنه؟»

 «.آره، خودشه»

 واماندگی

61 

 .اکرم خانم سرش را از این یادآوری تکان داد

یادمه! خانم محترمی بودن. خدا سالمت نگهش داره، که با این سن و سالش »

 «.داره کار میکنه

 .حنانه به طرف ماهیتابه رفت و مشغول هم زدنش شد

ناچاره! خرج زندگی شوخی بردار نیست. دخترش هم کار میکنه اما کفاف »

 «.زندگیشون رو نمیده

 .اکرم خانم ظرف آش را خالی کرده و مشغول شستن آن شد

تو چی کار کردی؟ کمرت رو تو این سرما آسیب زدی، آخر کاری از پیش »

 «بردی؟

خوب شد یادم انداختید، برای همین اومدم پایین. ببخشید زیرزمین همین آخ! »
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 طوری به هم ریخته موند. دیگه

نتونستم برم مرتبش کنم. پانیذ میگفت نوه و پسرتون، یه کم وسایل رو جمع و 

 «.جور کردن. دستشون درد نکنه

 آره. آقای دکتر که از پیشتون رفت، چند دقیقه بعدش نوهم شایان اومد.»

 میخواست ببینه اگه خوب نشدی، ببرت

دکتر. اومد باال در زد که پانیذ جان گفت مامانم خوابه و آقای دکتر براش دارو 

 «.نوشتن

 .حنانه دست از کار کشید و به طرف اکرم خانم چرخید

من نمیدونستم رییسمون دکترن. گاهی میدیدم آقای دکتر صداشون میکنن اما »

 .هیچ وقت دربارهش نپرسیدم

میدونید که عادت ندارم در مورد دیگران پرس و جو کنم و بخوام سر از 

 «.زندگیشون در بیارم

آره، مادرجون. میدونم دختر گلم. ولی انگار آداب معاشرت حالیش نبود. وقتی »

 اومد تو، از جلوی من رد شد. نگفت

 «یه سالم بکنه. مگه چیزی ازش کم میشد؟

 .دیگری روی گونهاش گذاشتحنانه دوباره نزدیکش شده و بوسه 

 «.عیب نداره! شما به بزرگی خودتون ببخشید! هر کس یه اخالقی داره دیگه»

میدونم عزیزم! از تو که به دل نگرفتم. اگه دکتره، که باید اهل معاشرت بلد »
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 باشه؛ بلکه چهار نفر برن سراغش برای

 «.دوا و درمون

در مورد این دکتر رییس حنانه نمیدانست چه جوابی بدهد، چون هیچ چیزی 

 .مَآب نمیدانست

کار. چند روز خوردم و  با اجازهتون من برم دیگه. از فردا باید برگردم سر»

 «.خوابیدم تنبل شدم

 واماندگی
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 .اکرم خانم دستمالی از کشوی جلوی دستش بیرون آورد تا کاسه را خشک کند

ی سختم بود سبزیش بابت آش هم دستت درد نکنه! اتفاقاً هوسم شده بود، ول»

 «.رو پاک کنم

 .کاسه را به طرف حنانه دراز کرد

 «.شما که از سبزی پاک کردن راحتی، همیشه در اختیارت هست»

 .حنانه لب روی هم فشرد و سری تکان داد

سبزی! خب ماهانه یه مقدار مشخصی هر کسی اجازه داره برای خودش برداره. »

 «.بیشتر بخوایم باید پول بدیم

 .ا باال آورده و نشانش دادکاسه ر

 «!عجله نبود حاال»
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نه دیگه، بعد سختم میشد این پلهها رو بیارم باال. نگران وسایل دخترت هم »

 نباش. بذارشون همونجا باشن، دیگه

 «.اینور اونور نکن دوباره کمرت بگیره. فقط یه چیزی بکش روشون کثیف نشن

االن میرم پایین چند تا مالفه بکشم. خدا بخواد تا عید دیگه راهی خونه و »

 زندگی خودشون میشن. زیرزمین هم

 «.خلوت میشه

کاری به زیرزمین نداریم. چهار تیکه اثاثه دیگه. انشاءاهلل به سالمتی زندگیشون »

 رو شروع کنن و از وسایلش به

 «.خوشی استفاده کنه

از خداحافظی به طبقه خودشان رفت. چند مالفه بزرگ حنانه تشکر کرده و بعد 

 برداشت تا روی اثاثیه دخترش

بکشد. در زیرزمین مشغول روی هم چیدن جعبهها بود تا جای کمتری بگیرد، که 

 ناگهان صدایی او را از جا پراند. با

 .ترس به سمت صدا چرخید و دست روی قلبش گذاشت

 «!ببخشید! ترسوندمت. معذرت میخوام»

 .ا چشمانی متعجب نگاهش کردب

 «.شما چه جوری اومدید تو؟ صدای در رو نشنیدم»

 .کلیدی که توی دستش بود، با دو انگشت گرفته و تکان داد
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 واماندگی

63 

 «.کلید دارم. گوشاشون سنگینه، گاهی صدای زنگ رو نمیشنون»

حنانه پشت کرده و دوباره مشغول کارش شد. شایان نزدیک شده و با همان 

 ستی که کلید در آن بود، به جعبههاد

 .اشاره کرد

گفتم دوباره اومدی سر وقت اینا، کمرت میگیره مثل اون شب. بهتره مراقب »

 «.خودت باشی

 :حنانه از این خودمانی حرف زدنش، اخم در هم کشید و با تندی گفت

ممنون از اینکه اون شب زحمت کشیدید و تشریف آوردید. قول میدم دیگه »

 «.ون نشیممزاحمت

شایان نزدیکتر شده و فاصله خود را با حنانه کم کرد. لبخندی روی لب آورده و 

 :گفت

 «.کاری نکردم، تا باشه از این کارا. هر وقت بخواید در خدمتم»

دستش را دراز کرد تا به سمت حنانه ببرد که همان لحظه موبایلش به صدا در 

 آمد. موبایل را از جیبش بیرون آورد و

 :ز نگاهی به شماره روی آن، قدمی فاصله گرفته و جواب دادبعد ا

 «!جانم اکرم جون»
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حنانه از فرصت استفاده کرد تا سریعتر کارش را پایان داده و از زیرزمین خارج 

 .شود

چشم مامانی! اتفاقاً داشتم االن میاومدم اون سمتی. باشه سر راه براتون »

 «.میخرم

را مقابل صورت حنانه به چپ و راست تکان گوشی را قطع کرده و با خنده آن 

 .داد

 «.احضار شدم، باید برم»

حنانه بیتوجه به او، خواست از کنارش رد شده و به طبقه خودشان برود. اما 

 شایان مانع شده و مچ دستش را

 .چسبید

 «.گفتم به هر حال هر موقع خواستید، در خدمتم. جوابی نشنیدم»

انگشتان شایان که محکم مچش را چسبیده بود،  حنانه با ضرب دستش را از میان

 بیرون کشید. چشم غرهای برایش

رفت و از خشم دندان به هم سایید. چند بار دهانش را باز و بسته کرد چیزی 

 بگوید، اما جز اصواتی نامفهوم که به

غرش بیشباهت نبود، صدای دیگری از گلویش خارج نشد. پا کوبان پلهها را باال 

 عصبانیت به خود رفت. از فرط

 واماندگی
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میلرزید. اگر هر کس دیگری به غیر از نوه اکرم خانم بود، قطعاً جوابی 

 درخورش به او میداد. اما حرمت نگه داشته و

 .نخواست صدایش به گوش آن پیرمرد و پیرزن محترم برسد

در را پشت سرش محکم به هم کوبید. چه رفتاری از او سر زده بود، که این 

 به خودش اجازه چنین گستاخی جوان

میداد؟ همیشه سعی کرده بود، رفتارش باوقار و سنگین باشد. آن شب از شدت 

 درد، در حال خودش نبود و

نمیدانست چگونه گذشت؟ اولین بار نبود که با مزاحمتهای اطرافیان روبرو 

 میشد. اما نمیخواست در محیط

 .همسایگی زیر سؤال رفته و کدورتی ایجاد شود

کالفه چرخی دور خود زد. شنیدن حرفهای شایان ، اعصابش را به هم ریخته بود. 

 باید خود را با کاری سرگرم

میکرد تا بتواند ذهنش را منحرف کند. تصمیم گرفت حاال که فرصت داشت، 

 سراغ کمدها رفته و کمی آنجا را مرتب

پانیذ کنار  کند. شاید بتواند وسایل نو و استفاده نشدهای پیدا کرده و برای

 بگذارد. وقتی مشغول کاری میشد بهتر

میتوانست خود را کنترل کرده و کمتر فکرش درگیر زندگی متالطم و پرتنشش 
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 .میشد

مشغول بیرون ریختن لباسها و وسایل درون کمدها شد. جعبه کفشی درون کمد 

 بود که بیحواس با یکدست آن را

ده و محتویاتش پخش زمین شد. برداشته، اما به دلیل سنگینی از دستش رها ش

 چشمانش از دیدن سیدی

فیلمهایی که جلویش ریخته بود، درشتتر از حد معمول شد. قطعاً اینها نمیتوانست 

 متعلق به پانیذ باشد. دخترش

را میشناخت، عالقهای به دیدن این قبیل فیلمها نداشت. اما پویا چه موقع اینها را 

 تهیه کرده که او متوجه نشده؟

راً از حال و روز پسرش غافل مانده که هر روز موضوع جدیدی درباره او ظاه

 کشف میکرد. روی زمین زانو زد، یکی

 .یکی آنها را برداشته و نگاهشان کرد

حاال باید با پسرش چه میکرد؟ چطور میتوانست با او برخورد کند که از 

 سرزنشها و نصایح او گریزان نشود؟ چرا از

بنبست میخورد؟ چگونه باید خأل زندگی تک پسرش را  هر راهی که میرفت به

 پر میکرد، تا به راه خالف کشیده

نشود؟ بدون آنکه ارادهای برای کنترل اشکهایش داشته باشد، یکی بعد از 

 دیگری از چشمش پایین آمده و روی
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جلد فیلمها میافتاد. نفهمید چه مدت گذشت که در با شتاب باز شده و پویا صدا 

 .بلند کرد

 «مامان حنانه، کجایی که گل پسرت اومده؟»

آب را برداشت و یک  کولهاش را کنار در انداخته و سراغ یخچال رفت. بطری

 نفس سر کشید. با آستین لبش را پاک

 :کرد و دوباره صدایش را باال برد

 «مامان! نیستی؟»

 واماندگی
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یدن مادرش که وقتی جوابی نشنید با بطری درون دستش به اتاق رفت. اما با د

 کنار جعبه فیلمها، اشکریزان

چمباتمه زده؛ بطری از دستش رها شده و روی کف سرامیکی هزار تکه شد. از 

 دیدن حالت مستأصل مادرش روی

 :زانو به زمین افتاد. حنانه سر به طرفش چرخانده و ناالن پرسید

 «!چرا؟»

ود، اشکش پویا هم با دیدن چشمان قرمز و درماندگی مادرش کم مانده ب

 .سرازیر شود

 «.تو به من قول دادی فقط به فکر درس ت باشی»
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 .سیدیها را باال آورده و تکانشان داد

 «از کی تا حاال اینها وسیله سرگرمیت شدن؟»

پویا کف دستش را روی زمین گذاشته و چهار دست و پا به طرف مادرش رفت. 

 کف دستش روی خرده شیشهها رفته

فرش رد گذاشت. بیتوجه به سوزن دستانش به طرف و خونش روی سرامیک و 

 .مادرش رفته و او را در آغوش گرفت

 :حنانه همچنان ه ق زد

قرار بود مرد خونهم بشی. قرار بود تکیه گاهم بشی. آخه اینا چیه؟ مناسب س »

 «!ن ته؟ من بهت اطمینان کردم پویا

و با افسوس پویا ناراحت از دیدن وضع و حال مادرش دست دور او پیچانده 

 :گفت

ببخشید حنانه جون! تو رو خدا گریه نکن. من هنوز خیلیهاش رو ندیدم. قول »

 «.میدم نرم سراغشون

حنانه با عصبانیت بازوی پویا را از دور خود باز کرد، اما با دیدن دستان خونینش 

 حرفها در دهانش خشکید. کف

 :دستان پسرش را به رو چرخاند و نالید

 «خودت؟ چی کار کردی با»

پشت سر پسرش نگاهش به رد خون روی زمین افتاد و متوجه بطری شکسته 
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 :شد. بالفاصله سر پا شده و گفت

 «.تکون نخور! پات رو هم میبری. برم یه دمپایی برات بیارم»

 .پویا بلند شد، بازوی مادرش را چسبید و اجازه نداد بیرون برود

 «.خودت هم بری پات میبره»

 واماندگی
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حنانه کف دستش را روی صورت پسرش گذاشت که تازه اندکی مو روی آن 

 رشد کرده بود. پسرش در آستانه بلوغ و

مرد شدن بود و حنانه وامانده و مأیوس از اینکه نمیدانست چه باید انجام دهد؟ با 

 .مهربانی در چشمانش نگاه دوخت

ه خار به پای بچهش یه مادر واقعی و دلسوز، حاضره هر بالیی سرش بیاد؛ اما ی»

 «.نره. همین جا بمون! مراقبم

*** 

یک ساعت بعد پویا با دستان باندپیچی شده، کنار مادرش نشسته و آش 

 میخورد. زمانی که به درمانگاه میرفتند،

 :حنانه تمام سیدیها را از وسط نصف کرده و گفت

گرنه تا عید پول تو جیبیت نصف میشه. این فیلمها برات بدآموزی داره، و»

 مخالف فیلم دیدنت نیستم. از این به بعد
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 «.موقع انتخاب فیلمها به رده سنیش توجه کن

آنقدر محکم و بدون انعطاف این حرف را زد، که پویا جرئت نکرد، مخالفتی 

 نشان دهد. بعد از بازگشت از درمانگاه،

خودش کل خانه را تمیز کرده و پویا را مجبور کرد سر درسش بنشیند. آخرین 

 روز مرخصی استعالجیاش به بدترین

شکل ممکن گذشت. هر چه دو سه روز گذشته را استراحت کرده بود، در این 

 .روز آخر از دماغش در آمد

وقتی پانیذ به خانه برگشت و متوجه اوضاع نابسامان خانه شد؛ در سکوت به 

 مادرش کمک کرد تا کمدها را مرتب

تنها با تکان سر « تو میدونستی؟»ود: کنند. در جواب سؤال حنانه که پرسیده ب

 تأیید کرد. باز هم برای ناراحت

نشدن مادرش از او پنهان کرده و میخواست خودش مشکل را با برادرش حل 

 کند. ولی بار دیگر نتوانسته بود کاری

 .از پیش ببرد

 :حنانه با دلخوری گفت

موردش  بهتره تربیت پویا رو بذاری به عهده خودم. م ن بعد هر چی در»

 «.فهمیدی، مستقیم به خودم میگی

 :پانیذ با مالیمت توضیح داد
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 «.دلم نمیخواست فکر کنه، دارم چغولیش رو میکنم»

 .حنانه حین تا کردن لباسهای بیرون ریخته از کمد سر به طرف پانیذ چرخاند

 «.لزومی نداره، اجازه بدیم پویا بفهمه که تو چیزی به من گفتی»

 .لباسها را به جای خود برگردانداز جا بلند شد تا 

 واماندگی
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باید سعی کنم بیشتر حواسم بهش باشه. تو هم نگرانی برای پویا رو بذار برای »

 «.من

 :به طرفش چرخید و با تأکید بیشتری گفت

خصوصاً وقتی پیش بردیا هستی، فقط به فکر زندگی خودت باش. با فکر کردن »

 ما روزهای خوشت رو به مشکالت

 «.ب نکنخرا

 .پانیذ از جا بلند شده و دسته دیگری از لباسها را به مادرش داد

نمیشه که مامان! مگه میتونم به شما فکر نکنم یا بهتون اهمیت ندم. همین حاال »

 هم نگرانم براتون. پویا خیلی سر

 «.به هواست. فقط به فکر شیطنته. حاضر نیست تو هیچ کاری کمک حالتون باشه

 :که لباسها را در طبقات میچید، جواب داد حنانه همانطور

دلیلش اینه که تا حاال از بودن تو خیالش راحت بوده. میدونه که تو حواست به »



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  121دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 همه چیز هست. باید بهش

مسئولیت داد. باید بذاریم خودش در قبال این زندگی تعهدی حس کنه. خودش 

 بخواد تا عاقل بشه و بفهمه در برابر

یت داره. نه اینکه تو به زور بخوای تو کلهش فرو کنی. مادر و خواهرش مسئول

 اینطوری جبهه میگیره. مقاومت

 «.میکنه

 :پانیذ با صدایی نرم و آرام گفت

چشم! سعی میکنم. اما ازم نخواید نگرانتون نشم، چون نمیشه! دست خودم »

 «.نیست

 .حنانه دو دست روی بازوهای دخترش گذاشته و صورتش را با عشق بوسید

لهی چشمات بیدرد و غم باشه همیشه. سعی کن یاد بگیری از این به بعد ا»

 بخش بیشتری از نگرانیهات برای بهتر

شدن زندگی خودت و همسرت باشه. نمیگم ما رو فراموش کن یا کنار بذار. اما 

 اولویت اول زندگیت باید خودت و

بردیا باشید. به خانواده همسرت هم باید به همون اندازه که به ما بها میدی، 

 «.توجه داشته باشی

 .پانیذ لب برچید و از مادرش رو گرداند

اوه! این یکی رو دیگه از من نخواید. با اون مادرش که همش میگرده یه ایرادی »
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 پیدا کنه و اون خواهرای پرتوقعش،

 «.شون رفتار کنمعمراً بتونم مثل شما باها

 :حنانه ابروهایش به هم نزدیک شده و سرزنشگر گفت

 واماندگی

68 

هر چی باشن خانواده همسرتن و واجبه احترامشون رو حفظ کنی. اگه انتظار »

 داری بردیا با خانواده تو رفتار مناسبی

داشته باشه، تو هم باید عین همین رفتار رو با خانوادهش داشته باشی. از همین 

 طوری برخورد کن که هم اونها به اول

خودشون اجازه ندن دخالت نابجا تو زندگیت داشته باشن و هم تو یه حد و 

 حدودی رو مراعات کن، که مانع هر حرف

 «.و حدیثی بشه

*** 

روز بعد همین که وارد محوطه شد، همه با او سالم و احوالپرسی کرده و جویای 

 حالش شدند. تصمیم گرفت قبل از هر

ی سراغ آقای نیکبین رفته و بابت مداوایش از او تشکر کند. بعد از آن روز کار

 که به خانهشان آمده بود، دیگر خبری

از اوضاع کارگاه نداشت. فقط مامان گوهر گاهی احوالش را پرسیده و جسته، 
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 گریخته چیزهایی میگفت. پیش از آنکه

 .به دفتر برسد، باز هم حجازی سر راهش سبز شد

 «انم! کسالت برطرف شد؟احوال خ»

 «.ممنون! بله، خدا رو شکر»

شماره منزل رو نداشتم. با موبایلتون هم چند بار تماس گرفتم احوالپرسی کنم »

 یا خاموش بود یا کسی جواب

 «.نمیداد

تشکر از محبتتون. دخترم گوشیم رو سایلنت کرده بود تا بتونم استرحت »

 «.کنم

 .و مایل به همصحبتی نبودم در دل اضافه کرد شمارهات را دیدم

 «...با اجازه! من»

 «.دلم میخواست کمکی میکردم»

 «.شما لطف دارید، نیازی نبود. ببخشید باید به کارم برسم»

اجازه نداد حرف دیگری بزند و از او فاصله گرفت. سراغ خانم جوادی رفته و با 

 :اشاره به اتاق کارن پرسید

 «میتونم برم دیدنشون؟»

 «.مایید! کسی نیست تو اتاقشونبله، بفر -

 واماندگی
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 .حنانه چند تقه به در زده و با اجازه کارن داخل شد

 :کارن با دیدنش متعجب گفت

 «.اومدین سر کار؟ منتظرتون بودم تو مرکز ارتوپدی ببینمتون»

خیلی ممنون! به لطف شما خوب شدم. اولین بارم بود اینطوری کمر درد گرفتم. »

 .مناسب تنم نبوداون روز لباس 

 «.فعالیت زیاد داشتم و عرق کردم. فکر کنم کمرم از سرما اون جوری گرفت

 «...به هر حال بد نبود برای اطمینان بیشتر»

با بلند شدن زنگ موبایل حرفش نیمهکاره ماند. نگاهی به شماره کرده و تماس 

 .را وصل کرد

 «!سالم حاجخانم»

و یک دفعه برافروخته از جا برخاست، چند لحظه سکوت در اتاق برقرار شده 

 طوری که حنانه یکه خورده قدمی به

 :عقب گذاشت. با صدای بلند گفت

 «!به روشنا برای چی زنگ زدید مادرجان؟»

 .صدایش کامالً عصبی و پرخاشگونه بود

خب عصبانیم کردید. چند بار بهتون گفتم هر وقت خودم هستم باهاش صحبت »

 «.کنید
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کف دست به پیشانی چسباند و تا باالی سر و روی موهایش امتداد داد. از حنانه 

 :رو گرداند و کالفه در گوشی گفت

حتماً دلیلی داشته دیگه که چیزی بهتون نگفتم! چرا سر خود بهش زنگ »

 «زدید؟

کارن قدمی به سمت پنجره برداشت. حنانه دوست نداشت شنونده این مکالمه 

 بود اگر بیاجازه او باشد، اما بیادبی

 .بیرون میرفت. بالتکلیف وسط اتاق ایستاده و سر به زیر اندخت

زمانی بود که من اونجا بودم، نه حاال که تنها بدون اون  احوالپرسی شما مال»

 برگشتم. یه چیزایی هست که شما ازش

 «.بیخبرید

 .ور داردکارن به یکباره چرخید و تازه یادش افتاد که حنانه هنوز در اتاق حض

 واماندگی

70 

حاج خانم! من االن کار دارم، میام خونه با هم صحبت میکنیم. فقط لطفاً چیزی »

 «.به رادین نگید

نگاهش روی سر زیرافتاده حنانه بود و باز صدایش باال رفت که باعث شد حنانه 

 .تکانی بخورد

 «.گفتم میام خونه حرف میزنیم، االن نمیشه»
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 .شت و آرامتر ادامه دادبه سمت میزش بردا قدمی

 «.میام! وقتی گفتم میام، یعنی میام. فقط رادین نفهمه»

 :به محض قطع تماس حنانه فوراً گفت

ببخشید، مزاحم شدم! فقط اومده بودم تشکر کنم بابت اون روز تشریف »

 «.آوردید منزلمون

کارن در سکوت نگاهش کرده و چیزی نمیگفت. حنانه به آرامی سر بلند کرد. 

 ارن یک دست به میز تکیه داده وک

دست دیگر به پهلو زده بود. یک پایش هم پشت پای دیگر از نوک پنچه به 

 زمین تکیه داده و مشغول تماشای حنانه

 .بود. از این نگاه خیره دستپاچه شده و قدمی عقب رفت

 «.اگه با من کاری ندارید... با اجازه... من دیگه برم»

ی کارن در این عالم نبود. همین که دستش روی باز هم جوابی نشنید. گوی

 دستگیره در نشست، صدای کارن به

 .گوشش رسید. سر چرخاند و او را دست به سینه، تکیه داده به میز دید

 «.معذرت میخوام نارحتتون کردم»

حنانه که انتظار این نرمی و عذرخواهی را نداشت، تنها سری در جوابش تکان 

 ز اتاق خارجداده و بی حرف دیگری ا

شد. پشت به در بسته تکیه داده و نفس عمیقی کشید. دست روی سینهاش 
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 .گذاشت تا شاید تپش قلبش آرام بگیرد

همسر متوفایش هر مشکلی که داشت، هیچ گاه صدای بلندش را نشنیده بود. 

 اصالً تحمل شنیدن صدای عصبی و

ت میانداخت. با فکری فریاد بلند مردان را نداشت. این نوع رفتار او را به وحش

 درگیر لباس عوض کرده و وارد سالن

 .شد. مامان گوهر زودتر از بقیه متوجهش شده و به طرفش رفت

 «چی شده قربونت برم؟ چرا رنگت پریده؟»

 .حنانه نگاهش در سالن چرخید تا مبادا کسی متوجه حال پریشانش شود

 واماندگی
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 «چیزی نیست؟... کارا خوب پیش میره؟»

 :ان گوهر چرخید تا سر جای خود برگردد و به آرامی گفتمام

 «.باشه! نمیخوای بگی، نگو. فقط نگران حالت بودم»

حنانه به زحمت لبخندی روی لبش آورده و از پشت او سرش را جلو آورده و 

 گونه مامان گوهر را بوسید. آرام کنار

 :گوشش زمزمه کرد

 «.نمیشه اتاق رییس بودم. بعداً براتون میگم، االن»

 :مامان گوهر لبخندی در جوابش زده و گفت
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 «.خودت خوب باشی، دیگه بقیه چیزا فدای سرت»

حنانه با تبسمی کمرنگ دستی به شانه مامان گوهر زده و سراغ کار روزانه خود 

 .رفت

*** 

 :در حال رفتن به سمت محوطه با سامیار همپا شد. سامیار با خنده گفت

 «.طوفان به پا کردی؟ چی گفتی به زنداییمون که آتیشی شده بود»

 .کارن دست در جیب برد تا سوییچش را بیرون بیاورد

 «مامان به تو زنگ زد؟»

آره یه چیزای در مورد روشنا میپرسید. میخواست ببینه من خبر دارم. »

 «.نمیدونستم چه جوابی بهش بدم

گ زده بود، هم احوالپرسی کنه و هم موضوع روشنا رو فهمید. امروز بهش زن»

 بفهمه کی درسش تموم میشه. آخه به

مامان گفته بودم داره درس میخونه و نمیتونه نیمه کاره رهاش کنه. هر وقت 

 «.تموم شد، خودش میاد

 .سامیار با افسوس سرش را به دو طرف تکان داد

 «.چند بار بهت گفتم زودتر بهشون بگو. هی امروز و فردا کردی»

 .کارن دگمه ریموت را فشرد

 واماندگی
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تصمیم داشتم بعد از اینکه اینجا یه کم سر و سامون گرفت، برم شاید بتونم »

 «.راضی به اومدنش کنم

 .سامیار دست روی سقف ماشین کارن گذاشت و مقابلش ایستاد

اون اگه قصد اومدن داشت، همراه خودت میومد. بعد هم اون زمان، این همه »

 ر آورد از ایران برید، برایبهت فشا

 «.زندگی دائم بود نه موقت

 .کارن در ماشین را باز کرد

فکر میکردم یه مدت بمونه، نظرش عوض میشه. من از اول بهش گفته بودم »

 «.قصد اقامت همیشگی ندارم

 .سامیار دستش را از روی ماشین برداشت و در هوا چرخشی تکانش داد

اونجا بمونی نظرت عوض میشه. میبینی که حتی  اون هم فکر میکرد تو یه مدت»

 برای دیدن دایی مریضش هم

 «.حاضر نشد از اونجا دل بکنه

 .کارن کیفش را روی صندلی عقب گذاشت و راست ایستاد

 «.چون میدونست اگه بیاد دیگه نمیذارم، برگرده»

 :سامیار دستش را به شانه کارن زد و با لبخندی بزرگ گفت

جواب خودت رو دادی. دیگه به چه امیدی منتظر موندی؟  خب، بفرما! خودت»
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 باید یه فکر اساسی برای خودت و

 «.زندگیت بکنی. اینطوری پا در هوا که نمیشه بمونی

کارن پشت فرمان نشست، سامیار در را به رویش بست و قدمی از ماشین فاصله 

 گرفت. کارن شیشه را تا انتها پایین

بی به چشمش با سر به ساختمان کارگاه اشاره داد و در حال زدن عینک آفتا

 .کرد

میتونی یه مدت هوای اینجا رو داشته باشی، من یه سر برم هلند و برگردم؟ »

 روشنا کپی مدارکم رو فرستاده، ولی

باید اصلشون رو هم داشته باشم. یه سری کارای اداری و تصفیه حساب هم باقی 

 مونده که باید راس و ریسشون

 «.کنم

ر دوباره به ماشین نزدیک شده و دست روی شانه کارن گذاشت و با سامیا

 :مالیمت گفت

 واماندگی
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قبل از اومدنت هم هوای اینجا رو داشتم داداش، تو ما رو قبول نداری. برو »

 نگران چیزی نباش. مهمتر از همه زندگی

گ. خودته. خوب فکر کن و سنگات رو با خودت وا بکن. یا رومی روم یا زنگی زن
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 از اول هم میدونستم این دخترخاله

 «.ما وصله تن تو نیست، حرفام رو باور نکردی. همیشه سر و گوشش میجنبید

کارن بیتوجه به حرفهای آخر پسرعمهاش که بارها برایش تکرار کرده بود، 

 استارت زده و بعد از جا زدن دنده،

به پشت  دست راست به صندلی کمک راننده گرفت. سر چرخاند تا با نگاه

 سرش از محوطه خارج شود که یاد چیزی

افتاده و به حالت قبل برگشت. سامیار پشت کرده و به سمت ماشین خود 

 .میرفت

 «!سامیار»

 .سامیار سر را به طرفش چرخاند

 «رادین رو نمیخوام با خودم ببرم. میشه گاهی بهش سر بزنی؟»

 .سامیار قدم رفته را بازگشت و دوباره کنار ماشین ایستاد

 «پیش کی میمونه؟ مدرسهش چی میشه؟»

مدرسه که میره، سرویس داره. میبرمش پیش مامان، چاره دیگه ای ندارم. »

 «.نمیشه تو خونه تنها بمونه

 .سامیار کمی عقب کشید و کف دستش را به معنای خداحافظی باال آورد

 «.راقبشمنگران نباش! م»

*** 
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حنانه کاغذها را درون پوشه گذاشته و قصد داشت برای دادن گزارش کار به 

 اتاق آقای نیکبین برود که از دور پانیذ

را دید از اتاق او خارج شد. پانیذ مغموم و سر به زیر نزدیک شده و متوجه 

 مادرش نشد. حنانه جلویش ایستاد و سد

سرش را باال آورد. با خوشرویی در  راهش شد. دست زیر چانه دخترش برده و

 .صورت ظریف دخترش نگاه گرداند

 «نبینم دخترم گرفته باشه! چی شده؟»

 :بسته اتاق کارن انداخت و با تردید پرسید از پشت سرش نگاهی به در

 «چیزی بهت گفت؟ مشکلی برات پیش اومده؟»

 واماندگی
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 :پانیذ سر به دو طرف تکان داد و گفت

دم فرم کارآموزیم رو بدم امضا کنن. مثل اینکه داشت با بچهش نه! رفته بو»

 حرف میزد. هی بابا بابا میگفت؛ یه لحظه

 «.یاد بابای خودم افتادم

 .حنانه با مهربانی دخترش را به خود فشرد و بوسهای روی شقیقهاش نشاند

 «.تو که خیلی کوچیک بودی. چیز زیادی از بابات یادت نیست»

 .آغوش مادرش کنار کشیدپانیذ خود را از 
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 «.آره! فقط یه خاطرههای محوی دارم که گاهی باهام بازی میکرد»

 .با شرمندگی و چشمانی که نمناک شده بود، به مادرش نگاه کرد

ولی همیشه جای خالی بابا تو زندگیمون بوده. میدونم که شما همه تالشتون رو »

 کردید تا ما هیچ کمبودی نداشته

حامی چه دلگرمی بزرگی  میشه منکرش شد که بودن یه پدرباشیم. اما خب، ن

 «.میتونه برای هر دختری باشه

 .حنانه فرصت نکرد جوابش را بدهد، خانم جوادی صدایش کرد

 «.خانم توفیق! آقای رییس گفتن کار تون دارن، تشریف ببرید اتاقشون»

ه او داخل از دخترش جدا شده و به طرف اتاق کارن رفت. بعد از در زدن و اجاز

 شد. روی میزش برخالف همیشه به

هم ریخته و شلوغ بود. با ورود حنانه سرش را لحظهای باال آورد و دوباره 

 .مشغول جستجو شد

 «.اَه! پیداش نمیشه، لعنتی! همین االن دستم بود»

 :حنانه به آرامی سالم کرده و پرسید

 «.میتونم کمکی بکنم»

خاطر نمیآورد دنبال چه میگشت. گیج و گنگ کارن به حنانه نگاه دوخت، اما به 

 :پرسید

 «.خودکار همراهتون هست»
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 واماندگی
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حنانه به میز نزدیک شده و خودکاری را که پشت مونیتور از دید او پنهان مانده 

 بود، به دستش داد. کارن روی

صندلی نشست و سعی کرد کمی اوراق پیش رویش را مرتب کند. بدون نگاه 

 :ه گفتکردن به حنان

 «.من یه مدتی نیستم، باید برم»

 :دوباره مشغول جستجو شده و با خود گفت

 «این فرم رو کجا گذاشتم؟»

 :کاغذی را بیرون کشید و دوباره ادامه داد

به سامیار... یعنی آقای خردمند سپردم هوای اینجا رو داشته باشه تا من »

 «.برگردم

صدایش آرام شد، گویی با خود حرف میزد. با ناخن شصت همان دستی که 

 مشتی کاغذ را نگه داشته بود، گوشه

 :ابرویش را خاراند و گفت

 «یعنی مشکلش چی میتونه باشه؟»

کمی فکر کرد و بعد موبایلش را بیرون آورد تا شمارهای بگیرد. وجود حنانه را 

 .در اتاق به کل از یاد برد
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ن جان! ببخش باز مزاحمت شدم. میگم تو دکتر داخلی یا پوست آشنا الو، شاهی»

 «نداری؟

....... 

نه... یعنی منظورم... راستش نمیدونم اصالً رادین چش شده؟ هفته پیش تب »

 کرده بود، بردمش پیش یکی از

دوستان قدیمم. یه سرم براش زد، حالش خوب شد. ولی از دیشب تا حاال دوباره 

 «...حالش بد شده

 .حرفش را نیمه کاره رها کرد و گوشی را مقابل صورتش گرفت

ببخش شاهین جان! رادین پشت خطه. ببینم چی میگه، دوباره بهت زنگ »

 «.میزنم

...... 

نه بابا! این چه حرفیه؟ توقعی ندارم. شما هم شرایطش رو ندارید. با دختری که »

 پا به ماهه و استراحت مطلق، نمیشه

ریض هم باشید. آقای نادری حرفی نداشت کارن رو ببریم که مراقب یه بچه م

 اونجا مراقبش باشه. اما درست نیست از

 واماندگی
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اون بنده خدا سوء استفاده کنم. هی مجبوره پلهها رو باال و پایین کنه. بعد هم 
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 نگرانم واگیر داشته باشه، یه وقت به

 «.بابا هم سرایت کنه. اونوقت مکافات میشه

... 

 «.، قربانت. بهت زنگ میزنمباشه»

بعد از پایان مکالمه، دگمهای را فشرد و این بار لحن صحبتش از آن آشفتگی به 

 .مالیمت تبدیل شد

 «جانم بابا! چی شده پسرم؟»

 .از جایش بلند شد و به طرف پالتویش رفت

 «.االن میام بابا جون! لباس بپوش، تا چند دقیقه دیگه اونجام»

التویش گذاشته و بعد از پوشیدن آن، تازه نگاهش به گوشی را درون جیب پ

 حنانه افتاد که هاج و واج، حرکات

 .او را نظارهگر بود. چهره و لحنش به خوبی نشان از نگرانیاش داشت سردرگم

ببخشید اصالً یادم رفت شما اینجا هستید. من باید برم خونه، پسرم مریض »

 شده. امشب هم پرواز دارم. گیج شدم،

رفت شما رو صدا کرده بودم. فقط خواستم بگم یه مدتی نیستم و کنترل یادم 

 اوضاع دستتون باشه. با آقای خردمند

 «.هماهنگ باشید تا مشکلی پیش نیاد

 :حنانه با لحنی مالیم گفت
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نگران اینجا نباشید. قبل از اومدن شما هم آقای حجازی و اقای خردمند به »

 .. درخوبی کارها رو انجام میدادن. فقط.

مورد پسرتون... میخواید تا موقع خوب شدنش بیاریدش خونه ما. اگه... کسی 

 «...نیست

کارن برای لحظهای بیحرکت ماند. دهانش را باز کرد چیزی بگوید، حنانه 

 .پیشدستی کرده و ادامه داد

من و دخترم میتونیم مراقبش باشیم. دو تا بچه رو خودم دست تنها بزرگ »

 «.رمیامکردم. از عهدهش ب

 .کارن دستی به ریشش کشیده و با تردید سری به معنای نمیدانم تکان داد

 «.دکتر گفت شاید آبله مرغون گرفته باشه. ممکنه بچههاتون مریض بشن»

 :حنانه بدون معطلی جواب داد

 واماندگی
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بچههام هر دوشون کوچیک بودن این بیماری رو گرفتن، دوباره نمیگیرن. »

 «.ه بتونم کمکی بکنمخوشحال میشم اگ

 .کارن با سوییچ درون دستش، پشت گردنش را نمایشی خاراند

مثل اینکه چاره دیگهای ندارم. هر کدوم از آشناهام درگیر مسئلهای هستن و »

 .نمیتونم رادین رو بهشون بسپرم
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 «واقعاً برای شما مشکلی نیست؟

 .حنانه با اطمینان سرش را تکان داد

نه! گفتم که موردی نداره. االن تعطیالت میان ترم دخترمه و خونهس. من هم »

 «...سعی میکنم زودتر برم خونه

 :کارن حرفش را برید

نه اصالً احتیاج نیست تا خوب شدن رادین بیاید سر کار. من به سامیار »

 «...میسپرم

 .ش شدحنانه قاطعانه همراه اخم کمرنگی میان دو ابرویش مانع ادامه صحبت

وقتی همسرم فوت شد، دخترم کالس سوم بود و پسرم شیرخواره. بعد از مدتی »

 بنا به دالیلی مجبور شدم از آشنا و

فامیل دور بشم و اومدم توی این شهر تا زندگی جدیدی رو شروع کنم. مجبور 

 بودم هم کار کنم و هم مراقب بچههام

ن هستم، به کارم هم برسم. باشم. حاال هم میتونم در عین حال که مراقب پسرتو

 البته اگه به من اعتماد و اطمینان

 «.دارید

کارن برای چند لحظه در سکوت خیرهاش شد. چه میتوانست در این لحظه 

 بگوید، وقتی ظواهر امر نشان میداد حق

 .با اوست. با دست به بیرون اتاق اشاره کرد
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 «.لطفاً همراهم بیاید»

 :در را قفل کرد و رو به حنانه گفت به اتفاق از اتاق بیرون رفتند.

 «.جلوی ماشینم منتظر باشید تا بیام»

به سمت میز منشی رفته و اوراق درون دستش را به خانم جوادی داد. بعد از 

 دادن سفارشات الزم، به طرف اتاق آقای

خردمند رفت. حنانه هم برای برداشتن وسایلش سمت رختکن حرکت کرد. 

 یذ تماسحین تعویض لباسش با پان

گرفته و ماجرا را اطالع داد. بعد از برداشتن وسایلش، کنار ماشین منتظر ماند تا 

 .کارن از راه برسد

 واماندگی
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دقایقی بعد هر دو در ماشین نشسته و به سمت خانه کارن در حرکت بودند. 

 کارن گوشیاش را روی پایه نگهداره قرار

انطور که حواسش به آینه بود تا داده و هندزفری را درون گوشش فرو برد. هم

 از ماشین پیش رو سبقت بگیرد،

 :دگمهای را فشرد و لحظاتی بعد خطاب به شخص پشت خط گفت

پسرم! یه مقدار از وسایلت رو جمع کن تا من برسم. چند روزی خونه یکی از »

 .دوستان میمونی تا حالت بهتر بشه
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 «.بعد میتونی بری خونه مامانبزرگ

...... 

اشکال نداره. هر چقدر که میتونی جمع کن. تو راهم، چند دقیقه دیگه  باشه،»

 «.میرسم؛ خودم کمکت میکنم

تماس را قطع کرده و هندزفری را از گوشش بیرون آورد. نیم نگاهی سمت 

 :حنانه انداخت و گفت

 «باید رادین رو پیش دکتر هم ببرم، یه کم معطل میشید؟»

 .حنانه سر به طرفش چرخاند

امروز رو از دست میدم. دوست ندارم برنامه کارگاه  کلی ندارم، فقط کارمن مش»

 «.لنگ بمونه

 :کارن بعد از مکثی کوتاه پرسید

دخترتون نمیتونه جایگزین شما بشه و کارها رو انجام بده؟ اینطور که با »

 خودش صحبت کردم، رشته مهندسی

 «.تغذیه رو داره تموم میکنه

ش نمونده، اما تجربه و تبحر الزم رو نداره. نیاز بله چیزی به تموم شدن درس»

 هست زیر نظر یک نفر مدتی کار کنه تا

بیشتر با جزییات آشنا بشه. این طوری به تنهایی، میترسم یه وقت مشکلی ایجاد 

 «.بشه و نتونه از پسش بربیاد
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 کارن دنده را جا زده و کمی سرعتش را باال برد. دوباره نیمنگاهی به حنانه کرده

 .و کمی لبهایش را روی هم فشرد

دلیل این همه احساس تعهدتون چیه؟ من کمتر کسی رو دیدم این طوری برای »

 «.یه غریبه دل بسوزونه

حنانه سر چرخاند و نگاه کوتاهی به کارن کرد. دوباره به روبرو خیره شد و با 

 :لحنی محکم توضیح داد

اجازه دادن پانیذ گاهی  چون پدرتون همیشه در حق من لطف داشتن. این که»

 برای یادگیری بیاد تو کارگاه، برام

خیلی ارزشمنده. حتی برای تنها نبودش راضی شدن دوستش رو هم همراه 

 خودش بیاره. من خیلی خودم رو مدیون

 واماندگی
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ایشون میدونم. اون زمان که پویا کوچیک بود، اجازه میدادن همراهم بیارمش 

 کار. اگر کمکهای ایشون نبود، سر

شاید مجبور میشدم همون سالهای اول برگردم شهر خودمون. واقعاً در حقم 

 پدری کردن. برای همین با جون و دل،

 «.هر کاری از دستم بربیاد، برای پیشرفت این مجموعه کوتاهی نمیکنم

ده کارن پشت ردیف ماشینهایی که به خاطر قرمز شدن چراغ راهنمایی متوقف ش
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 بودند، ایستاد و کمی به طرف

 .حنانه چرخید

 «اگر ناراحتتون نمیکنه، اشکال نداره بدونم همسرتون چطور فوت شدن؟»

حنانه نگاهش را به انگشتان در هم گره شدهاش که روی کیفش قرار داشت، 

 :داده و به آرامی توضیح داد

ه رفت، چون همسرم مأمور اداره برق بود. اون روز زودتر از همیشه از خون»

 امتحان داشت. یه دورهای رو به خاطر

ارتقای شغلش، گذرونده بود و اون روز قرار بود امتحان پایان دورهش برگزار 

 بشه. از جلسه امتحان که میاد بیرون،

مأموریت بهش میخوره. یکی از دکلهای برق دچار مشکل شده بود و همسرم 

 برای تعمیر میره خارج از شهر. هوا

د، گویا بیاحتیاطی میکنه و یه لحظه دستکشش رو از دستش در میاره. بارونی بو

 اینطور که به من گفتن اغلب

کمربند مخصوصش رو هم نمیبسته. هوای بارونی و دست بدون دستکش و 

 رعایت نکردن موارد ایمنی، باعث میشه

 .برق بگیردش و از اون باال پرت میشه پایین

حادثهای براش پیش اومد. منتها دفعات  میگفتن اولین بارش نبوده که همچین

 قبل همیشه یکی همراهش بوده و به
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موقع نگهش میداشته تا مانع سقوطش بشه. ولی اون روز به خاطر موفقیتش تو 

 امتحان، ذوقزده بود و عجله داشت

زودتر کارش رو تموم کنه و برگرده خونه. برای همین منتظر همکارش نمونده و 

 . نتیجهخودش تنهایی رفته باال

عجلهش این شد که دیگه نتونست برگرده خونه و برای همیشه ما رو تنها 

 «.گذاشت

قطرهای ناخواسته از گوشه چشمش پایین افتاد که بالفاصله آن را پاک کرد. 

 کارن متوجه شده و با صدایی محزون

 :گفت

 «.متأسفم! نمیخواستم ناراحتتون کنم»

 .فتر نشست. سرش را محکم تکانی دادحنانه کمی در جای خود جابجا شده و صا

نه بابت همسرم ناراحت نشدم. راستش حرف امروز شما من رو برد به اون »

 روزها. بعد از فوت همسرم روزهای

سختی رو از سر گذروندم تا به اینجا رسیدم. سالهای زیادی از فوتش گذشته. 

 نمیگم فراموشش کردم، اما دیگه

 «.یل اذیتم نمیکنهنبودنش و یادآوریش مثل اون اوا

 واماندگی
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 :کارن متعجب لحظهای سر به طرفش گرداند و پرسید

 «من! متوجه نمیشم! چی گفتم که ناراحتتون کرد؟ حرف»

اینکه از من خواستید خونه بمونم تا بتونم مراقب پسرتون باشم. همسرم به »

 دلیل همین، مراقبت از بچهها مایل نبود

م ادامه بدم. بعد از فوتش هم اقوام همسرم سر کار برم یا به درس خوندن

 میخواستن با همین شیوه من رو پابند خونه

و زندگی کنن. اما من راضی به اینکار نبودم. حتی دوست نداشتم تو سن کم 

 ازدواج کنم و درسم نیمهکاره بمونه. ولی

اون زمان کسی اهمیتی به حرف من نمیداد. ناچار شدم ازشون دور بشم تا 

 «.شون برام مشکل آفرین نشهدخالتها

این طور که شما تعریف میکنید باید خانواده متعصبی باشن. پس چطور راضی »

 شدن تنهایی به زندگیتون ادامه

بدید؟ تا جایی که میدونم حضانت بچهها در صورت صغیر بودنشون بعد از فوت 

 همسر به خانواده پدری بچهها

 «!دادن بچهها پیش شما بمونن میرسه. عجیبه که نیومدن سراغتون و اجازه

 .حنانه سری تکان داد و کمی لبهایش را روی هم فشرد

خب! ماجراش مفصله. برام شرط گذاشته بودن یا باید با برادرشوهرم که چند »

 سال از من کوچیکتره، ازدواج کنم یا
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بچهها رو ازم میگیرن. من هم دلم نمیخواست هیچ کدوم از این کارها رو انجام 

 ز اون طرف برادرشوهرم، دختربدم. ا

دیگهای رو دوست داشت و تمایلی به این وصلت نشون نمیداد. یه روز خودش 

 همراه دختر مورد عالقهش اومدن

 «.سراغم. میخواست با همفکری همدیگه یه راه چاره پیدا کنیم

____ 

زنداداش تو رو جون هر کی دوست داری یه فکری بکن. من برای شما احترام »

 زیادی قائلم. اما من و فهیمه شیرینی

خوردهایم. قرار بود بعد سربازی یه کم خودم رو جمع و جور کردم، عروسی 

 بگیریم. حاال اینطوری دست من رو

و بچههاش  گذاشتن تو پوست گردو. میگن اال و بال باید سایه سر زنداداشت

 «.باشی

حنانه دنباله روسری مشکیاش را دور انگشتش پیچاند و کمی فکر کرد. نگاهش 

 روی دختر سبزهرو و ریزهای که

 .کنار برادر شوهرش در خود مچاله شده بود، نشست

حقیقتش من هم راضی به این وصلت نیستم. دوست ندارم، جوونیت به پای من »

 مهو بچههام هدر بره. اما دستم از ه

جا کوتاهه. به خانواده خودم گفتم باهاشون صحبت کنن. میگن حاال اونها 



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  145دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 بزرگترت هستن و هر تصمیمی برات

 «گرفتن، باید گوش بدی. با دو تا بچه میخوای کجا سرگردون بشی؟

 واماندگی
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محسن پریشان و ناراحت دستی به ریشی که بعد از فوت برادرش کوتاه نشده 

 .بود، کشید

خدا شاهده من هم راضی به بیسر و سامونی شما و بچههای برادرم زنداداش »

 نیستم. از جون و دل هر کاری داشته

باشید، به دیده منت براتون انجام میدم. به آقام گفتم چه لزومی داره حتماً ازدواج 

 کنیم. همین طوری هم زنداداش

. ولی هر چی بخواد براش فراهم میکنم. بچههای برادرم برای من هم عزیزن

 آخه خواسته دل من چی میشه؟ فهیمه

که این همه مدت اسمم روش بوده و به امید من نشسته، چه گناهی کرده پاسوز 

 سرنوشت ما بشه. اما گوششون

 «.بدهکار حرفام نبود و نتونستم از پسشون بربیام

 :مغمومش را به فهمیه دوخت و پرسید حنانه نگاه

 «برات بردارن؟خانواده شما چی؟ حاضر نیستن قدمی »

 :فهمیه بیشتر خود را میان چادرش مچاله کرده و با صدای آرامی گفت
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با مامانم و خواهرم حرف زدم. اونا میگن زشته! نباید خودمون رو بهشون »

 تحمیل کنیم. وقتی نمیخوان تو

عروسشون باشی، به زور که نمیشه وادارشون کنیم، بیاین دخترمون برو ببرید. 

 ، فکر میکنن حتماًزیاد اصرار کنیم

 «.یه عیب و ایرادی داری که میخوایم پیشک ش ت کنیم

 .حنانه ناامید نگاهش به طرف محسن که کنارش نشسته بود، چرخید

تو اگه بتونی راضیشون کنی حضانت بچهها رو به من بدن، من هم باهاشون »

 حرف میزنم شاید قبول کردن تو بری

 «.دنبال زندگی خودت

 .زمان با ناراحتی تکان داد دست و سرش را هم

فایده نداره زنداداش، نمیشه! مرغشون یه پا داره. نه من حریفشون میشم و نه »

 «.شما

 .نگاه برادرشوهر جوانش با مهربانی روی دختر سر به زیر کنار دستش نشست

فهمیه میگه بیا با هم از این شهر بریم. اما من دلم راضی نمیشه به خاطر خوشی »

 رو به امان خدا رهاخودم، شما 

 «.کنم

سینی چای را که دقایقی پیش جلویشان گذاشته بود، کمی به طرفشان هل داده و 

 :گفت
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 «.بفرمایید چاییتون سرد میشه»

 واماندگی
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 :کمی فکر کرد و گفت

میتونی برای خانوادهت شرط بذاری. بگو به این شرط با حنانه ازدواج میکنم که »

 . بعدشبذارید فهمیه رو عقد کنم

ساله خونده بشه. یه مدتی که گذشت، ۹۹ به جای ازدواج رسمی، بین ما صیغه

 میتونیم بدون اینکه کسی بفهمه،

 «.صیغه رو فسخ کنیم و هر کدوم بریم دنبال زندگی خودمون

فهیمه از این پیشنهاد خوشحال شد. نگاهش روی صورت محسن نشست تا 

 عکسالعمل او را ببیند. محسن با تأسف

 .سر تکان داد

فکر نمیکنم راضی بشن. اونا اصرار دارن هر چه زودتر ما به هم محرم بشیم تا »

 شما تو این خونه تنها نباشین. تازه

 «.میخواستن شما رو برگردونن به ده

 :فهیمه با صدایی آرام گفت

خب، بهشون بگو یه خونه نزدیک خونه حنانه خانم میگیریم، که تو بتونی »

 «.ر بزنیهمیشه بهشون س
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________ 

خیلی حرف زدم باهاشون تا راضی شدن. به سختی قبول کردن اون دختر رو »

 ساله۹۹ براش عقد کنن و با من صیغه

خونده شد. خانواده فهمیه هم اول راضی به این کار نمیشدن؛ اما فهمیه بهشون 

 گفت من مشکلی با این مسئله

اون خونهای که توش زندگی  ندارم و تونست خانوادهش رو قانع کنه. قرار شد

 میکردیم رو بفروشن و یه خونه دو

 «.طبقه بگیرن تا یه طبقه ما زندگی کنیم و یه طبقه اونها

ولی ما به دور از چشم خونوادهها بعد از فروش اون خونه، از اون شهر رفتیم. با 

 کمک محسن اومدم اینجا و اون

کرد و حضانت بچهها رو  خونهای رو که دیدید، خریدم. صیغهش رو با من فسخ

 بهم داد. خودش هم یه خونه کوچیک

تو یه شهر دیگه خرید، تا کسی مزاحمشون نشه و زندگیشون رو با آرامش 

 .شروع کردن

کارن در دل به این همه شجاعت و جسارت حنانه آفرین گفت و باز هم ناخواسته 

 ذهنش درگیر مقایسه این زن

 .سختی کشیده با همسر راحتطلب خود شد

 «!عجب ماجراهایی»
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 :با کنجکاوی نگاهش کرده و پرسید

بعدش وقتی فهمیدن، دیگه کاری به کارتون نداشتن؟ مزاحمتی براتون ایجاد »

 «نکردن؟

 واماندگی
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حنانه سر به طرفش چرخاند و در حال نگاه کردن به نیمرخ مردی که هیچ از او 

 :نمیدانست با آرامش جواب داد

ی میکنیم. بعد از نقل مکانمون به اینجا، رفت و آمدمون نمیدونن ما کجا زندگ»

 تقریباً قطع شد. حتی از

برادرشوهرم هم گله داشتن و با اون هم تا مدتی سرسنگین برخورد میکردن. اما 

 بعد از دنیا اومدن پسرش دوباره

ارتباطشون رو از سر گرفتن. ولی من فقط گاهی به دیدن خانواده خودم میرفتم و 

 بچهها رو پیش عموشوناز ترسم 

میذاشتم. برادرشوهرم همیشه دورادور مراقبمون بوده. هر وقت بتونه دیدنمون 

 میاد. خانواده خودم هم بابت این

فرارم از دستم ناراحت شدن. به هر حال تو یه ده کوچیک همه از حال هم مطلع 

 هستن و این قضیه خیلی براشون

 «.دیدنشون گرون تموم شد. برای همین بیشتر من میرم
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 «برای عقد دخترون هم ندیدنشون؟ نیاز به اجازه اونها نبود؟»

در اصل حضانتشون با منه. اما برای احترام بهشون به پانیذ گفتم همراه عموش »

 برن، دیدن پدربزرگش که

رضایتنامه بگیرن. اونها هم گفتن اگه میخواید به این وصلت رضایت بدیم، عقد 

 رای بچههارو اونجا برگزار کنیم. ب

سخت بود این شرایط؛ اما چاره دیگهای هم نداشتیم. تو همون شهری که عموش 

 زندگی میکنه، یه عقد محضری

 .گرفتیم براشون و قرار شد جشن عروسی رو مفصل برگزار کنیم

البته بعداً فهمیدم، هدفشون این بوده پسرم رو بکشونن اونجا و تو گوشش 

 .ونهبخونن که راضی بشه پیش اونها بم

اما پسرم قبول نکرد. گفت هیچ وقت مادرم رو تنها نمیذارم و برم تو یه ده دور 

 افتاده زندگی کنم. از طرفی هم وقتی

میبینن زندگی موفقی دارم، نمیتونن بهونهای داشته باشن. ولی بعد از عقد 

 دخترم، روابط کمی تغییر کرده و گاهی

 «.یبچهها همراه عموشون میرن، دیدن خانواده پدر

کارن کنار خیابان متوقف شد و کامل به طرفش چرخید. نگاه حاکی از تحسینش 

 .روی صورت حنانه نشست

کار خوبی میکنید که مانع ارتباط بچهها با فامیل پدریش نمیشید؛ هر چند در »
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 «.حق شما بدی کردن

 :حنانه سر به زیر و با صدایی غمگین گفت

نمیتونم ببخشمشون. من اون اوایل خیلی سختی کشیدم. از ترسم که مبادا زیر »

 زبون خانوادهم رو بکشن، حتی به

خانواده خودم هم نگفتم کجا زندگی میکنم. تازه که اومده بودم تو این شهر، با 

 مامان گوهر آشنا شدم. اون برام

. ایشون با مادری کرد و دستم رو گرفت. بعد هم با پدر شما آشنا شدیم

 تشویقهاشون باعث شدن، من بتونم

پیشرفت کنم. وجود این دو نفر تونست پابندم کنه. برای همین خودم رو مدیون 

 پدرتون میدونم و با جون و دل هر

 «.کاری از دستم بربیاد برای نوهش هم کوتاهی نخواهم کرد
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ده و کمربند ایمنی را کارن بدون گرفتن نگاهش، سرش را استفهامآمیز تکان دا

 .باز کرد

 «شما رانندگی بلدید؟ گواهینامه دارید؟»

 :حنانه متعجب جواب داد

 «بله! چطور؟»
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میخواستم این مدتی که نیستم ماشین رو بذارم پیش شما بمونه که اگه نیاز شد، »

 استفاده کنید. من برم کمک

 «.رادین وسایلش رو جمع کنه

 :رفت که حنانه سرش را خم کرده و پرسیددر ماشین را باز کرده و بیرون 

 «میخواید بیام باال کمک کنم؟»

 :کارن دستی برایش تکان داد و حین باز کردن در ساختمان گفت

نه احتیاجی نیست. مطمئنم االن خودش همه چی رو جمع کرده. زود »

 «.برمیگردم

زمان  حنانه دوباره با موبایل پانیذ تماس گرفت و از او خواست اگر میتواند

 .بیشتری در کارگاه بماند

آخه مامان! بردیا اومده. گفت حاال که تعطیالت میان ترمت شروع شده، اومدم »

 که با هم بریم بیرون و بعضی از

 «.کارهای عروسی رو انجام بدیم

باشه مامان جان! اشکال نداره. فقط به بردیا بگو حاال یه امروز برنامهش رو »

 دوست داشتید تغییر بده، از فردا هر جا

برید. در ضمن هر کاری خواستی تو کارگاه انجام بدی، حتماً با آقای حجازی یا 

 «.خردمند هماهنگ کن

 :پانیذ کمی صدایش را پایین آورد و گفت
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اتفاقاً همین االن آقای حجازی پرسید مامانت کجا رفت؟ بهشون گفتم جایی کار »

 داشت. فکر کردم شاید آقای

 «.باشن کسی بدونه پسرشون میاد خونه ما نیکبین دوست نداشته

 «.کار خوبی کردی دخترم. امروز یه کم بیشتر بمون تا مشکلی پیش نیاد»

همین که خداحافظی کرده و گوشی را به کیفش برگرداند، در عقب باز شد و 

 سوار« سالم، خوبید؟»رادین با گفتن 

 :ادماشین شد. حنانه به طرفش چرخید و با مهربانی جوابش را د

 واماندگی
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 «سالم پسرم! خوبی شما؟»

 .رادین بینیاش را باال کشید و همزمان سرش را به باال پراند

 «.نه، خوب نیستم»

حنانه از این رو راستی رادین لبخند به لبش آمد. همان لحظه کارن در صندوق 

 عقب را باز کرده و ساک کوچکی را

زمان با استارت زدن نگاهش درون آن قرار داد. سپس پشت فرمان نشسته و هم

 .از آینه روی صورت پسرش نشست

 «هر چی الزم داشتی، برداشتی؟»

رادین سرش را به عقب تکیه داده و چشمانش را بسته بود. با صدایی گرفته 



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  154دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 :جواب داد

 «.کلید دارم. هر وقت چیزی الزم داشتم، میام از خونه برمیدارم»

ون آورده و با لحنی جدی و محکم کارن با یک فرمان ماشین را از پارک بیر

 :گفت

تا خوب نشدی بهتره از خونه بیرون نری. در ضمن به حرفهای خانم مقدم »

 گوش میدی. اگه الزم بود همراه ایشون

 «یا سامیار برو. تنها جایی نمیری رادین. متوجه شدی؟

 .وقتی جوابی نشنید صدا بلند کرد

Toch?!»« 

 «(!باشه؟)»

Laat me slapen vader!»« 

 «(.بذار بخوابم پدر)»

 «.اذیتش نکنید. پسر آرومی به نظر میرسه. فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد»

کارن به نشان مخالفت سری تکان داد و با صدایی آرام برای آنکه به گوش 

 :پسرش نرسد، گفت

ای همه پسرا تو این سن تا وقتی آب نبینن آرومن، وگرنه اکثرشون شناگر»

 «.ماهری هستن

 .حنانه یک لحظه به یاد شیطنتهای پسرش چهره در هم کشید
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خوبه که پسرتون پیش شماست. کنترل پسرا توی این سن سخت میشه. بودن »

 یه مرد تو زندگی براشون الزمه که

 «.راهنماییشون کنه

هم و کارن متعجب از لحن غمگین حنانه، لحظهای نگاهش کرده و با قیافه در

 .متفکر او مواجه شد

 «شما... با پسرتون مشکل دارید؟»

 .حنانه کمی سرش را کج کرده و لبهایش را به هم فشرد

خیلی بازیگوشه و شیطونی میکنه. هر بار به بهانهای از مدرسهش زنگ میزنن و »

 گلهش رو میکنن. همه سعیم رو

ق نبودم. گاهی واقعاً به کار میبرم که کنترلش کنم. اما چندان تو این زمینه موف

 نمیدونم چه رفتاری باهاش داشته

باشم. همین امتحانات گذشته، یه روز سر راهش رفته بود تو یه مغازه که فیلم و 

 بازی میفروشن. به قدری سرگرم

شده بود، که یادش رفت امتحان داره. از مدرسه به من زنگ زدن پسرتون چرا 

 سر جلسه حاضر نشده. مجبور شدم

 «.ه و تمام مسیر رو دنبالش بگردم، تا اینکه تو مغازه پیداش کردمبرم خون



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  156دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

یک دفعه کارن پقی زیر خنده زد. ولی وقتی نگاهش به قیافه اخمآلود حنانه افتاد، 

 چهار انگشتش را از پشت روی

 .لبش گذاشت تا خندهاش را کنترل کند

شدم  معذرت میخوام! ببخشید من رو! ولی خیلی کارش بامزه بود. مشتاق»

 «.ببینمش

 .حنانه با حفظ اخمش به در تکیه داده و کمی به طرفش چرخید

یعنی اگه برای پسرتون همچین اتفاقی بیفته، اون لحظه که توی مغازه پیداش »

 میکنید، همین طوری میزنید زیر

 «خنده؟

کارن دوباره نیشش باز شده و همان طور که آثار خنده در لحنش پیدا بود، 

 :گفت

 «.ناً اون لحظه برخورد مناسبی باهاش میکردمنه! مطمئ»

 «.مثالً چی کار میکردید»

کارن از آینه نگاهی به پشت سر انداخت و با زدن راهنما وارد خیابان دیگری 

 .شد
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بستگی داره. مثالً از چیزی که خیلی مورد عالقهش هست، برای یه مدت معینی »
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 محرومش میکردم. برای هر کسی

نوع عالیقش و شدت خطایی که ازش سر زده، باید تنبیه متفاوتی در نظر  بسته به

 گرفت. نمیشه یه نسخه رو برای

 «.همه پیچید

ولی من دلیل این خندهتون رو نفهمیدم. یعنی پسر شما هیچ وقت از این جور »

 «شیطنتها نداشته؟

 .کارن سرش را به دو طرف تکان داد

ی نیست. تو مدرسه گاهی پیش اومده نه زیاد! پسر من خیلی اهل بازیگوش»

 همراه بچهها یه خرابکاریهایی کردن،

 «.اما تو خونه اغلب آرومه

کارن حین گفتن همین یکی دو جمله صدایش رفته رفته مالیمتر شده و لحن 

 غمگینی به خود گرفت. جمله بعدی را

 .طوری ادا کرد که گویی با خود حرف میزند

 «.مادرش حوصله شیطنتهاش رو نداشت»

برای حنانه عجیب بود چرا از فعل گذشته استفاده کرده. یعنی در حال حاضر 

 مادرش با آنها زندگی نمیکند؟ اما

تمایلی نداشت در مورد زندگی خصوصی دیگران کنکاش کرده و سؤالی بپرسد. 

 کارن جلوی درمانگاه توقف کرده و
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 .عقب برده و روی زانوی پسرش گذاشت ترمز دستی را کشید. دستش را

رادین! بابا! بلند شو بریم دکتر. بعد تو خونه خانم مقدم هر چقدر خواستی »

 «.بخواب

*** 

حنانه جلوتر از او وارد خانه شد. در بزرگ را باز کرد تا کارن بتواند ماشین را 

 داخل حیاط پارک کند. سپس پا تند

رفت. در آپارتمان را باز کرده و به طرف اجاق  کرده و زودتر از آنها از پلهها باال

 .رفت تا کتری را روی گاز بگذارد

کارن ساک رادین را کنار در ورودی داخل آپارتمان گذاشت و با تک سرفهای 

 حضورش را اعالم کرد. حنانه نزدیک

شده و با یک دست در آپارتمان را تا انتها باز کرده و با دست دیگر به داخل 

 .اشاره کرد

 «.بفرمایید تو! االن چایی آماده میشه»

 .کارن کف دستش را باال گرفت

 «.ممنون! باید برم، دیرم میشه. هنوز وسایل سفر رو جمع نکردم»

 واماندگی
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 .کمی مکث کرده و بعد سوییچ را به طرفش دراز کرد
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این خدمت شما! کاری اگه بود به آقای خردمند هم میتونید بگید. شمارهش رو »

 «دیگه؟ دارید

بله، چون زمانی که شما تشریف نیاورده بودید، نیاز بود مدام با ایشون در »

 تماس باشم، شمارهشون رو تو گوشیم

 «.سیو کردم

 .حنانه حین گرفتن سوییچ باز هم تعارف کرد

 «...واقعاً الزم نبود ماشین رو بذارید. فکر نمیکنم»

 .کارن نگذاشت حرفش را ادامه دهد

 «.یالم راحتترهپیشتون باشه خ»

 .نگاهش به طرف پسرش چرخید

شاید رادین باز هم نیاز به دکتر رفتن پیدا کنه. این جوری دچار مشکل نمیشید. »

 البته پیش این دکتری که االن

رفتیم، گفت مشکل خاصی نداره و بیماریش ویروسیه. باید دورهش طی بشه تا 

 کامل خوب بشه. فقط کمی زمان

 «.میبره

 .نههای قرمز روی صورت رادین اشاره کردبا دست به دا

ظاهراً این دونهها هم به خاطر حساسیت به دارویی بوده که هفته پیش مصرف »

 کرده. آها! راستی داشت یادم
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 «.میرفت

دست در جیب پالتویش برد، نایلون داروها را به دست حنانه داده و با سر به آنها 

 .اشاره کرد

در ضمن پرهیز غذایی خاصی رو نگفت نحوه مصرفشون روش نوشته شده. »

 رعایت کنیم. فقط چون داخل دهانش

 «.هم آفت زده، بهتره یه مدتی غذای نرم بخوره تا عفونتش برطرف بشه

 .حنانه با اطمینان و آرامش جواب داد

 «.نگران نباشید، مراقبم»

 .به رادین که پشت پدرش ایستاده بود، نگاه کرد

 واماندگی
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 «!احت باشبیا تو پسرم، ر»

قبل از آنکه رادین از کنار پدرش بگذرد، او را در آغوش گرفته و کنار شقیقهاش 

 را بوسید. نزدیک گوشش به هلندی

چیزی گفت که حنانه متوجه نشد. وقتی دستش را باز کرد تا پسرش داخل برود، 

 :رادین به پدرش نگاه کرده و پرسید

 «با ماما برمیگردین؟»

نه چرخید که بالفاصله سرش را زیر انداخت. بدون آنکه نگاه کارن به سمت حنا
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 به چشمان پسرش نگاه کند، نفسی

 :بلندی گرفت و با صدای آرام و غمگینی گفت

 «!معلوم نیست! شاید»

گفتن کوتاه که مخاطبش « خداحافظ»بعد با قدمی بلند فاصله گرفته و با یک 

 معلوم نبود چه کسیست، از پلهها با

سرعت پایین رفت. حنانه با خود فکر کرد یعنی اولین بار است که از پسرش 

 دور میشود؟ اما دوست نداشت در این

مورد هم دخالتی کرده و کنجکاوی نشان دهد. به طرف آشپزخانه رفت و در 

 :همان حال گفت

رادین جان! اگه دوست داری وسایلت رو میتونی توی اتاق بذاری. االن میام »

 دست رختخواب پهن میکنمبرات یه 

 «.که بتونی استراحت کنی

*** 

 «مامان این برای چی اومده اینجا؟ یعنی هیچ کس و کاری نداشتن؟»

 .حنانه انگشت اشاره روی بینیاش گذاشت

 «.هیسسس! یواش زشته! میشنوه»

 :همانطور که مشغول آماده کردن آبمیوه بود، ادامه داد

 «.تو زندگی مردم سرک بکشم من نمیدونم! نپرسیدم. خوشم نمیاد»
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پویا با صدایی که آثار دو رگه شدن در آن نمایان بود، با اخم و لحنی دلخور رو 

 :به مادرش گفت

یعنی چی خوشم نمیاد! همین طوری یه نفر رو میارید تو خونه زندگیمون، بدون »

 اینکه هیچ شناختی روش داشته

 «.باشید

 واماندگی

90 

 :مه داداز مادرش رو گرداند و ادا

 «.االن خودم میرم دو سوته آمارش رو در میارم»

 .حنانه به لباسش چسبید و مانع خروجش از آشپزخانه شد

کجا؟! وایستا ببینم. حاال واسه من غیرتی شده! بنده خدا مریضه و چند روز »

 مهمون ماست. وقتی خوب شد، میره

ی داشتن یا چرا خونه فامیالش. به من ربطی نداره فامیال و دوستاش چه مشکل

 «.نتونستن مراقبش باشن

 .کمی صدایش باال رفت

 «...پس شما چرا قبول کردی»

حنانه سینی را که دو لیوان آبمیوه در آن گذاشته بود، به دست پویا داد. او را به 

 طرف اتاق به آرامی هُل داد و با
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 .لحنی محکم حرفش را برید

پسر احساس د ین میکنم. تنها من به آقای نیکبین، یعنی پدربزرگ این آقا »

 برای جبران محبتهای ایشون قبول

کردم مراقبش باشم. همین که اجازه دادن پانیذ توی کارگاهشون و جلوی چشم 

 من دوره کارآموزیش رو بگذرونه،

بزرگترین لطف رو در حق ما داشتن. پس این کمترین کاریه که به جبرانش 

 میتونم براشون انجام بدم. حق نداری تا

 «!پویا! فهمیدی وقتی اینجاست باعث ناراحتیش بشی

کلمه آخر را با تأکید بیشتری ادا کرد. پویا بدون جواب دادن به مادرش، وارد 

 اتاق شده و در را بست. دقایقی بعد

وقتی کارش در آشپزخانه به پایان رسید، در اتاق را کمی باز کرده و سرش را 

 .داخل برد

 «کم خرید کنم. چیزی الزم ندارید؟بچهها من میرم بیرون یه »

هر دو سری به نفی تکان داده و رادین تشکر کوتاهی کرد. نگاهش به لیوانهای 

 .دست نخورده افتاد

 «.بخورید آب میوهتون رو، تلخ میشه»

بدون آنکه منتظر جواب بماند در اتاق را نیمهباز رها کرده و از خانه خارج شد. 

 کمی برای پذیرایی از مهمان کوچکش،
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خرید کرد و موقع بازگشت پانیذ به همراه بردیا از راه رسیده و خریدها را از 

 دستش گرفتند. پانیذ خود را به مادرش

 :نزدیک کرده و با صدای آرامی پرسید

 واماندگی
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مامان بردیا میگه این چند روز که اینجا هستم، بیا خونه ما. نمیدونم چه جوابی »

 بیام بهش بدم. اومد دنبالم که

 «.وسایلم رو بردارم و با هم بریم خونهشون

 «تو دلت میخواد باهاش بری؟»

 :پانیذ سرش را کمی کج کرده و با ناز خدادادی که در صدایش بود، جواب داد

دوست دارم نزدیک بردیا باشم اما از مامانش... راستش میترسم یه چیزی »

 «.بگه... نمیخوام دلخوری پیش بیاد

اگه دلت میخواد امشب برو، ولی فردا صبح اول وقت بیا اینجا که یه غذایی »

 درست کنی و رادین هم تنها نباشه. بعد

از ناهار دوباره هر جا دوست داشتی برو. من هم سعی میکنم زودتر برگردم 

 «.خونه

 «.رادین اسم پسر آقای نیکبینه

ند. پانیذ برای برداشتن حنانه به تأیید سری تکان داد و با هم وارد خانه شد
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 .وسایل مورد نیازش وارد اتاق شد

 .لحظهای بعد صدای آخ دردناکش از اتاق به گوش رسید

 «.آخ!...آی! این میز رو برای چی این وسط گذاشتی پویا؟! پام درد گرفت»

 «!درست جلوی چشمت رو نگاه کن! میز به این بزرگی رو نمیبینی»

 «اتاقه؟ آخه جای این میز وسط»

 :حنانه بالفاصله داخل شده و توپید

 «.یواشتر! چه خبره؟! جلوی مهمونا حداقل یه کم مراعات کنید»

نگاهش در اتاق چرخید. پانیذ دوال شده به انگشت شصتش چسبیده بود. رادین 

 لبخند به لب نگاهشان میکرد. پویا

ی از سر پایین انداخته و خود را با دفتر و کتابش مشغول کرده بود. میز کوچک

 پذیرایی به وسط اتاق انتقال پیدا کرده

 :که حنانه خم شد تا آن را بردارد، ولی پویا به میز چسبید و گفت

 «.نه بذار باشه مامان، الزمش داریم»

 «برای چی این میز رو آوردیش اینجا؟ چی کارش داری؟»

 واماندگی
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کردن آن تازه  باالخره با کشش بیشتر میز را از دست پویا خارج کرد. با بلند

 متوجه لک کمرنگی روی فرش شده و
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سؤالی به پسرش نگاه کرد. پویا به جای جواب دادن سر به زیر انداخت و باز هم 

 خود را مشغول درس خواندن نشان

 :داد. رادین به جای او با لبخند گفت

 «.آبمیوه ریخت. تمیز کردیم، بعد با سشوار خشک کرد»

کرد. حنانه پف کالفهای کشید و همراه میز از اتاق بالفاصله پویا با اخم نگاهش 

 خارج شد. در همان حال شنید که

 :پویا با بدخلقی گفت

 «خودشیرین! برای چی خبرچینی کردی؟»

 :رادین متحیر پرسید

 «خودشیرین؟ خبرچین؟ چه معنی میده؟»

 .صدای آرام پویا که با تمسخر همراه بود، به گوشش رسید

 «.اید بیاد به این لغت معنی یاد بدهبرو بابا! حاال یکی ب»

بردیا بعد از خوردن چایی که مادرزنش برایش آورده بود، همراه پانیذ از خانه 

 بیرون رفتند. حنانه در آشپزخانه

 .مشغول مرتب کردن خریدهایش بود که دوباره صدای پویا بلند شد

« س لیتگوگل ترن»من حوصله ندارم دونه دونه برات ترجمه کنم. خودت بزن »

 «.معنیش رو پیدا کن

 «کجا بزنم؟ چه جوری بزنم؟»
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 «یعنی تو چهار تا کلمه انگلیسی بلد نیستی؟ فقط هلندی بلدی؟»

 «انگلیسی بلدم، ولی کجا بزنم؟»

 «مگه گوشی نداری؟»

 «!گوشی؟»

 «منظورم همون موبایله. شما که وضعتون خوبه. برای چی نداری؟»

 واماندگی

93 

 «.نیاز ندارم. پدر گفت رفتم دانشگاه برام میخره»

 «.وای! مامانم اینا! بپا یه وقت النگوهات نشکنه»

 «.من که النگو ندارم»

حنانه از شنیدن مکالمه آن دو، هم خندهاش گرفته بود و هم دوست نداشت 

 پسرش این طور تمسخرآمیز با رادین

واهد پویا را نصیحت کند. روز برخورد کند. اما صحیح نبود در مقابل مهمانش بخ

 .بعد منتظر ماند تا پانیذ از راه برسد

بعد از دادن سفارشهای الزم به او و رادین، پویا را با ماشین کارن، تا مدرسه 

 رسانده و کمی در مورد خوشرفتاری با

 :رادین به او گوشزد کرد. اما پویا اعتنایی نداشته و جواب داد

ول مگولی بدم میاد. انگار تازه از تو قُنداق در گوگ من از این بچههای لوس»



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  168دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 اومدن. هیچی حالیش نیست. من فکر

کردم اونطرف بزرگ شده، باید از اون خفنا باشه. اسم دو تا دونه فیلم روز رو 

 هم بلد نیست. اصالً هنرپیشهها رو

 «.نمیشناسه

 :حنانه با زدن راهنما وارد خیابان اصلی شده و با جدیت گفت

یقش مطابق سلیقه تو نیست که نباید مسخرهش کنی. دو روز چون عال»

 مهمونمونه و بعد میره. یه کم باهاش راه بیا،

 «.گناه داره. میون ما احساس غریبی میکنه، تازه از تو کوچیکتر هم هست

پویا سکوت کرده و جوابی نداشت به مادرش بدهد. بعد از توقف ماشین خواست 

 ی راپیاده شود که مادرش قفل مرکز

 :زد. پویا با عصبانیت سر چرخانده و پرسید

 «چرا در رو قفل کردی؟»

 «.چون جوابی نشنیدم»

 :بیحوصله زیر لب گفت

 «.خیله خب»

 «خیله خب چی؟»

 :دستش را در هوا تکانی داد و با بدخلقی گفت

 واماندگی
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 «باشه! با این بچه ننه، تا وقتی مهمون ماست کاری ندارم. خوب شد؟»

اتمام جملهاش، بالفاصله دگمه در بازکن را فشرد و از ماشین پیاده شد. بعد از 

 حنانه به رفتنش نگاه کرد و میدانست

تمام پرخاشگری و بازیگوشی او ناشی از شرایط بلوغش است. ناگزیر از همراهی 

 با او و صبوری در برابر رفتارهای

که برخورد صحیح با  نابهنجارش بود. اما گاهی وامانده و سرگردان میشد، از این

 او چگونه باید باشد؟

*** 

کارن چمدانش را با خستگی و عصبانیت جلوی ورودی آپارتمان رها کرده و خود 

 را روی مبل انداخت. عجیب دلش

میخواست سیگاری آتش بزند یا لیوانی از آن شربتهای دستساز همسایه 

 هلندیاش را سر بکشد. سرش به شدت

کردن چای یا قهوه را نداشت. خانه سرد و بیروحش  درد میکرد و حوصله آماده

 .عجیب جای یک زن را خالی داشت

چه خوش خیال بود که فکر میکرد، میتواند روشنا را به برگشت راضی کند. حتی 

 شنیدن وضعیت پدرش، تغییری

 .در تصمیمش ایجاد نکرده و تمایلی به دیدن دایی بیمارش نشان نداد
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بودن سفرش، با رخوت از جای خود برخاست. به  مأیوس از ناکامی و بیحاصل

 سمت یخچال رفته و قرصی را با یک

لیوان آب فرو داد. پالتو از تن بیرون آورده و روی اولین مبل سر راهش پرت 

 کرد. کراواتش را با یک ضرب باز کرده و

روی دسته یکی دیگر از مبلها انداخت. چمدان را به طرف اتاقش کشاند و بدون 

 لباسش، به سمت تخت رفتهتعویض 

 .و خود را روی آن ولو کرد

*** 

سر و صدایی از آشپزخانه به گوشش رسید که باعث شد، ناگهان در جای خود 

 نیمخیز شود. وقتی گوش تیز کرد،

توانست صدای سامیار و رادین را تشخیص دهد. لب تخت نشست و پاهایش را 

 روی زمین قرار داد. کف دو دست را

ریش کمپشت چند روزهاش کشید. باید دوش گرفته و اصالح روی صورت و 

 میکرد. دلش نمیخواست پسرش او را

آشفته ببیند. دقایقی بعد با حوله وارد سالن شده و سامیار با  در این وضعیت

 .دیدنش نیشش تا انتها باز شد

بَح! شادوماد از حموم در اومد. عافیت باشه عمو! رسیدن بخیر. بابا یه تلفنی، »

 زنگی، چیزی. بلکه شاید میخواستیم
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گاوی، گوسفندی، خروسی زیر پات قربانی کنیم. یه خبر نباید میدادی، خبرت 

 «کی قراره برسی؟

 کارن بیتوجه به عباراتی و الفاظی که سامیار پشت هم برایش ردیف میکرد،

 دانهای سیب زمینی سرخ شده دهانش

 .گذاشت. سامیار گردنش را خم کرده و در صورتش نگاهی انداخت

 «سالم علیکم برادر! رفتی، برگشتی زبونت رو جا گذاشتی؟»

 واماندگی
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قبل از جواب دادن، رادین از اتاقش بیرون آمده و با صدای بلند سالم کرد. کارن 

 قدمی به سمتش برداشته و برایش

آغوش گشود. رادین میان بازوهای پدرش که او را محکم به خود میفشرد، جای 

 گرفت. کنار شقیقهاش را بوسید و

 :آرام زمزمه کرد

 «خوبی؟»

چشمانش قرمز بود و صدایش لرز مختصری داشت. برای آنکه رادین متوجه 

 حال خرابش نشود، صورتش را به طرف

 :دیگری چرخاند و پرسید

 «شکلی نداشتی؟اوضاع خوب بود؟ م»
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 :رادین با سرخوشی و لبخندی بر لب جواب داد

 «عالی! خیلی خوب بود! پدر، میشه من باز هم برم خونه پویا؟»

 «پویا؟! پویا کیه؟ دوست جدید پیدا کردی؟»

 «.پویا دیگه! پویا پرتوی! پسر خانم مقدم»

 آها! اسمش رو نمیدونستم. برای چی بری؟ اون سری هم مجبور شدم. درست»

 «.نیست مزاحمشون بشی

نه! حنانه جون... یعنی خانم مقدم گفت هر وقت دوست داشتم، برم خونهشون. »

 «.خوشحال میشن

 «.تعارف کردن. لزومی نداره»

 «.آره، پویا گفت مامانم تعارف کرده»

با شنیدن این حرف، سامیار به خنده افتاد و کارن لبخندی زورکی روی لبش 

 رفتار آنها نشست. اما رادین چیزی از

 :متوجه نشده و با تعجب پرسید

 «حرف من خنده داشت؟»

 .کارن دستی به سر پسرش کشیده و موهای شانه شده و مرتبش را به هم ریخت

نه پسرم! بعداً در موردش حرف میزنیم. برو تو چمدونم ببین، یه چیزایی برات »

 «.آوردم

 واماندگی
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 :ر با صدای آرامی پرسیدبعد از آنکه رادین وارد اتاق شد، سامیا

 «اوضاع خوب پیش نرفت؟»

کارن روی صندلی بلند کنار اپن نشست. آرنج به پیشخوانش تکیه داده و چنگ 

 .در موهایش انداخت

بدتر از اونی بود که فکرش رو میکردم. به هیچ وجه حاضر نیست، برگرده. »

 بهش گفتم نمیخوای داییت رو،

ا این حال و اوضاعی که داره، چه مدت پدرشوهرت رو ببینی؟ معلوم نیست ب

 دیگه زندگیش ادامه داشته باشه. با

 «.بیخیالی گفت نه، اگه بیام خانواده خودم هم اجازه نمیدن، برگردم

 :سرش را بلند کرد و با چشمانی که نم اشک آن را شفاف کرده بود، گفت

 «...وقتی رفتم پیشش، حالش خوب نبود. رنگ و روش پریده بود»

ا تکانی داده و از جایش بلند شد. دو دست به پهلو گرفته و کالفه دور سرش ر

 خود چرخید. به صورت سامیار خیره

 :شد و با درماندگی گفت

میدونی چرا حالش بد بود؟ بچهش رو... بچهمون رو... بچهای رو که میدونست »

 .من چقدر خواهانشم سقط کرده بود

و دلم نمیخواست منتظر تصمیم  گفت آمادگی پذیرشش رو نداشتم. بدن خودمه
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 «.تو بمونم

 :کف دستش را چند بار پشت هم به سینه کوباند و با غیظ ادامه داد

بدون اطالع من... بدون اجازه من.... بچهای که این همه بهش اصرار داشتم و »

 گفته بودم، بیا یکی دیگه داشته

 «.باشیم... خودسرانه نابودش کرد

لحظه لحظه صدایش باالتر رفته و از خشم به خود میلرزید. صورتش از شدت 

 عصبانیت رو به قرمزی میرفت. از بین

 :دندانهای به هم قفل شدهاش غرید

دلم میخواست بگیرمش زیر مشت و لگد و تا میخورد بزنمش. حتی چمدونم رو »

 باز نکردم. نتونستم اونجا طاقت

ونجا بودم خونه یکی از دوستام موندم. فقط به اجبار بیارم و زدم بیرون. مدتی که ا

 یه سری کارای اداری رو انجام

 «.دادم و زود برگشتم

 :سامیار کنارش ایستاد و با مالیمت و ناراحتی پرسید

 «یعنی دیگه دوباره نرفتی دیدنش؟»

 واماندگی
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 :نفس بلندی گرفت و با حرص جواب داد



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  175دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

ببینیم. تحمل نداشتم دوباره پام رو بذارم توی یه بار زنگ زد که بیا همدیگه رو »

 اون خونه. خیال میکردم در و

دیوارش میخواد خفهم کنه. بیرون قرار گذاشتیم. با خونسردی بهم گفت بیا از 

 هم جدا بشیم. با شنیدن این حرفش

انگار آب جوش روی سرم خالی کردن. شانس آورد که بیرون از خونه بودیم و 

 .دستم برنمیاومد جای عمومی کاری از

انقدر در آرامش جملهش رو گفت که باورم نمیشد این حرف از دهن همون 

 کسی دراومده که دوستش داشتم و

 «.چندین سال با هم زیر یه سقف زندگی کردیم

 .سرش را به شدت تکان داد

 «.دیگه نمیشناسمش. طرز فکرش برام عجیب شده»

 «تو چی گفتی بهش؟ قبول کردی؟»

دین چی میشه؟ مگه مادر الزم نداره؟ خیلی ریلکس و با بیخیالی گفتم پس را»

 گفت خب بفرستش پیش من. اینجا

 «.بمونه براش بهتره

 .دوباره چرخی دور خود زد و دستانش را از دو طرف باز کرد

به همین راحتی خط کشید روی این همه سال زندگی. در کمال وقاحت میگه، بیا »

 چرا هر کدوم راه خودمون رو بریم.
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باید به اجبار کنار هم بمونیم؟ منی که به خاطرش این همه خودم رو به آب و 

 آتیش زدم... جون کندم که بتونم اقامت

اونجا رو بگیرم تا دلش به زندگی گرم بشه... که خواستهها و بلندپروازیهای خانم 

 «...فراهم بشه

تماشای پدر  رادین با صدای بلند پدرش از اتاق بیرون آمده و بهت زده، به

 .پریشانحال و واماندهاش ایستاده بود

کارن با دیدن نگاه حیران و ترسیده پسرش، به سمت اتاق خود پا تند کرده و در 

 .را محکم پشت سرش به هم کوبید

*** 

از وقتی کارن به محل کار خود برگشته بود، خشکتر و بیروحتر از سابق برخورد 

 میکرد. اغلب در اتاق خودش بود و

د از ظهر هم زودتر از همیشه کارگاه را ترک میکرد. عمالً تمامی کارها روی بع

 دوش حنانه و سایر کارکنان بود و

کارن تنها نظارهگر تالش آنان بوده و هیچ نمیگفت. چند بار دیگر رادین اصرار 

 کرده بود، اجازه دهد به خانه حنانه

 .برود و هر بار کارن مخالفت کرده بود

 :ون دستش را به طرف کارن دراز کرده و گفتحنانه پوشه در

 واماندگی
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مدتیه برگشت و ضایعات کارامون زیاد شده. خصوصاً سبزیهای تازه، مشتریش »

 کم شده. گرونی باعث شده قدرت

خرید مردم بیاد پایین. هتلی هم که چند وقت پیش با آقای خردمند قرارداد 

 بسته بود، انصراف داده و گفته از این به

 «.عد خودمون مایحتاج مورد نیازمون رو تهیه میکنیمب

کارن بدون عکسالعملی، پوشه را گرفته و شروع به ورق زدن کرد. کامالً مشخص 

 بود که حواسش جای دیگریست و

نه از نوشتههای پیش رویش سر در میآورد و نه متوجه هیچ یک از حرفهای 

 .حنانه شده

ذاریم روی سبزیهای یخ زده و آماده پیشنهاد میکنم، بیشتر تمرکزمون رو ب»

 طبخ، تا جلوی ضرر و هدر رفتن

 «.سبزیها رو بگیریم

 :کارن به یکباره سر بلند کرد و پرسید

 «...میشه پسرم... یعنی رادین خیلی دوست داره با پسر شما»

گویی کلمات را گم کرده بود و نمیدانست چگونه خواستهاش را بیان کند. از جا 

 :بلند شد و اینبار صریحتر گفت

مایلید یه روز به اتفاق بچهها بریم بیرون؟ رادین مشتاقه باز هم بیاد پیش »



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  178دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 «.شما

 .حنانه لبخند کوچکی روی لبش شکل گرفت و سر به زیر انداخت

ها دوست دارن! ولی... االن... تو این سرما کجا میشه نمیدونم! باید ببینم بچه»

 «رفت؟

یه جایی که بتونن یه کم برفبازی کنن و انرژیشون تخلیه بشه. البته اگه برای »

 «شما موردی نداره؟

 «.به پویا میگم، فکر کنم خوشش بیاد»

 نگاه کارن روی حنانه ثابت ماند و باعث شد با تعلل اجازه گرفته و از اتاق خارج

 شود، اما سینه به سینه آقای حجازی

در آمد. حجازی از آن فاصله نزدیک نگاهش روی لبخندی که هنوز روی لبهای 

 حنانه جا مانده بود، نشست. خواست

چیزی بگوید که حنانه به سرعت خود را کنار کشید و دور شد. حجازی تا وقتی 

 که او از دیدرسش دور شود، نگاهش

فتن او برنداشت. مامان گوهر با دیدن صورت سرخ و را از روی اندام و راه ر

 نفسزدنهای بیوقفه حنانه، چشم تنگ

 :کرد و با نگرانی پرسید

 «چی شده دخترم؟ چرا این طوری شدی؟»

 :حنانه با کجخلقی گفت



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  179دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 واماندگی
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مامان گوهر! مگه قرار نبود دست این حجازی رو یه جا بند کنید که دیگه سر »

 «راهم سبز نشه؟

 :به او نزدیک شده و با صدای آرامی پرسید کمی

 «باز هم مشکلی برات درست کرده؟»

 «.نه! ولی مدام چشمش دنبالمه»

واال با خواهرش حرف زدم و چند نفر هم معرفی کردم. اما خواهرش هم »

 نتونسته قانعش کنه و میگه اال و بال حنانه رو

 «.خره رضایت بدهمیخوام. گفته تا هر وقت باشه منتظرش میمونم تا باال

 .با کالفگی دستی در هوا تکان داد

بهش بگو اصالً خیال ازدواج ندارم. بگو کالً از همه مردا بدم میاد. همین جوری »

 راحتم و هیچ وقت هم خیال شوهر

 «!کردن ندارم. عجب گیری کردم من

 «راستش رو بگو عزیزم! کاری کرده باهات؟»

 «.تا حرف بدتره کاری نکرده. اما همین نگاهاش از صد»

 .مامان گوهر چرخید تا سر جای خود برگردد

این دفعه میرم مستقیم با خودش حرف میزنم و پیغامت رو بهش میدم. سعی »
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 خودم رو میکنم. باز هم با خواهرش

 «.حرف میزنم

*** 

 :کارن شماره موبایل حنانه را گرفت و بعد از شنیدن صدایش گفت

 «.باس گرم یادتون نرهما پایین تو ماشین منتظریم. ل»

لحظاتی بعد حنانه و پویا بیرون آمدند. حنانه یک لحظه مردد بود جلو بنشیند یا 

 عقب. همزمان با نشستن پویا روی

 :صندلی عقب کارن در جلو را برایش باز کرده و با لبخند گفت

 «!بفرمایید»

 واماندگی
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 :وشرویی گفتبا شنیدن سالم پویا، دستش را به طرفش دراز کرده با خ

 «.بهبه، آقا پویا! مشتاق دیدار بودم. رادین خیلی ازت تعریف میکرد»

پویا به رادین نگاه انداخت و نفهمید این حرف از روی تمسخر گفته شده یا جدی 

 بود. اما قیافه کارن که این طور

مردانه با او دست داده بود، بیشتر حس خوشایندی برایش داشت تا استهزاء به 

 د. برای همین مؤدبانه پاسخنظر برس

 :داد
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 «.رادین چوب کاری میکنه»

 .رادین متعجب به طرفش چرخید

 «.من با چوب کار نکردم تا حاال»

 .حرف رادین همه را به خنده انداخت. کارن استارت زد و توضیح داد

 «.این یه جور اصطالحه پسرم»

وای پدر! چقدر اصطالح! هر چی یاد میگیرم، تموم نمیشه. فکر کنم باید یه »

 «.کتاب دربارهش برام بخرید

 :پویا با صدای آرامی گفت

 «.اوف! باز شروع شد»

 :حنانه رو به کارن گفت

 «.به زحمت افتادید. روز تعطیل مزاحمتون شدیم»

نتونسته با کسی زحمتی نیست. رادین هم تنهاست، حوصلهش سر میره. هنوز »

 جور بشه. برام جالبه چطور با یه بار

 «!دیدن پسرتون تا این حد بهش عالقمند شده

 :حنانه نیمنگاهی به رادین انداخت و با لبخند گفت

پسرتون خیلی آروم و مظلومه! فکر کنم شما و خانمتون تا به حال کمتر باهاش »

 «.به مشکل برخورده باشید

ده و با حرص دنده را عوض کرد تا سرعتش را کارن با تأسف سری تکان دا
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 .بیشتر کند

 واماندگی
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خانمم اصالً نمیدونه رادین چطور بزرگ شد. بیشتر پیش پرستار یا تو مهد و »

 مدرسه بوده. حاال هم که خیلی راحت

 «.ولش کرده

حنانه با چشمانی ناباور نگاهش کرد و دهانش را باز کرد تا حرفی بزند، اما 

 .ه زبانش نیامدکلمهای ب

 :کارن با دیدن حیرتش، پوزخندی زد و با حرصی که در لحنش نمایان بود، گفت

باورتون نمیشه؟ حق دارید! من هم باورم نمیشه. باورم نمیشه که یه مادر چطور »

 میتونه تا این اندازه بیعاطفه

باشه؟ احساس میکنم این همه سال همسرم رو خوب نشناختم. نمیدونم اسمش 

 .ست داشتن بذارم یا حماقترو دو

روی همه بدیهاش بسته بودم و همین که کنار هم بدون تنش  اما چشمم رو

 «.زندگی میکردیم، فکر میکردم کافیه

با گفتن هر کلمه خشمی که در صدایش بود، بیشتر شده و حسش روی 

 رانندگیاش هم اثر گذاشته بود. طوری که

 :ه حنانه با صدای آرام و مالیمی گفتلحظه به لحظه سرعتش باالتر رفت. تا اینک
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 «میخواید من به جاتون رانندگی کنم؟»

به قدری نرمش و انعطاف در صدای حنانه موج میزد که ناخواسته سرعتش را کم 

 کرد. نگاه کوتاهی به طرفش انداخت

صدای دخترش هم به مادرش رفته که تا انقدر این دو تا رو »و با خود فکر کرد: 

 نفسی گرفت« میگیرم.با هم اشتباه 

 :و مالیمتر ادامه داد

معذرت میخوام! از وقتی رفتم و برگشتم، خیلی اوضاعم به هم ریخته. این »

 ...سری چیزایی ازش دیدم و حرفهایی

 «بینمون... دلم نمیخواد فعالً به رادین چیزی بگم. یعنی نمیدونم چطوری بگم؟

بچهها، آهنگهای مورد بقیه راه هیچ کدام حرفی نزدند و فقط به خواست 

 عالقهشان گذاشته شد. وقتی به محل

 :مورد نظر رسیدند، کارن قبل از پیاده شدن، پرسید

 «راستی فراموش کردم بپرسم. دخترتون نمیخواست همراهمون بیاد؟»

 «.با همسرش چند روزی رفتن مسافرت»

عقب کارن سری تکان داده و پیاده شد. کاپشنش را تن کرده و از درون صندوق 

 تیوپی بیرون آورد. با تلمبه مشغول

باد کردنش شد و پس از پایان کار، آن را به طرف پویا گرفت. با دست سمتی را 

 :نشان داده و گفت
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شما برید اون طرف برای بازی. ما هم همین پایین وایمیستیم نگاهتون »

 «.میکنیم

 واماندگی
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 :پویا شالش را دور گردنش پیچید و گفت

 «با تله کابین نمیریم باال؟»

کارن سرش را به سمت مسیری چرخاند که مردم برای سوار شدن به تلهکابین 

 .میرفتند

 «.اونهایی که بخوان اسکی کنن میرن باال»

 :به پویا نگاه کرده و پرسید

 «تو اسکی بلدی؟»

پویا تیوپ را گرفته و روی زمین کنار پایش تیکه داد. سرش را به نفی باال 

 .داختان

اگه دوست داشتی و مادرت اجازه میده، دفعه دیگه میتونم چوب اسکی بیارم. »

 ولی باید صبح زود بیایم. این ساعت

 «.اوج شلوغیه

پویا با خوشحالی تشکر کرده و همراه رادین جلوتر راه افتاد. به سمتی رفت که 

 شیب مالیمی داشت و جوانها با
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ز آن باال سر خورده و پایین میآمدند. حنانه وسایل مختلفی که در اختیار داشتند، ا

 دستانش را زیر بغل زده، با

فاصله از بچهها دنبالشان رفت. کارن دست در جیب کرده و به طرف حنانه 

 .چرخید

 «دخترتون هنوز پیش شماست؟ زندگیشون رو شروع نکردن؟»

 :حنانه آهی کشیده و گفت

قدار سخته جور کردن منتظر جور شدن جهیزیهش هستیم. دست تنها یه م»

 لوازم کامل یه زندگی. البته دامادم محل

کارش خارج از شهره و این هم دلیل دیگهای برای به تعویق افتادن عروسیشون 

 «.بوده

 .کارن ابروهای پهنش را باال داد

 «مگه شغلش چیه؟»

 «.مهندس راهآهنه. درخواست انتقالی داده، ولی هنوز موفق نشده جابجا بشه»

 «قط میتونه تو راهآهن کار کنه؟یعنی ف»

 واماندگی
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نه، تو بخش متروی شهری هم میتونه استخدام بشه. اون موقع که شروع به کار »

 کرد، برای اینکه زودتر بتونه
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مشغول به کار بشه، تو برگه تقاضاش نوشته بود هر جا شد. طبعاً متقاضی خارج 

 از شهر کمتره و برای همین خیلی

. اما حاال که میخواد جابجا بشه، میگن جای خالی نداریم یا باید زود قبولش کردن

 با یکی جات رو عوض کنی. فعالً تو

 «.نوبت مونده

 «پس با این حساب بعد از ازدواج هم دخترتون تنها میمونه؟»

بله. البته تعطیالت و آخر هفتهها میتونه بیاد، ولی رفت و آمد براش سخته. »

 یه مدتبرای همین به صورت شیفتی 

بیرون شهر میمونه و چند روز در ماه میاد خونه، که زمان بیشتری بتونن پیش 

 «.هم باشن

 «درمورد جهیزیه... کمکی از من برمیاد؟»

 :حنانه سر به زیر توضیح داد

واقعیتش... تصمیم داشتم... یه وام بگیرم. یعنی با پدرتون صحبتش رو کرده »

 «...بودم

گوشهای به تماشا ایستادند. کارن به سُر خوردن  به محل بازی بچهها رسیده و

 بچهها نگاه دوخت و با صدای غمگینی

 :گفت

نمیدونم مریضی پدرم چه حکمتی داشت که اتفاقات زیادی بعد از اون تو »
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 زندگی همهمون پیش اومد. مثل اینکه

 «.کارگاه و کارکنانش هم از این حادثه بینصیب نموندن. همه چی به هم ریخت

 .نانه هم روی بازی بچهها بود و لحنش حس دلسوزی گرفتنگاه ح

پدرتون مرد شریف و بزرگواری بودن... یعنی هستن. دست خیر داشتن و به »

 هر کس که میتونستن و به هر شکلی

 «.براشون مقدور بود، کمک میکردن. نه تنها یه حامی که یه پدر بودن برام

 :کارن همراه آه بلندی گفت

ا این همه سال تنهاشون گذاشتم. شاید اگه کنارش بودم و افسوس میخورم چر»

 کمکش میکردم انقدر به خودش

 «.فشار نمیآورد که حاال به این روز بیفته

 :حنانه مثل همیشه با نرمی و مالیمت جواب داد

 واماندگی
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نباید خودتون رو سرزنش کنید. هیچ کس نمیدونه در آینده قراره، چه اتفاقی »

 براش بیفته. وگرنه همه میتونستن

 «.جلوی اتفاقای بد زندگیشون رو بگیرن

کارن خیره صورت حنانه شد که حاال به خاطر سرما رو به قرمزی میرفت. چه در 

 صدای او بود که تا این اندازه لحن
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تزریق میکرد. چرا حرکت لبهای خوشرنگش به همراه  آرامش را به جانش

 صدای گوشنوازش او را این چنین از خود

 .بیخود میکرد

صدای فریاد شادی بچهها که به سمت هم گلوله برفی پرتاب میکردند او را به 

 خود آورد. برای اینکه بیش از این در

و برای دام این حرارت و کشش ناخواسته گرفتار نشود، به طرفشان رفته 

 لحظاتی او هم شریک بازیشان شد. کمی

بعد چیزی به آنها گفته که بچهها در جواب به حنانه نگاه کرده و سر به تأیید 

 تکان دادند. از بچهها فاصله گرفته و

 .نزدیک حنانه رفت

بریم یه چیزی بخوریم گرم بشین. این جوری بیحرکت این جا وایستید یخ »

 «.میزنید

 .گاهش سمت بچهها چرخیدحنانه با نگرانی ن

 «بچهها چی میشن؟»

یه کافه رستوران همین پشته. زیاد دور نیست. گفتم هر وقت خسته شدن بیان »

 «.پیدامون کنن

به آرامی کنار هم در برفها قدم برداشته و وارد رستوران شدند. بیشتر صندلیها 

 پر بود. به زحمت دو صندلی خالی



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  189دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

هم نشستند. کارن کمی سرش را نزدیک نزدیک پیشخوان پیدا کرده و کنار 

 .برد

 «چی میخورید؟»

 :حنانه معذب از این نزدیکی، تنهاش را عقب کشید و گفت

 «.شکالت داغ، ممنون»

کارن بعد از دادن سفارش سر جای خود برگشت. حنانه دستکشهایش را در 

 آورده و انگشتانش را روی میز در هم

ن دستش نشست. با انگشت حلقه را قفل کرده بود. نگاه کارن روی حلقه درو

 .نشان داد

معلومه خیلی خودتون رو متعهد به همسر خدابیامرزتون میدونید که هنوز »

 «.حلقهش تو دستهتونه

 .حنانه انگشتانش را از هم باز کرد و نگاه به حلقهاش دوخت

 واماندگی
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فروشم. حلقه همسرم نیست. وقتی اومدیم اینجا، مجبور شدم همه طالهام رو ب»

 اوایل پولی برای گذران زندگی

نداشتیم. برادرشوهرم هم به اندازهای درآمد نداشت که بتونه زندگی ما رو هم 

 تأمین کنه. البته حق بیمه و مستمری
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همسر سابقم بود، اما مبلغش در حدی نبود که همه هزینهها رو پوشش بده. 

 همسرم برای اینکه حقوقش بیشتر بشه،

که اجل مهلتش نداد کارهاش رو به سرانجام برسونه. مدتی داشت درس میخوند 

 طول کشید تا موفق بشم کار پیدا

کنم. با یه بچه کوچیک، کار پیدا کردن راحت نبود. چند ماهی از پول فروش 

 طالها زندگیمون رو گذروندیم. این

 «.حلقه رو بعداً خریدم

 .کارن ابروهایش به هم نزدیک شد

 «قه بندازید دستتون؟چرا؟ چه اجباری بود حل»

 .حنانه نفس بلندی گرفت و توضیح داد

شرایط سختیه برای یه زن تنها و جوون. همه به چشم یه طعمه بهش نگاه »

 میکنن. البته این حلقه هم چندان

 «.بازدارنده نیست

 .با سر به اطرافش اشاره کرد

 «.اما حداقل توی همچین فضاهای عمومی، یه کم شاید کمک کننده باشه»

سفارششان آماده شده و پیشخدمت آنها را جلویشان قرار داد. کارن ظرف کیک 

 را نزدیک دست حنانه گذاشته و

 .نگاهش را روی صورت حنانه نشاند
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 «هیچ وقت به فکر ازدواج مجدد نیفتادید؟»

 .حنانه بدون لحظهای مکث و قاطعانه جواب داد

 «.به هیچ وجه! اصالً بهش فکر هم نمیکنم»

 .کارن همراه تک خندهای، شگفتزده ابرو باال داد

چرا؟! معلومه دل پری از مردا دارید؟ یعنی با همسر سابقتون هم مشکل »

 «داشتید؟

 :کمی از شکالت داغش را مزه مزه کرد و با مکث گفت

 واماندگی
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نمیشه گفت مشکل داشتم. یه ازدواج سنتی و به انتخاب خانواده بود. من سنم »

 .و هیچ کاری بلد نبودمکم بود 

نمیدونستم وظایف یه زن شوهردار چی هست؟ تا چند سال همراه خانواده 

 همسرم زندگی کردیم تا مثالً یه کم راه و

چاه زندگی رو یاد بگیرم. اقوام ما اصلیتشون بلوچه و سالها پیش، شاید زمان 

 رضاخان، درست نمیدونم، به خاطر

کردن و اومدن علیآباد کتول که از توابع بیکاری و مشکالتی که داشتن، کوچ 

 گرگانه. اونجا زمین کشاورزی زیاده و

سالیان ساله دارن اون منطقه زندگی میکنن. اما سنتهاشون رو همچنان حفظ 
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 کردن. یکی از عقایدشون اینه که

دختر باید قبل از رسیدن به سن بلوغ وارد خونه شوهرش بشه. برای من هم 

 و اجازه ندادنهمین نسخه پیچیده شد 

 «.به درس خوندن ادامه بدم

عجیبه که تو این دوره زمونه و با این همه پیشرفت، هنوز چنین افرادی با عقاید »

 «.قدیمی پیدا میشن

حنانه هر دوستش را دو طرف لیوانش قرار داد و نگاهش را به مایع غلیظ درون 

 .آن دوخت

ش برن و با دنیای امروز چون بعضیها نمیخوان پا به پای پیشرفت جامعه پی»

 «.خودشون رو هماهنگ کنن

 «.باید خیلی بهتون سخت گذشته باشه پس با این حساب»

 .حنانه قطعهای کیک دهانش گذاشته و همراه شکالت داغش آن را پایین داد

تا وقتی همراه خانواده شوهرم زندگی میکردم، بله. خصوصاً اینکه چند سال »

 باردارطول کشید تا اولین بچهم رو 

بشم. بابت این قضیه خیلی سرکوفت شنیدم. فکر میکردن توانایی بچهدار شدن 

 ندارم و حتی به فکر افتاده بودن

همسر دیگهای برای شوهرم انتخاب کنن. اما سبحان، همسرم قبول نکرد و من 

 .رو برد گرگان، پیش متخصص زنان
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ز بچهای که هنوز دکتر بعد از معاینهم، کلی همسرم رو سرزنش کرد که چطور ا

 دستگاه تولید مثلش رشد نکرده و

 «وارد مرحله بلوغ نشده، انتظار بارداری دارید؟

 :کارن جرعهای از قهوهاش را قورت داد و با حیرت گفت

 «!واقعاً! چطور امکان داره؟ باورم نمیشه»

 :حنانه با صدایی گرفته و تکان سر ادامه داد

حرفهای دکتر یه تلنگری شد برای سبحان متأسفانه حقیقت داره. اما اون روز »

 که کمی تو رویه زندگیش تغییر

ایجاد کنه. مدتی بعد بارداریم شروع شد و اون هم تالش کرد تا خونهای توی 

 گرگان تهیه کنه که بتونه بدون دخالت

 واماندگی
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قوم و خویش و اطرافیان، اونطوری که به صالحمونه زندگی کنیم. باالخره موفق 

 ، قبل از دنیا اومدن دخترم، بهشدیم

 «.خونه جدید نقل مکان کنیم

بعد از اینکه دخترم رو از شیر گرفتم، کمکم کرد تا ادامه تحصیل بدم. داشتم 

 دوره دبیرستان رو میگذروندم که

دوباره باردار شدم. مجبور شدم موقتاً درس خوندن رو تعطیل کنم، چون کسی 
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 نوزرو نداشتم کمک حالم باشه. پویا ه

دو سالش تموم نشده بود که اون حادثه برای همسرم پیش اومد و به کلی 

 .زندگیمون زیر و رو شد

قبل از آنکه کارن بتواند جوابی بدهد، بچهها با خنده و سر و صدا وارد شدند. 

 کنار میز ایستاده و دستانشان را به هم

 :میمالیدند. هر دو همزمان گفتند

 «!یخ کردیم»

 :هایی که از سرما به هم میخورد، گفترادین با دندان

 «.میشه یه چیز داغ بخورم؟ دارم از حال میرم»

 .کارن از جا بلند شد و دست روی شانه پسرش گذاشت تا جای او بشیند

 «االن میرم سفارش میدم. چی میخوری؟»

 .رادین روی صندلی نشست و سرش را تکان داد

 «.فرقی نمیکنه، فقط داغ باشه»

 «.شما چی میخوری آقا پویا! آش دوست داری بگیرم»

 .پویا قیافه چندشی به خود گرفت

آش بیرون که به درد نمیخوره. من فقط آشهای حنانه جون رو دوست دارم. یه »

 چایی هم باشه خوبه، چیزی

 «.نمیخوام
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کارن با لبخند تحسینآمیزی نگاه بین حنانه که با عالقه به پسرش نگاه میکرد و 

 چرخاند. بعد سری تکان داد و پویا

 :گفت

 «.باشه، یه صندلی خالی برای خودت پیدا کن تا برم سفارش بدم»

 واماندگی
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*** 

 :در راه بازگشت کارن از آینه نگاهی به بچهها انداخت و با صدای آرامی گفت

 «.انگار حسابی خسته شدن، صداشون در نمیاد»

رادین سرش کج شده و خوابش برده حنانه کمی چرخید و به بچهها نگاه کرد. 

 بود. پویا هندزفیری در گوشش

گذاشته و نگاهش بیرون از ماشین بود. گاهی همراه آهنگی که از موبایلش 

 .میشنید، سرش را تکان میداد

امیدوارم این طور باشه! در مورد پسر شما نمیدونم. اما پسر من به سختی »

 چیزی راضیش میکنه. خیلی سعی

مش و خودم رو بهش نزدیک کنم. اما انگار اون این نزدیکی رو میکنم بشناس

 نمیخواد و به عمد ازمون فاصله

 «.میگیره
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 :آه بلندی کشیده و با سر زیر افتاده ادامه داد

خیلی نگران آیندهش هستم. میترسم یه وقت درگیر مشکالتی بشه که بعد »

 «.نتونیم هیچ جوره جبرانش کنیم

رو به دوستاش نزدیک کنید. توی این سن خیلی تنها راهش اینه خودتون »

 دنبالهرو همسن و ساالشون میشن و از

اونها حرفشنوی دارن. باید مراقب باشید که دوستان مناسبی برای خودش 

 «.انتخاب کنه

متأسفانه یه سری مشکالت مانع میشه. خونهمون کوچیکه و براش راحت نیست »

 که دوستاش رو بیاره اونجا. ترجیح

 «.باهاشون بره بیرون. من هم نمیتونم هر جا میره دنبالش باشممیده 

کارن جوابی نداشت بدهد و ترجیح داد سکوت کند. موقع پیاده شدن او هم از 

 .ماشین پیاده شده و کنار پویا ایستاد

همانطور که برای خداحافظی دستش را میفشرد، با دست دیگر چند ضربه مالیم 

 باو دوستانه به بازویش زده و 

 :لبخند گفت

اگه دوست داشتی یه روز هم تو بیا خونهمون. جمعهها برنامه خاصی نداریم. »

 «.خوشحال میشیم دور هم باشیم

پویا لبهایش را بیرغبت کج کرده، شاید شکل لبخند به خود بگیرد. با یک 
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 کوتاه دستش را از دست کارن« ممنون»

حافظی کند، وارد خانه شد. بیرون کشید. بدون آنکه با رادین نیمههوشیار خدا

 حنانه صدایش کرد، اما پویا پا تند

 :کرده و جوابی نداد. با تأسف رو به کارن گفت

 «.ببخشید! یه خرده کمحوصلهس»

 واماندگی
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 «.مهم نیست! کاریش نداشته باشید. همه این رفتارها اقتضای دوره نوجوونیه»

ین که چشمانش نیمهباز بود، حنانه از شیشه ماشین سرش را داخل برد و به راد

 :همراه لبخند با مهربانی گفت

 «.آقا رادین! هر موقع دوست داشتی بیا خونهمون»

 :با صدایی خوابآلود جواب داد

 «.من میخوام، پدر نمیذاره»

با خنده از او خداحافظی کرده و به سمت کارن چرخید. کارن دست به سینه به 

 .کنج کاپوت ماشین تکیه داده بود

عکس پسر شما، پسر من اصالً تعارف نداره و بدون رودرواسی خواستهش رو بر»

 «.میگه

اتفاقاً اینطوری خیلی بهتره. آدم تکلیفش روشنه و میدونه چه برخوردی داشته »
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 !باشه. مزاحمتون نمیشم، بفرمایید

 «.خیلی خوش گذشت

اما کارن بیحرکت کنار ماشین ایستاده و تنها سری برایش تکان داد. حنانه تعلل 

 بیش از این را جایز ندانست، وارد

خانه شد و در را به آرامی جفت کرد. وقتی صدای استارت ماشین به گوشش 

 رسید، دوباره آن را باز کرده و سرش را

به یکباره صدایی از پشت کمی بیرون برد. به تماشای دور شدنش ایستاده بود که 

 سرش، باعث شد با ترس تکانی

 .بخورد

برا ما طاقچه باال میذاری، اونوقت واسه این خوشتیپ چراغ سبز نشون میدی! »

 حتماً باید ماشین مدل باال زیر

 «پامون باشه تا یه نیم نگاه به طرفمون بندازی؟

 :حنانه اخم کرده توپید

 «!چی میگی شر و ور میبافی برای خودت»

 :اکرم خانم که الی در آپارتمان ایستاده بود، صدا بلند کرد

 «شایان جان! چیزی شده مادر؟»

 «.نه مامانی! چیزی نیست. داشتم احوالپرسی میکردم»

 واماندگی



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  199دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

110 

حنانه از فرصت استفاده کرده و سریع وارد ساختمان شد. با اکرم خانم حین باال 

 رفتن از پلهها باعجله، سالم و

رسی کرده و منتظر نماند تا کالمی دیگری بینشان رد و بدل شود. وارد احوالپ

 زیر لبی آپارتمان شد و حین غر زدن

در را محکم پشت سرش بست. در حال بیرون آوردن پالتویش با صدای بلند 

 :گفت

 «...پویا! چرا با رادین خداحافظی نکردی؟ اون بنده خدا به خاطر تو»

 :د. از اتاق بیرون آمد و با تکان دستش گفتپویا نگذاشت مادرش ادامه ده

حاال انگار خیلی ازش خوشم میاد. اون چند روز هم اینجا بود، به اجبار تحملش »

 «.کردم

 :به طرف یخچال رفته و سیبی برداشت. گاز بزرگی به آن زده و با دهان پر گفت

بچهها  امروز هم به زور من رو با خودت بردی. من که دلم نمیخواست بیام. با»

 قرار گذاشته بودیم دورهمی بریم

سینما، ولی برنامهمون رو به هم زدی. حاال قراره اگه سانس دیگهای داشت، بهم 

 زنگ بزنن. از حاال گفته باشم، بعد

 «!نگی کجا داری شال و کاله میکنی

 .حنانه جورابش را در آورده و روفرشیهایش را به پا کرد
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 «.دی؟ از دیروز تا حاال ندیدم درس بخونیمگه خسته نشدی این همه بازی کر»

 .روی دسته یکی از مبلها نشست و سیب گاز زدهاش را در هوا تکان داد

درس خوندن مال خرخوناست. من همون چیزایی که سر کالس یاد میگیرم »

 بسمه. خسته هم نیستم. فقط یه خرده

 «.واسه اون نینی کوچولو ورجه وورجه کردم، دلش خوش بشه

ه طرف آشپزخانه رفت. کتری را از آب پر کرده و روی گاز گذاشت. حنانه ب

 :بدون نگاه کردن به پویا گفت

 «.االن بدموقع و دیروقته. پانیذ هم که هنوز نیومده، بذار برای یه روز دیگه»

 :گاز بزرگ دیگری به سیبش زده و دوباره با دهان پر گفت

 «مگه از تنهایی میترسی؟»

ق جلو آمده به اپن آشپزخانه تکیه داد. به صورت بعد از روشن کردن اجا

 پسرش نگاه دوخت که کمی مو و کرک

 .کمرنگ و تازه روییده آن را پوشانده بود

 واماندگی
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 «دوست داری برات ریش تراش بخرم؟»

 :با پوزخند جواب داد

 «االن این چه ربطی به حرف من داشت؟»
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 .خشک در آن ریختاز پسرش رو گرداند. قوری را برداشته و چای 

 «.بذار برای یه روز دیگه پویا! نمیخوام باهات بحث کنم»

پویا سیب نیمخوردهاش را با ضرب به دیوار مقابلش کوبید و با یک اَه بلند و 

 .پرغیظ وارد اتاق شد

*** 

جلسهای با حضور مسئولین بخشها تشکیل شده بود تا برای جلوگیری از ضرر و 

 زیانهای ناشی از گرانی، تبادل

نظری داشته و بتوانند راهکارهای جدیدی انتخاب کنند. بعد از پایان جلسه، یکی 

 یکی خداحافظی کرده و در حال

ده و کمی از بیرون رفتن بودند که موبایل حنانه به صدا در آمد. عذرخواهی کر

 میز بزرگی که همگی دورش نشسته

 .بودند، فاصله گرفت

 «!بله بفرمایید»

... 

 «.بله، خودم هستم»

... 

 «کالنتری؟!... کالنتری برای چی؟»

حین گوش دادن به حرفهای شخص پشت خط، دست جلوی دهانش گذاشته و 

 در حالی اشک به چشمش نیشتر زده
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 :بود، با صدای خفهای گفت

 «.من! االن خودم رو میرسونم وای خدای»

توجه افراد باقیمانده در اتاق به صدای ترسیده حنانه جلب شد. حجازی زودتر از 

 همه واکنش نشان داده و نزدیکش

 .شد

 واماندگی
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 «مشکلی پیش اومده خانم مقدم؟»

حنانه از ترس آنکه اشک جمع شده در چشمانش فرو بیفتد، بدون باال آوردن 

 :رزانی گفتسرش با صدای ل

 «.مثل اینکه پویا با کسی دعواش شده»

سر باال آورده و به محض پلک زدن، قطرهای روی گونهاش افتاد. رو به کارن 

 :پرسید

 «اجازه هست مرخص بشم؟»

 :کارن اخم در هم کشید و گفت

 «کمکی از دستمون برمیاد؟»

 .حنانه مستأصل سر به دو طرف تکان داد

کالنتری. با سرش زده دماغ یکی از بچهها رو  نمیدونم! میگن باید ببرنش»
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 «.شکونده

حجازی با شنیدن این حرف، خونسرد یک دست به پشتی صندلی کنارش تکیه 

 داده و دست دیگرش را گویی

 .میخواهد مگسی را بپراند، در هوا تکان داد

همون بهتر که ببرنش. همچین بچههای شر و شوری، باید ادب بشن تا رفتار »

 «.اد بگیرندرست رو ی

کارن اما کاغذهای درون دستش را به سامیار داد که کنارش ایستاده بود. با 

 برداشتن پالتویش از روی جالباسی پشت

 :در، رو به حنانه گفت

 «.آماده بشید، همراهتون میام. تو ماشین منتظرم، میرسونمتون»

از اتاق  حجازی باعصبانیت پوفی کشید. با غیظ کلمات نامفهومی زیر لب گفته و

 .بیرون زد

*** 

در طول مسیر، حنانه یک ریز فین فین میکرد و زیر لب چیزهایی میگفت که 

 کارن چیزی از آنها سر درنمیآورد. به

 .ناچار برای آرام شدنش لب باز کرد

 «دیروز که به نظر میومد حالش خوبه. چی شد یه دفعه؟»

 واماندگی
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ته از بینیاش را پاک کرده و با شدت حنانه با دستمال درون دستش آب راه گرف

 .سر به دو طرف تکان داد

نه! خوب نبود! دلش نمیخواست همراهمون بیاد بیرون، به زور راضی به اومدن »

 شد. وقتی هم برگشتیم خونه، گفت

میخوام با دوستام برم سینما که نذاشتم. صبح هم با خواهرش حرفش شد، برای 

 اینکه پانیذ به وسایلش دست زده

بود. فقط یه کم مرتبشون کرده بود، اما ناراحت شد که چرا جابجاشون کردی و 

 با ناراحتی و عصبانیت از خونه رفت

 «.بیرون

به نظر من که جای نگرانی نیست. به خاطر یه دماغ شکستن که کسی رو »

 زندونی نمیکنن. یه پولی به طرف میدین

 «.و رضایت میگیرین

کجا بیارم؟ اون هم تو این اوضاعی که عروسی اگه هزینهش زیاد بشه چی؟ از »

 پانیذ در پیشه! ای خدا! چرا هر روز یه

اتفاقی میفته؟ چرا روز به روز داره اوضاع بدتر میشه؟ چه جوری باید کنترلش 

 «کنم؟

 «آدرس رو بگید. از کدوم طرف باید برم؟»
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با دو خود  وقتی جلوی در مدرسه روی ترمز زد حنانه با عجله از ماشین پیاده شد.

 را به دفتر مدیر رساند. صدای داد

و فریاد از فاصله دور هم به گوشش میرسید. به محض سالم گفتن سرها به 

 .طرفش چرخید

مردی قدبلند با هیکلی درشت که شکم بزرگش زیادی توی چشم میزد، به او 

 نزدیک شده و با صورتی سرخ از خشم

 :توپید

 «خانم مقدم؟»

ا در اتاق گرداند و افراد حاضر را از نظر گذراند. بی حرف حنانه نگاه نگرانش ر

 .سری به تأیید تکان داد

این چه پسریه شما بزرگ کردید؟ با سرش زده پسر من رو درب و داغون »

 «.کرده

 .صدای آرام پویا به گوشش رسید

 «.میخواست زبون دازی نکنه. حقش بود»

گره کرده و صدایی مرد شکم گنده به تندی به طرفش چرخید و با مشت 

 :پرخشم، گفت

 «.تو هم انگار باید یه دست کتک بخوری تا آدم بشی»

 واماندگی
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از کی تا حال کتک زدن باعث آدم شدن بچهها میشه؟ حتماً شما هم با همین »

 شیوه بزرگ شدید که حاال احساس

 «.آدمیت میکنید

 :مرد هیکلی با حیرت به سمت صدا چرخید و با تمسخر گفت

 «.ا کی باشن؟ شنیده بودم این بچه پررو بابا نداره کهآق»

پویا به تندی از جا برخاسته « از آشناها هستن.»همزمان با صدای حنانه که گفت: 

 و میخواست به سمت مرد هجوم

ببرد، که معاون مدرسه مانعش شد. پویا تقال میکرد تا از میان بازوانی که او را 

 کارنمهار کرده بودند، بیرون بیاید. 

جلوتر آمد و با اشاره دستی که سوییچش را نگه داشته بود، رو به مرد شکم 

 :گنده با پوزخند گفت

کامالً مشخصه آقا پسرتون تربیتش به کی رفته. هر کی پدر نداره باید مورد »

 «تمسخر و تحقیر قرار بگیره؟

 :پویا که از این حمایت کارن، جان گرفته بود؛ با شجاعت گفت

سخرهم کرد. به مادر و خواهرم توهین کرد. من هم حسابش رو همین م سر»

 «.رسیدم

 :کارن دوباره مرد را مخاطب قرار داد
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پس طبق شرایط تربیتی شما که معتقدید حالل مشکالت کتکه، پویا هم »

 میخواسته پسرتون رو آدم کنه. دیگه

 «.جای گله وجود نداره

 :مرد برافروخته از حرفهای کارن پرسید

 «لی اصالً چه نسبتی باهاشون دارید که دخالت میکنید؟جنابعا»

 :کارن قدمی به مرد نزدیک شده و خیره در صورتش گفت

 «دایی، عمو، پدر، بزرگتر! هر چی! چه فرقی میکنه برای شما؟»

اگه هر کی واس خودش بخواد دنبال آدم کردن بقیه باشه که سنگ رو سنگ »

 بند نمیشه. پس مدیر و ناظم چی کاره

 «تن اینجا؟هس

مدیر که تا آن لحظه در سکوت به مکالمهشان گوش میداد، تکانی به خود داده و 

 :با اخم گفت

 واماندگی
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دعوای بچهها بیرون از مدرسه اتفاق افتاد و ربطی به ما پیدا نمیکرد. فقط به »

 خاطر اینکه بیجهت پاشون به

 «.کالنتری باز نشه، دخالت کردیم و خواستیم دوستانه قضیه حل بشه

 .کارن با لبخندی قدرشناس به سمت مدیر رفته و دستش را فشرد
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من نیکبین هستم. خیلی ممنونم که مانع باال گرفتن دعوا شدید. ببخشید وقتتون »

 تلف شد. با اجازه دیگه رفع

 «.زحمت کنیم

 :فتمرد سد راهش شده و با قلدری گ

کجا؟! زده دماغ بچهم رو آش و الش کرده. همین طوری راهتون رو گرفتید و »

 «.هیچی به هیچی

کارن نزدیک پسری که مشتی دستمال کاغذی را روی بینیاش نگه داشته بود، 

 رفته و دستمالها را کنار زد. دست به

چانهاش گرفت و سرش را کمی این طرف و آن طرف چرخاند تا شدت جراحت 

 ر بررسی کند. سپس کارتی را ازرا بهت

 .جیبش بیرون آورده و با دو انگشت سبابه و میانی به طرف مرد گرفت

من تو این کلینیک کار میکنم. میتونید همین االن پسرتون رو ببرید به این »

 آدرس. هر کاری الزم داشته باشه،

 «.بدون هزینه براش انجام میدن

ن گرفتن شمارهای، مچ دست پویا را موبایلش را از جیبش بیرون آورده و حی

 محکم چسبید. بدون آن که به مرد نگاه

 :کند، گفت

 «.االن زنگ میزنم، هماهنگ میکنم»



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  219دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

قبل از آن که اجازه عکسالعملی به کسی بدهد، با قدرت پویا را همراه خود 

 کشانده و از اتاق بیرون زد. همانطور که با

 :ن گوشی گفتگامهای بلند از دفتر مدیر دور میشد، درو

شاهین جان! سالم. ببخش بیموقع مزاحم شدم. االن یه پسری رو میارن اونجا »

 که بینیش ضرب دیده. هر کاری الزم

 «.داشت، رایگان براش انجام بدید به حساب من

… « 

 «.بعداً توضیح میدم

... 

 واماندگی
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 «!قربانت! فعالً»

پشت سرش میآمد، سر قبل از بیرون رفتن از در مدرسه به طرف مرد که 

 .چرخاند

هماهنگ شد، تشریف ببرید. برید پیش آقای برخورداری و بگید از طرف »

 «.نیکبین اومدم

اجازه حرف دیگری را به او نداد و بالفاصله بدون رها کردن دست پویا او را به 

 طرف ماشین کشاند. حنانه که فرصت
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ه تلفنی کارن، از مدیر و نکرده بود این میان کالمی به زبان آورد؛ حین مکالم

 ناظم تشکر و خداحافظی کرد و با

قدمهایی تند خود را به ماشین رساند. کارن بدون حرف دزدگیر را فشرد. با یک 

 دست در عقب را باز کرده و با دست

دیگر که به مچ پویا چسبیده بود او را به داخل ماشین هُل داد. در را محکم 

 پشت رویش بست و ماشین را دور زد تا

فرمان بنشید. حنانه که هنوز گیج و حیران بود، با سرعت روی صندلی کنار 

 راننده نشست. به محض بسته شدن در،

ماشین از جا کنده شده و با شتاب به سمت خیابان اصلی حرکت کرد. حنانه بعد 

 از بستن کمربند ایمنی، دست

 :یی آرام گفتراستش را روی داشبورد گذاشته و به طرف کارن چرخید. با صدا

خدا رو شکر همه چی به خیر گذشت. میشه لطفاً یواشتر برید؟ دیگه عجله »

 «.نداریم

کارن تازه به خود آمده و با دیدن قیافه ترسیده حنانه، سرعتش را کم کرد. از 

 آینه به پویا نگاهی انداخت که بیخیال

ه اما و خونسرد مشغول تماشای خیابان بود. پوفی کشیده و با صدایی آهست

 :پرغیظ جواب داد

 «.خوبه که میتونید تو شرایط بحرانی هم آرامشتون رو حفظ کنید»
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خیلی زود به خانه رسیده و پویا زودتر از همه پیاده شد. حنانه با باز کردن در 

 ماشین، یک پایش را بیرون گذاشته و

 :رو به پویا که در کولهاش دنبال کلید میگشت، اخطارگونه گفت

 «!پویا»

دستش درون کوله در حال جستجو بود و سرش را کمی به طرف مادرش 

 چرخاند. حنانه با چشم و ابرو به کارن اشاره

کرد تا پویا برای تشکر حرفی بزند. اما او بیتوجه به اشارههای مادرش، کلید را 

 :بیرون آورده و گفت

 «برمیگردی سر کار یا میای خونه؟»

ز ماشین پیاده شده و با دو قدم بلند خود را کارن با شنیدن این حرف به تندی ا

 به پویا رساند. دوباره مچش را

 :چسبید و با غیظ گفت

 واماندگی
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من به جهنم که مادرت داره بال بال میزنه، یه چیزی بهم بگی. اما میدونی »

 مادرت از لحظهای که این خبر رو شنید

حداقل میتونی یه کم تا موقعی که خودش رو برسونه مدرسه، چه حالی داشت؟ 

 برای این دلنگرانیش احترام قائل
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 «.باشی

 :پویا چشم در چشم کارن دوخت و با بیپروایی گفت

 «.بابام نیستی که مجبور باشم بهت جواب پس بدم. به خودم مربوطه»

دستش را با فشار از دست کارن بیرون کشیده و در حیاط را باز کرد. قبل از 

 .چرخاند داخل شدن، سر به طرف کارن

 .با صدایی آرامتر و گرفته با کلید درون دستش به حنانه اشاره زد

در ضمن، برای دفاع از ناموسم با سر زدم تو دماغ پسره. پس بیشتر از شمای »

 «.غریبه قدر مادرم رو میدونم

بالفاصله بعد از پایان جملهاش، داخل شده و در را پشت سرش بست. حنانه 

 . با سر زیرکامل از ماشین پیاده شد

 :افتاده و خجالت زده گفت

 «.معذرت میخوام»

 :کارن با مالیمت جواب داد

 «.شما چرا؟ شما که اشتباهی نکردید»

 «...چرا! بیتقصیر هم نیستم. باید برای تربیتش»

 .کارن فوراً حرفش را برید

فقط شرایط خانوادگی نیست که شخصیت یه فرد رو میسازه. عوامل محیطی هم »

 ادی داره. اتفاقاً من کارتأثیر زی
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پویا رو تحسین میکنم که تا این حد در مورد شما غیرت داره. با وجودی که 

 ازتون دلخور بوده، اما طاقت نداشته

 «.کسی پشت سرتون بدگویی کنه

 .دستش را تکانی داده و با سرش به در خانه اشاره زد

زشه. به قول دکتر حتی از کارش پشیمون هم نیست. این شجاعتش واقعاً با ار -

 ریشه تصادفات در»محمود انوشه: 

ایران اینه که رانندههای امروز، در جادههای دیروز، با ماشینهای فردا رانندگی 

 میکنن. ریشه بحرانها و افت تربیت

برای تربیت درست بچهها عوامل زیادی نقش دارن. نمیشه فقط « هم دقیقاً همینه.

 «.خانواده رو مقصر دونست

 یواماندگ
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 .حنانه با چشمانی که اشک آن را شفاف کرده بود، به کارن نگاه دوخت

 «یعنی انتظار دارید عوض تنبیه، تشویقش هم بکنم؟»

 :کارن سرش را با جدیت به دو طرف تکان داده و تأکید کرد

نه، به هیچ وجه! منظورم این نیست که نباید سرزنش بشه. صد در صد باید »

 واقع حساس،بتونه یاد بگیره در م

خشمش رو کنترل کنه تا این طوری به کسی آسیب نرسونه. بهتون پیشنهاد 
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 .میکنم بفرستیدش کالسای ورزشی

این طوری کمی انرژیش تخلیه میشه و شاید هیجانش کمتر بشه. از فشار 

 دستاش فهمیدم، با وجود الغر بودنش زور

 «.هت بدیدزیادی داره. حیفه این همه نیرو و توانش هدر بره. بهش ج

حنانه سرجایش خشک شده و نمیدانست چه جوابی بدهد. کارن به طرف در 

 :راننده رفته و با باز کردن آن گفت

بهتره امروز رو پیشش بمونید، ولی زیاد باهاش بحث نکنید. هر برنامهای هم »

 برای تنبیهش در نظر گرفتید، با

 «.قاطعیت اجرا کنید

*** 

و به همان نسبت اضطراب و استرس حنانه هم  روزهای پایانی سال نزدیک شده

 بیشتر شده بود. گاهی به درستی

نمیتوانست مثل همیشه کنترل اوضاع را به دست بگیرد. گویی فراموش کرده 

 بود، چطور پیش از این بدون دغدغه

به همه مسائل خانوادگی و امور کارگاه رسیدگی میکرده، بدون آنکه مشکلی به 

 وجود آید. جدیداً عجیب احساس

خستگی و سردرگمی داشت. چقدر نیازمند شانهای بود که سر رویش گذاشته و 

 :کسی درون گوشش زمزمه کند
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 «.نگران نباش. خودم حواسم به همه چیز هست»

خوشی و آسایشش را فدای خوشبختی بچههایش خسته بود از سالها دویدن و 

 کردن. دمی آرامش نیاز داشت که این

روزها به طرز باورنکردی از او فراری بود. در افکار پریشان خود غرق بود و 

 بدون توجه به اطراف از سرویس پیاده

شد. هنوز وارد محوطه نشده بود که مثل هر روز حجازی جلوی رویش سبز شد. 

 :ارانه گفتبیمقدمه و طلبک

چطور من میخوام کاری برات انجام بدم، بدون مکث رد میکنی. اما کمک جناب »

 رییس با اشتیاف مورد قبول واقع

میشه؟ خون ایشون رنگینتره یا پوالش پررنگتر؟ دردت ماشین خوشگله؟ 

 میخرم برات. دیگه چی میخوای تا

 «راضی بشی؟

 واماندگی

119 

ی که پشت سر گذاشته بود، به هیچ وجه اول حنانه با توجه به اوضاع پر تشنج

 .صبح، حوصله کَلکَل با او را نداشت

سعی کرد عصبانیت و ناراحتیاش را برای لحظهای کنار گذاشته و طوری جوابش 

 را بدهد تا بلکه برای همیشه دست
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 .از سرش بردارد

 «مامان گوهر پیغامم رو بهتون نرسوندن؟»

 :حجازی با لحنی شاکی جواب داد

تفاقاً چون پیغامت رو شنیدم و باور نکردم، خواستم بفهمم دلیل این همه ناز ا»

 «کردنت چیه؟

 .حنانه به سختی تالش داشت، خونسردی خود را حفظ کند

من عالقهای به ازدواج مجدد ندارم. اگه داشتم سالها پیش از این، وقتی بچههام »

 کوچیک بودن این کار رو میکردم؛

 «.گ شدن و نمیتونن با یه پدر جدید کنار بیاننه حاال که هر دو بزر

از کجا میدونی که نمیتونن کنار بیان؟ دخترت که داره میره سر زندگی »

 خودش. پسرت هم میتونه بره پیش اقوام

 «پدریش زندگی کنه. مشکل کجاست؟

حنانه با شنیدن این حرف، دیگر نتوانست خوددار باشد. کمی صدایش باال رفته و 

 :با تغیر گفت

هنوز هیچ نسبتی بین ما وجود نداره، این طوری دارید برای خودتون تعیین »

 تکلیف میکنید. وای به اون روزی که

 «!اجازه و اختیاری هم در مورد زندگی ما داشته باشید

بعد از تمام شدن جملهاش به او پشت کرده و پا تند کرد تا هر چه زودتر از او 
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 دور شود. چند قدم که فاصله گرفت

 :یک لحظه ایستاد و به سمتش چرخید. بدون کوچکترین نرمشی و با اخم گفت

درضمن دفعه آخری بود که مزاحمم شدید. بار دیگه بخواید به این »

 اصرارهاتون ادامه بدید، مجبورم طور دیگهای

 «.برخورد کنم

وقتی برگشت تا به راهش ادامه دهد، متوجه کارن شد که کنار ماشینش ایستاده 

 .ش بین آن دو در گردش بودو نگاه

کی وارد محوطه شده بود که ندیده بودش؟ از کی مکالمات آنان را گوش میداد؟ 

 یعنی همه حرفهایشان را شنیده

بود؟ سرش را زیر انداخت و قدمهایش را تندتر برداشت تا هر چه زودتر وارد 

 ساختمان شود. تحمل دیدن نگاه

ت. هر چند که از نگاه کارن چیزی حس شماتتبار اطرافیان را بر روی خود نداش

 نکرده بود، اما دوست نداشت

 .بیهوده، مورد قضاوت قرار بگیرد

 واماندگی
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وقتی وارد رختکن شد، دست روی سینه گذاشت تا کمی آرام بگیرد. ناخواسته 

 چند قطره از چشمانش فرو افتاد. به
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یش میآید. کمکم این فکر کرد چرا این روزها مدام اتفاقات پرتنش برایش پ

 صبر و تحملش پایان یافته و خشمش رو

به افزایش بود. با شنیدن صدای چند نفر از کارگران که داخل میشدند، سریع با 

 کف دست اشکش را پاک کرده و در

کمدش را باز کرد. سر داخل آن فرو برد تا صورت برافروختهاش را از دید آنها 

 پنهان کند. بدون بلند کردن سرش، در

مان حالت جواب سالمشان را داده و مشغول تعویض لباسش شد. کمی با تعلل ه

 کارش را انجام داد تا بتواند به خود

 .مسلط شود

اما مامان گوهر به خوبی او را از بَر بود. چیزی از نگاه تیزبینش پنهان نمیماند. به 

 محض ورود به سالن، نگاه دقیقی در

صورتش گرداند و از جا بلند شد. دستکشهایش را بیرون آورده و کنار میز 

 سبزیپاک کنی قرار داد. دست پشت

 :کتف حنانه گذاشته و برای آنکه کسی را کنجکاو نکند، گفت

حنانه جون بیا بریم یه چیزی میخواستم نشونت بدم. دیروز با دخترم بحثم »

 شده بود. بهش گفتم حنانه جون

 «.دا میرم ازش میپرسممیدونه، فر

همین طور بیربط و با ربط چیزهایی به هم بافته و با هم از سالن خارج شدند. 
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 وقتی کامل از دید کارگران دور شدند،

 :صدایش را پایین آورده و پرسید

 «.باز این پیر پسر مزاحمت شد؟ من که باهاش حرف زدم»

نع فرو افتادن اشکش حنانه نفس عمیقی گرفت و سرش را به عقب خم کرد تا ما

 شود. بعد از لحظهای مکث سری به

 :دو طرف تکان داد و با صدای غمگینی گفت

 «.دقیقاً به خاطر حرفهای شما عصبانی بود و کلی متلک بارم کرد»

 :مامان گوهر اخم در هم کشید و با خشم توپید

 غلط کرده پسره ابتر! به چه حقی دخترم رو میرنجونه؟ فکر کرده کس و کار»

 نداری و هر جوری دلش خواست باید

 «بتازونه؟

 :قدمی برداشت و گفت

 «االن میرم سراغش بفهمم چی از جونت میخواد؟»

که به او لقب داده بود خندهاش گرفت. با این حال به بازوی « ابتر»حنانه از لفظ 

 :مامان گوهر چسبید و با التماس گفت

 واماندگی
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وریزی میشه. به اندازه کافی با این کاراش تو نه تو رو خدا! تو محیط کار آبر»
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 «.چشم هستیم، نمیخوام بدتر بشه

 :کمی از او فاصله گرفت. با سر زیر افتاده و صدایی تحلیل رفته و ناراحت گفت

شما برین به کارتون برسید. تصمیم گرفتم بعد از عروسی پانیذ محل کارم رو  »

 عوض کنم. این طوری خود به خود

ه. میگردم یه جایی پیدا کنم که ساعت کارش کمتر باشه تا بیشتر مشکل حل میش

 بتونم برای پویا وقت بذارم. تا اون

موقع تحمل میکنم. الزم نیست شما چیزی بهش بگید. اگه قرار بود کنار بکشه 

 باید با حرفهای امروز من بره پی

 «.کارش

 .چشمان مامان گوهر درشت شده و ابرو باال داد

 «بهش؟مگه چی گفتی »

 «.گفتم کالً هیچ عالقهای به ازدواج مجدد ندارم»

 «خانم توفیق نحوه بسته بندی سبزیها رو برای کارگرا توضیح دادید؟»

با شنیدن صدای کارن یکه خورده به سمتش چرخید. قبل از آنکه بتواند جوابی 

 :بدهد، کارن با اخم گفت

ائل رو برای بعد از مثل اینکه بحث ازدواج خیلی داغه! بهتر نیست این مس»

 «ساعت کاری بذارید؟

حنانه به شانس گند خود لعنت فرستاد که هر بار باید کارن شاهد گفتگوهایش 
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 باشد. تنها عذرخواهی کوتاهی کرده و

از آنها فاصله گرفت. مامان گوهر همانطور خیره، کارن را نگاه میکرد. کارن 

 :متعجب پرسید

 «مشکلی هست؟»

 :انعطافی پرسید مامان گوهر بدون هیچ

 «پدر حالشون خوبه؟»

 «.بد نیستن»

 «.جاشون بدجور خالیه. از وقتی رفتن دیگه اینجا روح نداره»

کارن جایز نمیدانست، به او که تقریباً همسن مادرش بود چیزی بگوید. برای 

 :آنکه او را از سر خود باز کند، گفت

 واماندگی
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 «.دلیتون تشریف داشته باشیدفکر کنم االن باید توی سالن و روی صن»

مامان گوهر با مکث، خودش را تکانی داد. به سستی چشمهایش را که هزاران 

 حرف در خود داشت از او گرفته و به

 .سمت سالن رفت

*** 

همپای مامان گوهر از ساختمان خارج شده و پا به حیاط گذاشتند تا به طرف 
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 سرویس بروند. با یادآوری آنکه حنانه

 :قصد تغییر محل کارش را دارد، با صدای غمگینی گفت

گرچه بعد از این همه سال با هم کار کردن، طاقت دوریت رو ندارم. اما دعا »

 میکنم هر جور خیر و صالحته برات

 «.پیش بیاد. باور کن به اندازه دخترای خودم برام عزیزی

ریق میکرد. دهان محبتهای ناب و خالص مامان گوهر، همیشه آرامش را به او تز

 باز کرد از او تشکر کند که

موبایلش به صدا درآمد. با دیدن شماره ناشناس قلبش به طپش افتاد. بعد از 

 تلفنی که از طرف مدرسه شده بود، با

هر بار شنیدن صدای موبایلش، ناخودآگاه استرس به سراغش آمده و هر لحظه 

 انتظار داشت خبر جدیدی در مورد

ویا به گوشش برسد. به محض برقراری تماس و الو گفتن، خراب کاریهای پ

 مردی با صدایی نخراشیده، شروع کرد به

فحاشی و حرفهای نامربوط زدن. هر چه حنانه سعی داشت کالمی به زبان آورد، 

 مرد به او مهلت نداده و یکریز الفاظ

 .زشت و ناپسندی را به او نسبت میداد

 «.ش نمیدید من چی میگمآقا میگم اشتباه گرفتید. چرا گو»

... 
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 «ای بابا! از کجا مطمئنید همین شماره بوده؟»

… « 

نه من جسارت نمیکنم خدمتتون. ولی آخه من چرا باید بیام مزاحم دختر شما 

 «.بشم

... 

با شنیدن ادامه حرفهای مرد حالش لحظه به لحظه بدتر شده و رنگ از رویش 

 پرید. به یکباره دست و پایش سست

گر مامان گوهر کنارش نبود، به زمین سقوط میکرد. دستانش بیحال دو شده و ا

 طرفش آویزان شد. موبایلش رها

 واماندگی
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شده و روی زمین افتاد. کارن که قصد سوار شدن به ماشینش را داشت، با دیدن 

 این وضعیت کیفش را داخل ماشین

 .پرت کرده و با دو خود را به آنها رساند

 «چی شده؟»

 «.ونم! داشت با تلفن حرف میزد، یهو این جوری شدنمید»

کارن دوال شده و گوشی را برداشت در همان حال با دست ماشنیش را نشان داده 

 :و به مامان گوهر گفت
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 «.ببریدش تو ماشینم دراز بکشه تا یه کم حالش جا بیاد»

کمی به حرفهای مخاطب پشت خط که همچنان مشغول تهدید بود، گوش داد. 

 صدایش را اندکی باال برده و میانبعد 

 :حرفش پرید

 «.بسیار خب، پیگیری میکنیم»

 :اجازه صحبت بیشتر را نداده و گوشی را قطع کرد. پفی کشید و زیر لب غر زد

 «.چقدر این پسر اذیتش میکنه»

با دو سه قدم بلند به طرف ماشینش رفت و روی صندلی راننده نشست. کامل به 

 صورت عقب چرخید و نگاه در

مهتابی رنگ حنانه گرداند که چشمهایش را بسته بود. مچ دستش را به دست 

 گرفت و با باال آوردن مچ دست چپ

خود و نگاه کردن به ساعت، نبضش را کنترل کرد. رو به مامان گوهر که سر 

 حنانه را در آغوش داشت و با قیافهای

 :نگران، نوازشش میکرد، گفت

 «قند براش بیارید؟میشه زحمت بکشید یه کم آب»

 .با دست به دکه نگهبانی اشاره کرد

 «.فکر کنم آقای موالیی هم داشته باشن»

مامان گوهر با اکراه سر حنانه را به آرامی روی صندلی گذاشته و از ماشین پیاده 
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 شد. کارن همانطور که نگاهش روی

 .صورت حنانه بود، با مالیمت صدایش کرد

 «.بت کردم. جای نگرانی نیستخانم توفیق! من باهاشون صح»

 واماندگی
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پلکهای حنانه لرزش خفیفی گرفت و قبل از باز کردنشان چند قطره اشک از 

 کنار چشمش راه گرفت. به خود

 .تکانی داد تا از جا بلند شود که کارن کف دستش را به طرفش گرفت

 «.بلند نشید. یه کم دیگه دراز بکشید. فشارتون افتاده»

سرش را که کمی باال آورده بود، بدون حرفی دوباره روی صندلی قرار داده و 

 نگاه به سقف ماشین دوخت. اشکهایش

 .بیصدا راه گرفته و درون موهای کنار گوشش فرو میرفت

این جور که فهمیدم پسرتون خودش موبایل داره. چرا از موبایل شما پیام »

 «داده؟

 :ا صدای خفهای گفتحنانه سر به دو طرف تکان داد و ب

 «!نمیدونم»

مامان گوهر در ماشین را باز کرده و دست زیر سر حنانه برد تا بلندش کند. 

 حنانه صاف نشست و لیوان را از دست او
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 :گرفت

 «.خودم میخورم، دستت درد نکنه»

 .جرعهای خورده و با شرمندگی به مامان گوهر نگاه کرد

 «.از سرویس جا موندید. کاش شما میرفتید»

 :مامان گوهر با اخم و شماتت نگاهش کرد

انتظار داشتی با این حال، ولت کنم و برم. اگه نگرفته بودمت که دور از جون »

 مثل آقای نیکبین سرت خورده بود به

 «.یه جایی و ضربه مغزی شده بودی

 «.نگران نباشید میرسونمتون. فقط این آب قند رو تا آخر بخورید»

ن را به آقای موالیی پس داده و خواست سوار ماشین وقتی مامان گوهر لیوا

 :بشود، کارن گفت

 «.لطفاً بفرمایید جلو بشیند»

مامان گوهر در عقب را که باز کرده بود، بست و کنار کارن جای گرفت. کارن 

 استارت زده و سر به طرف مامان گوهر

 .چرخاند

 واماندگی
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 «.کمربندتون رو هم لطفاً ببندید»
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 «!سم پسرم، برومن نمیتر»

مسئله ترس شما نیست. اوالً نبستن کمربند جریمه داره. بعد هم من به عنوان »

 راننده مسئول سالمت و ایمنی

 «.کسایی هستم که تو مسیر همسفرم میشن

 :مامان گوهر حین بستن کمربند گفت

ای کاش اونهایی هم که قراره تو سفر زندگی یه عمر کنار هم باشن، به همین »

 .ه احساس مسئولیت میکردنانداز

اونوقت این همه خانوادهها به مشکل برنمیخوردن که مجبور باشن از نیمه راه 

 «.مسیرشون رو جدا کنن

 :کارن همراه لبخند، نیم نگاهی به مامان گوهر کرده و گفت

 «.چه شاعرانه! جمله زیبایی بود»

 .مامان گوهر بدون آنکه جوابش را بدهد به طرف حنانه چرخید

 «معلوم شد مرتیکه چی میخواست، این همه تن و بدنت رو لرزوند؟»

 .صدای حنانه هنوز هم بیحال و گرفته بود

میگفت مزاحم دخترم شدید و تهدید کرد شکایت میکنه. ظاهراً دختر »

 بیچارهش رو هم کتک مفصلی بابت این

 قضیه زده بود. میگفت وقتی به دختر خودم رحم نکردم، دیگه برای اونی که

 مزاحمش شده، پشیزی ارزش قائل
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 «.نیستم. هر کاری الزم باشه، برای ادب کردنش انجام میدم

 :مامان گوهر معترض گفت

پویا که خودش گوشی داره! برای چی با گوشی تو پیام داده؟ نکنه شمارهت رو »

 پیدا کردن و خواستن شکایت پویا رو

 «.بهت بکنن

 «بفهمم قضیه چی بوده؟نمیدونم. باید برم باهاش صحبت کنم تا »

مامان گوهر بعد از دادن آدرس، سر خیابانشان پیاده شده و تشکر کرد. دوال 

 شده و از پنجره باز عقب، رو به حنانه

 :گفت

 واماندگی
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غصه نخور قربونت برم. بچهس دیگه! شیطنت کرده. هر چی بخوای سر به »

 «.سرش بذاری بدتر میشه

اکتفا کرد. کارن « باشه»حنانه در جوابش لبخندی زورکی به لب آورد و به گفتن 

 :رو به حنانه گفت

لطفاً تشریف بیارید جلو. این طوری احساس راننده تاکسی بودن بهم دست »

 «.میده

حنانه با سستی پیاده شده و روی صندلی کمک راننده جای گرفت. حین بستن 
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 :کمربندش گفت

 «!ی هم انساننرانندههای تاکس»

صد در صد! قصد توهین به این شغل و افراد زحمتکش رو ندارم. اما فکر نکنم »

 کسی با همچین ماشینی

 «.مسافرکشی کنه

حنانه در سکوت خیره به جلو بود و حرفی برای گفتن نداشت. کارن نگاه 

 :کوتاهی به او کرده و گفت

ه گفت بچهس و در ضمن حرف خانم رضوی رو به هیچ وجه قبول ندارم ک»

 شیطنت کرده. اگه قرار باشه بچهها

مرتکب هر اشتباهی میشن، بذاریم به پای بچه بودنشون و نخوایم جلوشون رو 

 بگیریم، متوجه خطاهاشون نمیشن و

 «.همین طور به کار اشتباهشون ادامه میدن

 :حنانه با لحنی غمگین جواب داد

عیت دنبال توجیه مامان گوهر با شما موافقم! اما حوصله نداشتم تو این موق»

 باشم. گاهی به بعضی بزرگترها فقط باید

باشه و بله گفت. بعد کار خودمون رو انجام بدیم که بهشون بیاحترامی نکرده 

 باشیم. وقتی سن میره باال، به راحتی

 «.پذیرای هر حرفی نیستن



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  231دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

نه کارن به تأیید سر تکان داد. مقابل آپارتمان توقف کرده و به طرف حنا

 .چرخید

اگر احساس کردید کمکی بابت این قضیه از دست من برمیاد، خوشحال میشم »

 بهم خبر بدید. به راحتی با گرفتن

 «پرینت مکالمات، میشه ثابت کرد ادعای اون مرد صحت داره یا نه؟

 «.ممنون! خودم یه جوری حلش میکنم. تشکر بابت رسوندنم»

 «.خواهش میکنم»

 واماندگی
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یاده شدن حنانه، کارن دستی برایش تکان داده و از آنجا دور شد. هنوز بعد از پ

 بیرمق بود و به سختی قدم

برمیداشت. خواست در را ببندد که چیزی مانعش شد. وقتی برگشت پای شایان 

 را الی در دید. خواست بیتوجه به

راهش ادامه دهد که به بازویش چسبید. سر نزدیک گوشش برده و با حرص 

 :گفت

واسه این بچه مایهدار خوب دلبری میکنی. دردت پوله؟ من هم بلدم خرج »

 «.کنم

 :حنانه تقال کرد بازویش را از زیر فشار انگشتان شایان رها کند و با اخم، نشر زد
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 «ولم کن دیوونه! این چرت و پرتا چیه میگی؟»

 «چی کار داری میکنی؟»

قیافهای برافروخته خود را هر دو متعجب به طرف آقای رمضانی چرخیدند، که با 

 .به حیاط رسانده بود

 «!آقا جون»

 .آقای رمضانی نزدیک شده و با کف دست به سینه شایان کوبید

آقا جون و زهر مار! من میدیدم تازگی هی راه به راه این ورا پیدات میشه؛ فکر »

 پدربزرگ و مادربزرگت کردم دلسوز

ت نمیکشی؟ این خانم جای شدی. نگو چشمت دنبال ناموس مردم بود. خجال

 مادرت نباشه، جای خواهر بزرگته. برای

 «چی مزاحمشون میشی؟

 «...من که کاری بهش ندارم، خودش»

 :با خشم توپید ضربه دیگری با پشت دستش به سینهاش کوباند و

خفه شو! یه کلمه از دهنت در نیاد! این خانم محترم چندین ساله اینجا زندگی »

 یدونم کهمیکنن و خیلی خوب م

چقدر با وقار و نجیبن! توی هفت خط رو هم خوب میشناسم. اما نمیدونستم تا 

 این حد پستی که به بخوای این

 «.طوری علنی مزاحمت براشون ایجاد کنی
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 «چی شده؟ چه خبره؟ چرا داد و هوار راه انداختید؟»

خانم رمضانی چادرش را نصفه و نیمه روی سرش گذاشته و با عجله به آنها 

 .نزدیک شد

 واماندگی
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بیا تحویل بگیر خانم! نوه عزیزت که مدام تعریفش رو میکردی و گفتی »

 تازگیها مهربون شده. معلوم شد هدف

کثیفش چی بوده، که هی سر از اینجا در میآورد. آقا سر و گوشش میجنبید و 

 «.بال کثافت بازی بوددن

شایان طلبکارانه دو دست به پهلو گرفته و در جواب پدربزرگش صدایش را باال 

 :برد

 «...آقاجون! من هیچی نمیگم و حرمت موی سفیدتون رو نگه داشتم»

 .آقای رمضانی قدمی به سمتش برداشته و در صورتش بُراق شد

مه چی رو با چشمای مثالً چی میخوای بگی؟ حرفی هم برای گفتن داری؟ ه»

 خودم از پشت پنجره دیدم. این بیچاره

سرش رو انداخته بود پایین و داشت میومد تو حیاط که توئه بیچشم و رو 

 «.مزاحمش شدی

 .اکرم خانم دست روی بازوی همسرش گذاشته و او را کمی کنار کشید
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 «.صبر کن ببینم رمضانی! مگه میشه؟ این وصلهها به شایان من نمیچسبه»

 :آقای رمضانی با دست به حنانه اشاره کرده و بدون مکث به همسرش جواب داد

پس به خانم توفیق میچسبه؟ تو این ده دوازده سالی که اینجا هستن، خطایی »

 ازشون دیدی؟ همیشه آسه اومدن و

 «.آسه رفتن

اکرم خانم سرش را چرخی داده و نگاه چپی به حنانه انداخت. با لحنی منظوردار 

 :گفت

 «.آدمیزاده دیگه! یه وقت شیطون گولش میزنه»

 :آقای رمضانی با لحنی توبیخگر گفت

 «.استعفراهلل! خانم درست نیست تهمت میزنی. میگم من با چشمای خودم دیدم»

حنانه ماندن بیش از این را جایز ندانست و با چشمانی اشکی و بیحرف از 

 کنارشان عبور کرد. پلهها را به آرامی باال

و در پاگرد متوجه پانیذ و پویا شد. بچهها با شنیدن سر و صدا خود را به رفته 

 پنجره پاگرد رسانده و به تماشا

ایستاده بودند. اما نمیدانستند چه عکسالعملی باید نشان دهند. پویا با دیدن رنگ 

 پریده و قیافه دمغ مادرش،

شدهاش صورتش برافروخته شده و دستانش مشت شد. از بین دندانهای قفل 

 :غرید
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 واماندگی
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میخواستم بیام پایین حسابش رو برسم، پانیذ نذاشت. به چه حقی به شما »

 توهین میکنن؟ چرا جوابشون رو

 «ندادی؟

حنانه لحظاتی با چشمان سرخ و نمدار نگاهش کرد. بدون آنکه نگاه از پسرش 

 بگیرد، کیفش را به طرف پانیذ دراز

 :کرد و گفت

 «.اجاق تا من بیامکتری رو بذار رو »

پانیذ از صدای پر خشم و خفه مادرش فهمید که اوضاع مساعد نیست. به آرامی 

 :گفت

 «.چایی آمادهس»

 «.پس برو یه چایی بریز، االن میام»

پانیذ با مکث کوتاهی دو سه پله باقی مانده تا در آپارتمانشان را به آرامی طی 

 کرده و داخل رفت. حنانه با تحکم

 :گفت

 «.رو هم ببنددر  »

 :به محض بسته شدن در با خشمی بیسابقه رو به پویا غرید
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تو که برای خاطر یه تمسخر همکالسیت غیرتی میشی و میزنی دماغش رو »

 داغون میکنی! تو که برای حرف مفت

پسر همسایه رگ غیرتت قلمبه میشه! پس چطور به خودت اجازه میدی مزاحم 

 «دختر مردم بشی؟

 :داشته و با صدایی پایین اما پرقدرت در صورتش توپیدقدمی به سمتش بر

اون دختر هم برای خانوادهش عزیزه و تحمل ندارن ببینن کسی با احساساتش »

 «.بازی کرده

 :پویا سرش را پایین انداخته و با لحنی نادم گفت

اون، من رو سر کار گذاشت. من هم خواستم تالفی کنم. فهمیدم با یه پسر »

 «...دیگه هم

حنانه نگذاشت حرفش به پایان برسد. سیلی محکمی روی صورت پسرش نشاند. 

 انگشت اشاره را جلوی صورتش

 .تهدیدگونه تکان داد. صدایش از شدت خشم خشدار شده بود

 واماندگی
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بار آخرت بود پویا همچین غلطی کردی. آخه بیانصاف از تلفن من چرا پیام »

 دادی؟ پیش خودت فکر نکردی با این

 «کارت آبروی مادرت میره؟ یا ممکنه پاش به کالنتری باز بشه؟
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همانطور که کف دستش روی صورتش و جای سیلی بود، اشک به چشمش راه 

 :پیدا کرده و با صدای آرامی گفت

 «...من فکر نمیکردم»

 .حنانه با انگشت در آپارتمان را نشان داد

 «.ی روی اپن آشپزخونهگمشو از جلوی چشمام دور شو! موبایلت رو هم میذار»

بعد از رفتن پویا به نردهها تکیه داده و چند نفس عمیق گرفت تا شاید راه 

 تنفسش باز شود. گویی غدهای میان

گلویش گیر کرده و راه هوا را بند آورده بود. خدا را شکر کرد که بعد از باال 

 آمدنش از پلهها، بالفاصله شایان از خانه

رمضانی هم به آپارتمان خود رفته بودند. سنگین بودن  بیرون زده و خانم و آقای

 گوششان، مانع از شنیدن صدای

دعوای آنها میشد. هیچ دوست نداشت در حضور دیگران فرزندش را سرزنش 

 .کند، حتی در مقابل خواهرش

*** 

این روزها حجازی فاصلهاش را با حنانه بیشتر کرده و ظاهراً کمی عقب کشیده 

 د که دورادور حنانهبود. اما مشخص بو

را زیر نظر داشت. حنانه به همین هم قانع بود و بیش از این تمایل نداشت خود 

 .را درگیر حواشی کند
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حنانه به طرف سالن بستهبندی میرفت که همان لحظه کارن از آن خارج شد. 

 بعد از سالم و احوالپرسی با دیدن

 :قیافه گرفته حنانه پرسید

 «...شد ؟ اگر نیاز هست میتونم بسپرم آشناهامشکل مزاحمت تلفنی حل »

نه، ممنون! احتیاجی نیست. برای مدتی موبایلش رو ازش گرفتم. فکر نمیکنم »

 «.مشکلی پیش بیاد

 «.بسیار خب. هر طور صالح میدونید»

 :کارن پشت کرده و قصد دور شدن داشت که حنانه پرسید

رو بپرسم، موقعیتش راستی، پدرتون چطورن؟ مدتیه میخواستم احوالشون »

 فراهم نشد. خیلی دوست داشتم

 «.ببینمشون

 واماندگی
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 .کارن کمی لبهایش را روی هم فشرد و دستی به ریش کم پشتش کشید

بد نیست. نه میشه گفت خوبه، نه بد. دست و پاش از او بیحسی اولیه در اومده، »

 اما کسی رو نمیشناسه. کارهای

 «.دهشخصیش رو هم نمیتونه انجام ب

 :مکث کوتاهی کرده و با خوشرویی ادامه داد
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 «.هر وقت مایل بودید، تشریف بیارید. مشکلی نیست»

 «.ممنون، یه روز مزاحم میشم برای عیادتشون»

 «.میخواید بعد از ظهر همراهم بیاید. سه روز در هفته باید برم ورزشش بدم»

 .حنانه کمی م ن م ن کرد و نمیدانست چه جوابی بدهد

زه بدید از پانیذ بپرسم کی میره خونه. یه مدتی میخوام پویا رو بیشتر تحت اجا»

 «.کنترل داشته باشم

 «.موقع رفتن بهتون اطالع میدم، اگر مایل بودید تشریف بیارید»

*** 

 :حنانه بعد از قطع تلفن رو به مامان گوهر گفت

 «.شما با سرویس برید. من میخوام برم خونه آقای نیکبین دیدنشون»

 «.کاش به من هم گفته بودی، همراهت میومدم»

 «.خب االن هم دیر نشده که. میتونید با من بیاید»

نه، نمیشه. نوهم مریض شده و مامانش سر کاره. باید برم مواظبش باشم. باشه »

 «.یه فرصت دیگه

از هم خداحافظی کرده و به طرف ماشین کارن به راه افتاد. از دور میدید که 

 حجازی کنار ماشینش دست به سینه

ایستاده و روی او زوم کرده. از نگاهش اخمآلودش مشخص بود که حرص 

 .میخورد و نمیتواند حرفی به زبان آورد
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آن بود، نیش  نمیفهمید چرا با دیدنش استرس به جانش افتاده و هر لحظه منتظر

 زهرآلودش را نشانش دهد. سوار

ماشین شده و حین بستن کمربند ایمنی، زیر چشمی نگاهش روی حجازی بود. 

 کارن هم متوجه نگاه خیره حجازی

شده و با خواباندن ترمز دستی و جا زدن دنده، ماشین را به سمت بیرون محوطه 

 .حرکت داد

 واماندگی
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ای حجازی تذکر بدم تا مزاحمتی براتون ایجاد اگر نیاز هست میتونم به آق»

 «نکنه؟

حنانه متعجب به طرفش چرخید. فکر نمیکرد متوجه نگاههای بین آنان شده 

 :باشد. با مکث و طمأنینه گفت

نه... راستش... تصمیم گرفتم بعد از عروسی پانیذ محل کارم رو عوض کنم. »

 این طوری دیگه این مشکل هم خود به

 «.خود رفع میشه

 .کارن به آینه بغل نگاه کرده و با باال بردن سرعتش وارد الین سبقت شد

این یعنی پاک کردن صورت مسئله. هر وقت کسی براتون مشکل درست کنه، »

 تصمیم دارید محل کارتون رو عوض
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کنید؟ همیشه و همه جا آدمهای مزاحم وجود دارن. سیاستتون رو باید تغییر 

 «.بدید

تاه نمیان. خیلی وقته که پیگیرن و با هیچ بهونهای کنار ایشون هیچ جوری کو»

 نکشیدن. نمیدونم دیگه به چه زبونی

 «.بهشون بفهمونم قصد ازدواج مجدد ندارم

جسارتاً! نمیخوام تو زندگی خصوصیتون دخالت کنم. اما فکر نمیکنید اگه یه »

 مرد کنارتون بود، بهتر میتونستید

بودید این همه برای تهیه جهیزیه، خودتون رو به پویا رو کنترل کنید؟ یا مجبور ن

 «زحمت بندازید؟

 .حنانه سر به دو طرف تکان داد

بارها به این چیزها فکر کردم. اما بعید میدونم پویا بتونه هیچ مردی رو به »

 عنوان پدرش بپذیره. مواردی بوده که

دگی فهمیده خواستگار داشتم و بدجوری گارد گرفته. در ضمن خودم هم آما

 پذیرش یه فرد جدید رو تو زندگیم

ندارم. اصالً هیچ وقت بهش فکر هم نکردم. ترجیح میدم با همین مشکالت 

 موجودم، یه جوری کنار بیام تا اینکه

 «.مشکالت جدیدی به زندگیم اضافه بشه

کارن پشت ماشینهایی ایستاد که برای سبز شدن چراغ راهنمایی متوقف شده 
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 .انه چرخاندبودند و سر به طرف حن

اوالً هیچ وقت، هیچ کس نمیتونه جای پدر و مادر واقعی آدم رو بگیره و نباید »

 انتظار داشته باشید اون فرد رو به

عنوان پدر جدیدش بپذیره. پس این کامالً طبیعیه که پویا گارد بگیره. ثانیاً چرا 

 فکر میکنید اومدن یه فرد جدید تو

 «.ه؟ شاید برعکس اونها رو کم کنهزندگیتون، مشکالت رو اضافه میکن

 «.مسلماً آقای حجازی اون آدم نخواهد بود که بتونه مشکالت رو کم کنه»

 :کارن بدون معطلی جواب داد

 واماندگی
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به هیچ وجه منظورم آقای حجازی نبود. حرفم اینه شما حتی به خودتون اجازه »

 نمیدید که در مورد یه آدم دیگه

ه اینکه بخواید بررسی کنید که آیا اون فرد صالحیت الزم فکر کنید؛ چه برسه ب

 «برای همراهی با شما رو داره یا نه؟

حنانه متفکر به نیمرخ کارن نگاه کرد. چرا گاهی حرفها و حرکات این مرد او را 

 در خیاالت روزهای خوش گذشته

فرو میبرد. سکوت حنانه باعث شد کارن سر به طرفش چرخانده و نگاه او را 

 افلگیر کند. حنانه با خجالت سر پایینغ
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 .داده و بقیه مسیر در سکوت گذشت

*** 

خیلی خوش اومدی دخترم! اتفاقاً چند بار به کارن گفتم، خانم توفیق اوایل زیاد »

 میومدن سر میزدن. چی شده که

 «حاال کم پیدا شدن؟

رم لطف دارید شما. شرمنده بابت کمخدمتی. راستش درگیر تهیه جهیزیه دخت»

 .هستم، فرصت آزاد کم دارم

به سالمتی و دل خوش! الهی همه جوونا خوشبخت بشن. کارن من که خیر ندید »

 از زندگیش. حاال خوبه غریبه نبود و

دخترعمهش بود. گاهی با خودم میگم دو تا داماد دارم، هیچ فرقی با کار نَم برام 

 ندارن. اما این دختر نمیدونم چرا این

طور سر به هوا از آب در اومد. از اول هم دل به زندگی نمیداد. هر روز یه بهونه، 

 هر روز یه ادا. این همه سال باعث

شد، پسرم ازمون دور باشه. حاال هم که ولشون کرده و نمیگه حداقل برای پسر 

 پسر خودش هم شده یه ذره با دل

 «.من راه بیاد

ان نمیدانست و ترجیح داد تنها شنونده حنانه هیچ در مورد زندگی این رییس جو

 باشد. با دست به چای جلوی روی
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 .حنانه اشاره کرد

 «.بخور مادر جون! سرد میشه»

 .حنانه تشکر کرده و چای را به دست گرفت

 :مادرش با صدای آرامتری ادامه داد

وقتی نگاه به حال و روزشون میکنم، دلم براشون کباب میشه. هر چی هم »

 «...میگم

 «ی میگی حاج خانم؟ باز هم غیبت؟چ»

 «.غیبت چیه مادر! صفتش رو میگم»

 واماندگی
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کارن یکی از چاییهای درون سینی را برداشته و روی مبل روبروی حنانه نشست. 

 لبی با چای تر کرده و رو به او

 :گفت

اگه مایل هستید، االن میتونید پدر رو ببینید. تمیزش کردن. ببخشید معطل »

 «.شدید

 :حنانه بالفاصله از جا بلند شده و گفت

 «!نه، خواهش میکنم. با اجازه»

مادر کارن هم همراه حنانه وارد اتاق پدر کارن شدند. دیدن قیافه نزار آقای 
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 نیکبین، حنانه را به شدت متأثر کرد. به

زحمت لرزش صدایش را کنترل کرده و سالم کرد. آقای نیکبین نگاهش کرد و 

 :فتبا صدای آرامی گ

 «تو کی هستی؟»

 :حنانه لب گزید و همراه لبخند تلخی گفت

 «من توفیقم. صدام میکردید خانم مهندس. یادتون نیست؟»

 :آقای نیکبین بیتوجه به جمله حنانه، به همسرش نگاه کرد و گفت

 «.خانم یه چایی به من بده، تشنمه»

 «.چشم! االن براتون میارم»

 :سرش را نزدیک حنانه برده و گفت

همین یه ساعت پیش بهش چایی دادیم. یادش نیست، دم به دقیقه میگه چایی »

 «.میخوام

شاید به خاطر مصرف قرصها تشنهش میشه. گاهی تشنگی کاذب از عوارض »

 «.بعضی قرصهاست

آره، میدونم مادر جون. کارن بهم گفته. ولی چاره چیه؟ نه میشه قرصا رو بهش »

 ندیم و نه میشه دم به دقیقه بهش

 «.چایی داد

 :کمی به آقای نیکبین نزدیک شده و با مهربانی پرسید
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 «آقای نیکبین حالتون بهتره؟»

 واماندگی
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 :جوابش سکوت و نگاه خیرهاش بود. دوباره پرسید

 «.چیزی احتیاج دارید، براتون بیارم»

 «.خوابم میاید، خسته شدم»

 :حنانه به زور لبخندی زده و گفت

 «.که شما بتونید استراحت کنیدباشه من میرم بیرون »

 :حاج خانم دست حنانه را گرفت و گفت

 «.نه، مادر جون! تازه از خواب بیدار شده. نمیدونه چی میگه، بمون عزیزم»

 «.تشکر، باید برم. قصدم فقط احوالپرسی بود، بیشتر از این مزاحم نمیشم»

حاجخانم یک ریز حنانه را دعا کرده و بابت آمدنش تشکر کرد. کارن با بیرون 

 آمدن حنانه نگاهش روی چشمان قرمز

 :و قیافه ناراحت حنانه نشست. با صدایی محزون به کارن گفت

 «.میشه یه قرص مسکن بهم بدید. خیلی سرم درد میکنه»

نه در اتاق ایستاده بود، کارن بالفاصله از جا بلند شد. آقای نادری که در آستا

 :گفت

 «.االن براشون میارم»
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 :کارن نزدیک حنانه رفته و پرسید

 «مشکلی پیش اومده؟»

حنانه سرش را به نفی تکان داد، اما سردردش تشدید شده و باعث شد لحظهای 

 دچار سرگیجه شده و تعادلش را از

نار کشیده و دست بدهد. کارن دست پیش برد تا نگهش دارد که حنانه خود را ک

 سعی کرد صاف بایستد. کف دست

 .روی چشمانش گذاشت و به دیوار پشت سرش تکیه داد

 :کارن با صدای آرامی گفت

 «.چند لحظه بشینید»

 واماندگی
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 .آقای نادری قرص و لیوانی آب را در بشقاب گذاشته و به طرف حنانه دراز کرد

 «!بفرمایید»

ب فرو داد. به طرف مبلی که رویش نشسته حنانه تشکر کرده و قرص را همراه آ

 :بود، رفته و با برداشتن کیفش گفت

 «.با اجازه دیگه رفع زحمت کنم»

کارن و مادرش اصرار کردند کمی دیگر بماند، اما او تنهایی بچهها را بهانه کرده 

 و از خانه بیرون رفت. کارن هم به
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 :به حنانه گفتدنبالش از مادرش خداحافظی کرده و با زدن دزدگیر رو 

 «.بفرمایید بشینید، میرسونمتون»

 .حنانه کف دستش را باال آورد

 «.احتیاجی نیست! شما به کارتون برسید. خودم میرم»

کارن توجهی نشان نداده و در سمت کمک راننده را برایش باز کرد و خود پشت 

 فرمان نشست. حنانه به ناچار و با

ماشین را از پارک بیرون آورده و از کمی تعلل درون ماشین نشست. همین که 

 کوچه خارج شد، ناگهان حنانه زیر

گریه زد. کارن متعجب نگاهش کرده و بعد به آرامی ماشین را کنار خیابان 

 کشاند. به طرف حنانه چرخید و نگاهش

کرد. کف هر دو دست روی صورتش گذاشته و پر صدا گریه میکرد. لحظات 

 ز جعبهکوتاهی گذشت و کارن دستمالی ا

 :روی داشبورد بیرون آورد. به طرف حنانه گرفت و پرسید

 «دیدن بابام شما رو یاد چیزی انداخته؟»

حنانه دستانش را پایین آورده و متوجه دستمال درون دست کارن شد. با تشکر 

 آرامی آن را گرفته و صورتش را پاک

 .کرد

 «.نداشتممعذرت میخوام! تحمل دیدن آقای نیکبین رو تو این وضعیت »
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 :دوباره گریه را از سر گرفته و گفت

 «.یاد روزهایی افتادم که کنارمون بودن و چقدر با پرسنل میگفتن و میخندیدن»

 :همراه هقهقش ادامه داد

 واماندگی
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من تحمل دیدن هیچ کس رو تو چنین وضعیتی ندارم. زجر و ناکامیشون دلم »

 رو به در میاره. برام سخته دیدن این

 «.. ببخشید باعث ناراحتیتون شدمچیزا

 :کارن سرش را تکان داد و با مهربانی گفت

نیازی به عذرخواهی نیست. این دلرحمی شما قابل ستایشه. البته بیش از همه »

 «.باعث اذیت خودتون میشه

 :دوباره ماشین را راه انداخته و گفت

خوش به حال بچههاتون که چنین مادر مهربونی دارن. باید به وجود شما افتخار »

 کنن. داشتن همچین مادری

 «.نعمته

 :زیر لب با صدای آرامتری، گویی برای خود حرف میزند؛ گفت

 «.حیف پسرم نتونسته از چنین موهبتی برخوردار باشه»

 :صدای گرفتهاش گفت پس از چند ثانیه که حنانه توانست کمی آرامتر شود، با
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معذرت میخوام این حرف رو میزنم. ولی شما که برای من نسخه میپیچید، چرا  »

 خودتون به فکر پیدا کردن یه

 «مادر مناسب برای پسرتون نیستید؟

 :کارن دستی به ریشش کشید و با پوزخند گفت

 «...هنوز از شر مادر واقعیش خالص نشدم. درخواست طالق داده اما»

 .کوتاه و حرصی که در کالمش بود، کمی سرعتش را باال بردبا مکث 

راستش چشمم از زنا ترسیده. با خودم میگم اون که مادر واقعیشه، هیچ حسی »

 به بچهش نداره و خیلی راحت

رهاش کرده. اونوقت از یه زن غریبه، چطور میتونم انتظار داشته باشم به پسرم 

 «محبت کنه؟

 :ده و همراه لبخند کمرنگی گفتنگاهی با تأمل به حنانه کر

 «.اما دیدن شما و ابراز احساساتتون، معادالتم رو به هم ریخته»

اعتراف صریح کارن، حنانه را معذب کرده و نمیدانست چه عکسالعملی نشان 

 دهد. با توقف ماشین جلوی

آپارتمانشان، تشکر کرده و پیاده شد. قبل از دور شدن حنانه، از ماشین پیاده 

 :گفت شده و

 واماندگی
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راستی خانم توفیق! فراموش کردم بگم. مادرم روز جمعه ظهر سفره نذری »

 «.داره. ازم خواست دعوتتون کنم

 «.ممنون. قبول باشه. حتماً خدمت میرسم»

 «.اگه دخترتون یا هر کسی رو خواستید، همراهتون بیارید»

گرمه با شوهرش.  تشکر، شاید با مامان گوهر اومدم. دخترم این روزا سرش»

 دنبال تهیه و تدارک مراسم

 «.عروسیشون هستن

 «.هرجور راحتید»

کارن با باال آوردن کف دستش، خداحافظی کرده و سوار ماشینش شد. بعد از 

 دور شدنش، حنانه در ساختمان را باز

کرده و وارد حیاط شد. با احتیاط نگاهی به اطرافش انداخت. نگران بود مبادا سر 

 یان پیدا شده و دوبارهو کله شا

غافلگیرش کند. به آرامی از پلهها باال رفت. صدای خنده و موسیقی از پشت در 

 به گوشش میرسید. لبخند روی

لبش نشسته و خوشحال بود بعد از مدتها خنده را روی لبان فرزندانش خواهد 

 دید. وقتی وارد شد، پانیذ و بردیا را

ش با عجله به سمتش رفته و دستش را مشغول رقص دید. پانیذ با دیدن مادر

 کشید تا او را هم برای رقصیدن با خود
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 :همراه کند. با خنده پرسید

 «چه خبره؟ چی شده؟»

 :را گرفته و گفت بردیا بعد از سالم و احوالپرسی دست دیگر مادرزنش

هیچی! داریم تمرین میکنیم تو عروسی بتونیم هماهنگ برقصیم که »

 «.مسخرهمون نکنن

ه مثل عروسکی، دستانش بین پانیذ و بردیا در حرکت بود. سر به اطراف حنان

 :چرخاند و پرسید

 «پویا کجاست؟»

 :بردیا به طرف اتاق خیز برداشت و با خنده گفت

 «پویا رو پاک فراموش کردیم. مگه میشه برادرزن جان نرقصه؟»

را از مچ  وقتی بیرون آمد، پویا را کشان کشان با خود همراه کرد. هر دو دستش

 گرفته و وادارش کرد، هماهنگ با او

 .خودش را تکان دهد

 واماندگی
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*** 

پانیذ مامان جان! من دارم میرم. برنج رو آبکش کردم، فقط باید بذاری دم »

 بکشه. زرشکا رو هم شستم، سرخ
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 «.کردنش با خودت

 «.باشه مامان، نگران نباش. انجام میدم»

 :حنانه با صدایی آرام اما ناالن گفت

آخه اولین باره بردیا شب اینجا مونده. هنوز بیدار نشده و من دارم میرم بیرون. »

 «.یه وقت ناراحت میشه

ناراحت نمیشه. دیشب که گفتید امروز سفره دعوتید. ما هم ناهارمون رو »

 !خوردیم، بعدش میریم بیرون. راستی

 «تی تنها بمونه؟عیب نداره پویا یکی دو ساع

 :حنانه همانطور که سر در کیفش فرو برده و محتویاتش را وارسی میکرد، گفت

نه، چه عیبی! دیگه همیشه هم نمیشه بپا براش بذاریم. خوشبختانه فعالً یه »

 مدتیه آروم شده. فقط خدا کنه آرامش

 «.قبل از طوفان نباشه

 :می گفتپانیذ سرش را به مادرش نزدیک کرده و با صدای آرا

فکر کنم توقع نداشت اون طور سیلی زدید تو صورتش. اولین بار بود دست »

 روش بلند کردید، خیلی براش گرون

 «.تموم شد

 :حنانه به چشمان کشیده و زیبای دخترش نگاه دوخت و با لحنی غمگین گفت

خودم هم خیلی پشیمونم از کاری که کردم. اما این اواخر با کاراش اعصابم رو »
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 کرده بود. تصمیم گرفتم عید یه خرد

 «.هدیه خوب بهش بدم تا از دلش در بیارم

حنانه چادر مشکیاش را باز کرده و روی سرش کشید. موبایلش را از کیفش 

 :بیرون آورده و گفت

پانیذ جان، یه اسنپ برام بگیر تا به مامان گوهر زنگ میزنم آماده بشه، ماشین »

 «.هم بیاد

*** 

 واماندگی
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نه کرایه را حساب کرده و همراه مامان گوهر از ماشین پیاده شدند. بعد از حنا

 مرتب کردن کیف و چادرش، دست به

سمت زنگ برد تا آن را فشار دهد، که از آن طرف در باز شده و ویلچر آقای 

 نیکبین که کارن آن را هل میداد،

ابش را داد. بیرون آمد. حنانه بلند سالم کرد. کارن نگاه کوتاهی کرده و جو

 خواست ویلچر را حرکت دهد که تازه

متوجه حنانه پیچیده در چادر شد. شگفتزده نگاهش روی قد و باالی حنانه 

 چرخید و چشمانش از تعجب درشت

شده بود. جواب سالم مامان گوهر را هم به آرامی و بدون گرفتن نگاهش از 
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 حنانه داد. نمیتوانست قدم از قدم

کسی که جلوی رویش با آن چادر عربی ایستاده، حنانه  بردارد. باورش نمیشد

 .باشد

 «.داداش وایستا، داروهای آقاجون رو جا گذاشتی»

خانمی که این جمله را گفت، باعث شد کارن به خود آمده و تکانی به ویلچر دهد 

 تا از جلوی در کنار رود. با دست در

 .ورودی را نشان داد

 «!بفرمایید تو، خوش اومدید»

 .واهرش که با چادر گلدار در آستانه در ایستاده بود، رو کردبه خ

 «.کمند، خانما رو راهنمایی کن داخل»

خانمی که کمند نامیده شد؛ نگاهی عمیق در صورت حنانه گرداند. بعد از دادن 

 نایلون داروها به برادرش، دست پشت

لحظاتی مامان گوهر گذاشته و با دست دیگر به داخل ساختمان دعوتشان کرد. 

 بعد که مهمانها گوشهای جای

 :گرفتند، وارد آشپزخانه شده و رو به خواهرش پرسید

 «کتایون تو اون خانمه رو میشناسی که داره با مامان سالم و احوالپرسی میکنه؟»

کتایون از پنجره کوچک آشپزخانه نگاهی به دو زن چادری انداخت. لب به هم 

 :فشرد و با تردید گفت
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 «آشناس، ولی یادم نمیاد کجا دیدمش! چطور؟ قیافهش برام»

 «.صبر کن از مامان بپرسم، بهت میگم»

 :به طرف در آشپزخانه رفته و رو به مادرش پرسید

 «مامان این زعفرون رو کجا گذاشتی؟»

 .حاجخانم سر به طرفش گرداند

 واماندگی
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 «وا! مادر! تو یخچاله دیگه. کجا باید بذارم؟»

 «پس چرا من پیداش نمیکنم؟»

 :حاج خانم رو به مامان گوهر گفت

ببخشید! با اجازه ببینم چی میخوان. هر کسی فقط خودش راه به کارش »

 «.میبره

 :مامان گوهر با خوشرویی گفت

 «.بفرمایید! خواهش میکنم، مزاحم کارتون نمیشم»

 :وارد آشپزخانه شد و پرسید

 «.نوز زوده که برنج رو بکشیمحاال زعفرون میخواید چی کار؟ ه»

کمند بازوی مادرش را گرفت و او را کناری کشید، تا از دید مهمانان دور باشد. با 

 :صدای آرامی پرسید
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زعفرون نمیخوام که. صدات کردم بپرسم، اون دو خانم کی هستن تازه »

 «اومدن؟

 :حاج خانم در یخچال را باز کرد و گفت

 «نمیشناسی؟ اون جوونتره که خانم توفیقه،»

 :وقتی نگاه گنگ دخترش را دید، ادامه داد

 «.همون که پدرت رو با آمبوالنس رسونده بود بیمارستان»

 :کمند سر تکان داد

آهان! نه من که یادم نمونده. اون روز انقدر گیج و ویج بودم، اصالً متوجه کسی »

 «.نشدم

شپزخانه ظرف خرما را از یخچال بیرون آورده و روی میز کوچک وسط آ

 .گذاشت

من هم که همون موقع نفهمیدم. بعداً که یه روز اومده بود عیادت پدرت، »

 «.سامیار بهم گفت

 .کتایون دستمالی از کشوی کابینت بیرون آورد
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 «.حاال یادم اومد! پس تو بیمارستان دیدمش که قیافهش به نظرم آشنا اومده»

 .کمند ابروهایش را به هم نزدیک کرد
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 «چرا من نمیشناسمش؟»

 :کتایون بشقابی از جا ظرفی برداشته و حین خشک کردنش با دستمال گفت

چون اون روزی که اومده بود، تو بیمارستان نبودی. دخترت مریض شده بود و »

 «.مجبور شدی خونه بمونی

 :حاج خانم رو به دختری که مشغول شستن ظرفها بود، گفت

 «.همراه این خرماها ببر دور بگردون زهره جان، چند تا چایی بریز»

 :کتایون بشقاب را روی کابینت گذاشت و رو به کمند با کنجکاوی پرسید

 «حاال طوری شده؟»

کمند با چشم و ابرو اشاره کرد، صبر کند تا زهره بیرون برود. زهره بعد از 

 ریختن چای در استکانها، آنها را به همراه

آشپزخانه خارج شد. کمند با چشم رفتنش  ظرف خرما درون سینی گذاشته و از

 را دنبال کرده و به محض خروج،

 :سرش را نزدیک خواهر و مادرش برده و با صدای آرامی گفت

رفتم قرصای آقاجون رو بدم داداش. دیدم با چشماش داره زنه رو قورت میده. »

 نمیدونی همچین میخش شده بود

رفتم صداش زدم یهو از هپروت که نمیتونست از جاش تکون بخوره. من بیهوا 

 .در اومد

 .حاج خانم دستی در هوا تکان داد
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چی میگی مادر واسه خودت. اینا هر روز سر کار همدیگه رو میبینن. حتماً دیده »

 «.با چادر اومده، تعجب کرده

 :کتایون با اخم پرسید

 «یعنی همیشه چادری نیست؟»

 «.نه مادر! برای احترام به سفره با چادر اومده»

 :کمند با ذوق گفت
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چادری بودن و نبودنش مهم نیست. من میگم حتماً خاطرش رو میخواد که این »

 «.طوری نگاش میکرد

 :کتایون با قیافهای متفکر گفت

 «.تا اونجایی که یادمه باید بزرگتر از کارن باشه»

 :کمند متعجب گفت

 «!بزرگتره؟ واقعاً؟! اصالً بهش نمیاد»

کتایون به خواهرش پشت کرد. در حال خشک کردن باقی ظرفها با دستمال 

 :درون دستش، گفت

کارن زن داره. برای چی باید چشمش دنبال یه زن دیگه باشه؟ بعد هم فکر »

 کنم اون خانم خودش بچه داره. مگه
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 «همونی نیست که رادین رو برده بود خونهشون؟

 .کمند نزدیک خواهرش ایستاد

داداش دنبالشه دیگه. وگرنه با این همه عشق و  ن میگم چشمبرای همی »

 عالقهای که به پسرش داره، چطور دلش

 «.اومد بذاردش خونه یه غریبه

چی کار میکرد بچهم؟ تو که بچه کوچیک داری. کتایون هم که اون موقع دختر »

 پا به ماهش خونهش بود. خونه ما

؟ باز دید اون یه پسر قد پسر هم به خاطر پدرت نیاوردش. کجا میتونست ببره

 خودش داره؛ فکر کرد شاید اونجا

براش راحتتر باشه. پسرش یکی دو سال از رادینم بزرگتره. وقتی رادین حالش 

 خوب شد و اومد پیشم، بچهم

 «.خودش برام تعریف کرد. تازه یه دختر هم داره که همین روزا عروسی میکنه

 :کمند با لبخند رو به مادرش گفت

 «.اءاهلل! اصالً بهش نمیاد. اگه نمیگفتید فکر میکردم همسن خودم باشهماش»

 .حاج خانم از روی صندلی بلند شد

از سن و سالش خبر ندارم. ولی اگه دل بچهم پیشش گیره، پشت دستم رو داغ »

 .کردم دیگه الم تا کام حرفی نزنم

ل خودش میذارم هر جایی که دلش خوشه و با هر کی دوست داره، دنبال اقبا
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 بره. اونی که ما این همه تشویقش

کردیم از خودمونه، میشناسیمش، چه گلی به سرمون زد؟ پشیمونم اون موقع 

 چرا این همه بهش اصرار کردم ازدواج

 «کنه. حاال خوبه کارنم با یه پسر نوجوون تک و تنها مونده؟

 واماندگی
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 :کتایون رو به مادرش چرخید و با اخم و تندی گفت

 «ین جور واسه خودتون میبرید و میدوزید؟ پس روشنا چی میشه؟هم»

 .حاج خانم به طرف در آشپزخانه رفت

روشنا چی مادر؟ اون اگه شوهر و بچهش رو میخواست، همراهشون میومد »

 ایرون. وقتی بهش زنگ زدم و پرسیدم

ک ی دَرس ت تموم میشه؟ گفت من خیلی وقته درسم تموم شده. پس یه 

 شون هست که کارن از ما پنهونچیزایی بین 

کرده. بهش گفتم پس چرا همراهشون نیومدی؟ گفت من قصد برگشتن ندارم. 

 اگه کارن دلش میخواد به زندگیش

 «.ادامه بده، خودش برگرده هلند

 :کمند قیافه مظلومی به خود گرفت و گفت

همه یه چیزی بهتون میگم ولی بین خودمون بمونه. تو رو خدا یه وقت داداش نف»
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 من بهتون گفتم. سامیار میگفت

 «.مثل اینکه روشنا طالق هلندی گرفته

 .حاج خانم لب پایینش را گاز گرفت

 «وا! خدا به دور! طالق هلندی دیگه چه صیغهایه؟»

 «حاج خانم! همه مهموناتون تشریف آوردن؟ شروع کنیم؟»

 :حاج خانم پا از آشپزخانه بیرون گذاشت و رو به خانم جلسهای گفت

 «!بله، بله، بفرمایید»

 «مرد که ندارید تو خونه، یه وقت صدای ما رو بشنون؟»

نه خانم کربالیی. پسرم همین پیش پای شما، شوهرم رو با پرستارش برد خونه »

 خودش تا جلسه تموم بشه. بفرمایید

شروع کنید. برای شوهرم هم دعا کنید. اصالً این سفره رو به نیت خودش 

 انداختم. اون شبی که خبر دادن بردنش

بیمارستان، همین که پام به بیمارستان رسید؛ نذر کردم زنده از اتاق عمل بیاد 

 «.بیرون، براش سفره بندازم

 «.خدا قبول کنه. انشاءاهلل همه بیماران شفای عاجل پیدا کنن»

**** 

 واماندگی
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کارن بیحواس قاشقش را در ظرف آش پیش رویش میچرخاند و بدون آنکه 

 قاشقی دهانش بگذارد، نگاهش خیره به

 .آن بود

 «بخور مادر! سرد شد از دهن افتاد. چقدر همش میزنی؟»

 :سامیار قاشقی دهانش گذاشته و رو به کارن پرسید

 «.برات کشتیات غرق شده برادر؟ تیم نجات بفرستم»

 :کارن سر باال کرد و با تلخی گفت

تیم نجات رو بفرست، آتیش دخترت رو خاموش کنه. سرمون رفت، از بس »

 «.جیغ جیغ کرد

 :سامیار با مشت گره کرده، نمایشی به سینهاش کوباند و با ادایی مسخره گفت

الهی یکی جیغ جیغوتر از دختر من نسیب خودت بشه، دیگه انقدر از دخترم »

 اد نگیری. به پسرت بگو سر بهایر

سرش نذاره تا صداش در نیاد. گناه کرده یه دونه دخترم میون این همه پسر 

 «گیر افتاده؟

همان لحظه سارینا دختر سامیار خود را به آغوش کارن پرت کرده و با صدای 

 :کودکانهاش گفت

 «.دایی! رارین من رو گاز میگیره»

 .وی دستش را نشان دادکمی آستینش را باال داده و جایی ر
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 «.ببین اوخ شد»

کارن او را به خود فشرد و جایی را که نشانش داده بود، بوس کرد. بوسهای هم 

 روی لپش گذاشته و صورت به

 .صورتش چسباند

 «بوسش کردم دیگه خوب میشه. رادین هم دعواش میکنم، خوبه؟»

 .تسارینا سری به تأیید تکان داده و دوباره سراغ بازی خود رف

 «.دیدی؟ اون بیشرفا جیغش رو در میارن. وگرنه دختر من که مظلومه»

 واماندگی
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آره یکی دختر تو مظلومه، یکی هم تو. هی میره انگولکشون میکنه و بازیشون »

 رو به هم میزنه؛ توقع داری نازش

 «.کنن

 «.خب بازیش بدن. دخترم گناه داره، تنها مونده»

 «.فسقلی همبازیش میشهتنها نیست. همین روزا اون »

 .با سرش به نوزاد تازه متولد شده که روی مبل خوابانده بودند، اشاره کرد

تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود. کو تا اون فینگیلی همبازی سارینا »

 بشه. تا اون موقع دخترم باید از دست

 «این پسرا عذاب بکشه؟
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 «.خیلی ناراحت تنهاییش هستی، یکی دیگه بیار»

 :کاملیا هم حرف داییاش را تایید کرده و با خوشحالی رو به کمند گفت

 «.آره خاله. یکی دیگه بیارید، اقالً دختر من هم همبازی داشته باشه»

 «تو فکر همبازی دخترتی یا تنهایی دخترخالهت؟»

 «.هر دو! با یه تیر دو نشون میزنید»

 «داداش! خانم توفیق چند سالشه؟»

قدمه کمند، لحظهای سکوت کرده و چشم به دهان کارن همه از سؤال بیم

 دوختند. سامیار همراه اخمی کمرنگ، به

کمند اشاره کرد که ادامه ندهد. کارن مات صورت خواهرش مانده بود و 

 نمیفهمید دلیل این کنجکاوی چیست؟

بدون آنکه جوابی به او بدهد، سر پایین انداخته و مشغول خوردن شد. کتایون 

 سر به گوش خواهرش نزدیک کرده و

 :با صدای آرامی گفت

رفتن سین جیم کردی؟ شجره نامهش رو هم که در  کم اون بدبخت رو قبل»

 آوردی. ولش کن داداش رو. نمیبینی از

 «وقتی اومده تو فکره؟

 :ته جوابش را دادکمند هم مثل او آهس

 «.خب برای همین میخوام یه کاری براش بکنم که از فکر و خیال در بیاد دیگه»
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کارن بشقاب نیمخوردهاش را به دست گرفت و با تشکر از مادرش آن را به 

 .آشپزخانه برد

 «.چیزی نخوردی مادر! تو که همیشه آش نذری رو دوست داشتی»

 «.نکنهسیر شدم. دستتون درد »

اما در دل گفت نه از روزی که پویا از آش دستپخت مادرش تعریف کرد. گویی 

 دیگر هیچ آشی به دهانش مزه

نمیکرد و مایل بود آش دستپخت حنانه را بچشد. ولی چرا مشتاق چشیدنش 

 بود؟ چه چیز باعث میشد که این

ه هم روزها تا این اندازه فکرش به سمت او کشیده شود؟ چرا امروز یک لحظ

 نتوانست تصویر او را در قاب چادر، از

فکرش بیرون بفرستد. سامیار لحظهای بعد بلند شده و بشقاب خود و دخترش را 

 به آشپزخانه برد. از پنجره

 .آشپزخانه همسرش را صدا کرد

 «!کمند یه دقیقه بیا»

 :کاملیا که کنار کمند نشسته بود، با لبخند رو به خالهاش گفت

 «.ی. خدا به دادت برسهخاله احضار شد»
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کمند پشت چشمی برای خواهرزادهاش نازک کرده و قری به گردنش داد. 

 .بشقابش را دست گرفته و از جا بلند شد

 «!حاال خواهی دید خدا به داد کی باید برسه»

 :به محض ورود به آشپزخانه سامیار با اخم و صدایی توبیخگر گفت

 «ین همه آدم؟این چه حرفی بود زدی؟ اون هم جلوی ا»

کمند بیتوجه به لحن توبیخگر او، بشقابش را درون سینک گذاشت و دست به 

 .کمر به طرفش چرخید

 «چیه؟ حرف بدی نزدم. میخوام واسه داداشم زن بگیرم. اشکالش کجاست؟ »

وقتی خودش هیچ حرفی نزده، برای چی دخالت میکنی؟ زندگیش هنوز پا در »

 هواست، یکی دیگه رو بیاره وسط

 «این آشفته بازار که چی بشه؟

خودم با این دو تا چشمام دیدم، وقتی خانم توفیق اومد چه جوری محوش شده »

 بود. حتماً یه خبرایی هست که این

 «.طوری پریشون شده

 واماندگی
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 .حاج خانم وارد آشپزخانه شده و سامیار را کنار کشید

پسرم آروم و قرار  پسرم حرص و جوش بیخود نزن. من هم دوست دارم دل»



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  267دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 بگیره و از این به قول تو پا در هوایی

در بیاد. روشنا دیگه زن زندگی کارنم نمیشه. باید به فکر یه نفر دیگه براش 

 «.باشیم

 .سامیار عصبی دستانش را تکانی داد

استفراهلل! حاج خانم! شما دیگه چرا؟ خودش باید بخواد، خودش باید تصمیم »

 «ارهایم؟بگیره. ما اینجا چه ک

 :حاج خانم روی صندلی نشست و رو به سامیار گفت

تو هر روز اونجایی. اونا رو با هم دیدی. حتماً خوب میدونی چی بینشون »

 «.میگذره

 .سامیار با کالفگی از حرفهای بیمنطق همسر و مادرزنش سر تکان داد

ه کم من تا حاال ندیدم غیر از روابط کاری، حرف دیگهای بینشون باه. چون ی»

 نگاش کرده، دلیل نمیشه که حتماً

 «.بهش عالقهمند شده

 :کمند بالفاصله گفت

 «!خب اون خونه داره. شاید میره اونجا دیدنش»

 .سامیار دیگر نتوانست خود را کنترل کرده و صدایش کمی باال رفت

این حرفا چه معنی میده؟ خانم توفیق اصالً اهل این جور برنامهها نیست. چرا »

 «بیخودی حرف در میاری از خودت؟
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 :کتایون همان لحظه وارد آشپزخانه شد و با صدایی خفه توپید

 «.هیس! چه خبره؟ زشته! دامادم اینجاست، یواشتر»

 :سامیار به طرفش چرخید و با تحکم گفت

 «.میتونم حریف این خانما بشم. تو یه چیزی بهشون بگودختر دایی! من ن»

 واماندگی
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با تمام شدن جملهاش، بی معطلی پشت کرده و از آشپزخانه بیرون رفت. برای 

 لحظهای سکوت برقرار شد. کاملیا

وارد شده و دستهای از ظروف کثیف را درون سینک گذاشت. اسکاج به دست 

 بهگرفت تا ظرفها را بشوید که کمند 

 .طرفش رفته و مانعش شد

 «.تو برو! االن صدای بچهت در میاد، باید شیرش بدی»

 :کاملیا با دلخوری گفت

 «.میخواید دنبال نخود سیاه بفرستینم، محترمانه بگید؛ خودم میرم بیرون»

کتایون حین خالی کردن باقی مانده غذا در قابلمه، هشدارگونه دخترش را صدا 

 .کرد

 «!کاملیا»

 «!ابا، رفتم. چشمباشه ب»
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 :بعد از بیرون رفتن دخترش به کمند نگاه دوخت و با جدیت پرسید

 «چه نقشهای کشیدی؟ چی کار میخوای بکنی؟»

 .خواهرش با لبخندی سرخوش، اسکاج کفی را در هوا تکان داد

میخوام مزه دهن این خانم بُزی رو بفهمم، آیا علف به دهنش شیرین میاد یا »

 «نه؟

 «چه جوری؟»

آدرسش رو گیر آوردم. همون محلی میشینن که عمهاینا اون قدیما مینشستن. »

 یه ذره سامیار رو هم تخلیه

 «.اطالعاتی میکنم؛ بعد تا تنور داغه نون رو میچسبونیم

 .کف دو دستش با به معنای چسباندن به هم کوباند و لبخندش عریضتر شد

*** 

 «م؟مادر! مطمئنی خونهشون همین جاست؟ درست اومدی»

 :کمند ماشین را کنار دیوار پارک کرده و با کشیدن ترمز دستی گفت

 واماندگی
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 «.آره مامان جان. اون روز دقیق ازش پرسیدم»

میگم بیخبر اومدیم، یه وقت به این خانم برنخوره؟ به گوش داداشت برسه از »

 «دستمون ناراحت میشه؟
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 :کمند در حال بستن قفل فرمان گفت

عالً کاری بکنیم که. فقط یه خرده پرس و جو میکنیم تا بفهمیم قرار نیست ف »

 بینشون خبری هست یا نه. داداش

که چیزی بروز نمیده. به حال خودش هم بذاریم، حاال حاالها کاری از پیش 

 «.نمیبره. باید خودمون هُلش بدیم

حاج خانم چادرش را روی سر مرتب کرده و چهرهاش از یادآوری آن روزها 

 .فتدرهم ر

 «اون دفعه هم ما هُلش دادیم. نتیجهش چی شد؟»

 .کمند دست دراز کرد و کیفش را از روی صندلی عقب برداشت

 «.این دفعه فرق داره. ما که انتخابش نکردیم. خودش بهمون نشونه داد»

حاج خانم با کندی از ماشین پیاده شد. دست به بدنه ماشین گرفت و قدمی به 

 .طرف کمند برداشت

زنگ به داداشت بزن، بعد بریم  گرانم کمند جان! هنوز دیر نشده. بیا یهدل ن»

 «.خونهش

کمند بازوی مادرش را گرفت و به آرامی او را به طرف آپارتمان سه طبقه 

 .کشاند

وای مامان! چقدر آیه یأس میخونی؟ فکر میکنی االن بهش بگیم اون هم میگه »

 «آره، باشه، خوب کاری کردید؟
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قبل از آنکه مادرش کالم دیگری بگوید، زنگ طبقه دوم را فشرد. لحظاتی بعد 

 :صدای خشدار پسری گفت

 «بله؟»

 .کمند دهانش را به آیفون نزدیک کرد

 «منزل خانم توفیق؟»

 «!بله، بفرمایید»

 «.تشریف دارن خودشون»

 واماندگی
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 «بله، شما؟»

 «.من نیکبین هستم. خواهر کارن»

لحظاتی بعد در با صدای تقی باز شد. این بار صدای پسر  کمی سکوت شد و

 :آرامتر به گوش رسید

 !بفرمایید باال»

همین که کمند و مادرش به طبقه دوم و جلوی در آپارتمان رسیدند، پسری الغر 

 .اندام و قد بلند، سالم کوتاهی گفت

یرون رفت. بدون نگاه کردن به آنها، با سرعت از کنارشان عبور کرده و از خانه ب

 حاج خانم با تعجب به مسیر رفتنش



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  272دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 .نگاه دوخت

 «.وا! یعنی پا قدم ما سنگین بود»

حنانه جلو آمد و بعد از سالم و احوالپرسی، با خندهای مصنوعی در جواب حاج 

 :خانم گفت

 «.نه! طوری نیست. شما بفرمایید داخل، خیلی خوش اومدید»

را غافلگیر کرده بود. نمیتوانست بفهمد  حضور این مهمانهای ناخوانده کامالً حنانه

 دلیل این بیخبر آمدنشان چه

میتواند باشد؟ هر چند همان روز جمعه بعد از پایان مراسم دعا و جمع شدن 

 سفره، نسبت به این همه صمیمیت

او که در کمال احترام سعی در  کمند مشکوک شده بود. سؤال پیچ شدنش توسط

 کشف زیر و بم زندگیاش داشت،

نانه را شگفت زده کرده بود. اما به هیچ وجه انتظار نداشت، تنها چند روز پس ح

 .از آن، سر از خانهاش در آورند

برای آماده کردن وسایل پذیرایی، کمی خود را در آشپزخانه معطل کرد تا بتواند 

 به خود مسلط شود. چند لحظه بعد

 .صدای حاج خانم بلند شد

خواد بیاری. فقط اومدیم خودت رو ببینیم، برای مادر جون بیا بشین، چیزی نمی»

 «.مهمونی که نیومدیم
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 .حنانه کمی به دستانش سرعت داد

 «.چشم! چشم! االن میام. منتظرم چایی دم بکشه»

 «.اومدن، جات خالی خوردیم چایی هم نمیخوایم. قبل»

 واماندگی
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ده بود، روی حنانه سینی چای را به همراه ظرفی برشتوک که روز قبل درست کر

 میز گذاشت. از روی اپن، ظرف

میوههای خرد شده را که با هم مخلوط کرده و روی آنها کمی پودر نارگیل و 

 کنجد پاشیده بود، جلوی دستشان

 .گذاشت

چشمان مهمانانش با لذت روی وسایل ساده پذیرایی میچرخید که با سلیقه 

 تزیین شده بود. با لبخند به هم نگاه

یتعارف دانهای از لوزیهای برشتوک را دهانش گذاشت. بعد از کردند. کمند ب

 چشیدن طعمش، با لذت هومی کشدار

 :گفته و پرسید

 «چقدر اینا تازه و خوشمزهس! از کدوم قنادی گرفتین؟»

 :حنانه با محبت و لبخند بر لب جواب داد

 «.نوش جونتون! از جایی نگرفتم، خودم درست کردم»
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کمند نگاه تحسینبرانگیزش را از حنانه به طرف مادرش چرخاند. دوباره دانهای 

 .دیگر برداشت

 «.پس با اجازه یکی دیگه بخورم، نمیشه از خیرشون گذشت»

 .حنانه بشقاب برشتوک را روی میز به دستان کمند نزدیکتر کرد

 «.خواهش میکنم، قابلتون رو نداره»

 .ا دست به ظرف اشاره کردسر به طرف مادر کارن چرخاند و ب

 «.شما هم بفرمایید، نمک نداره»

 «.دستت درد نکنه، برمیدارم دخترم»

 :حنانه رو به کمند پرسید

راستی چرا دختر کوچولوتون رو با خودتون نیاوردید؟ هزارماشاءاهلل چقدر ناز و »

 «.با نمک بود

 :کمند جرعهای از چایش خورده و جواب داد

و له مگه میشه جایی رفت؟ اگه همراهم باشه یه دقیقه هم وای نگو! با اون و ل»

 نمیتونم سر جام قرار بگیرم. همش باید

 «.دنبالش بدوئم. گذاشتمش پیش عمهش

 واماندگی
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 :مادر کارن رو به حنانه پرسید
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 «مادرجون یه وقت پسرت به خاطر ما که نرفته بیرون؟ مزاحمش نشده باشیم؟»

 .کردحنانه معذب سرش را کمی کج 

واال پسرا تو این سن و سال یه خرده حال و هواشون متغیره. زیاد نمیشه از »

 کاراشون سر درآورد. شما ببخشید که با

 «.دیدنتون از خونه زد بیرون

نه عزیزم! به خاطر خودش گفتم. وگرنه به ما که کاری نداشت بچه. اذیت »

 «.میشه اینطوری

 «.مشکلی نیست، چند دقیقه دیگه برمیگرده»

 «.ما هم زیاد مزاحمت نمیشیم»

به کمند نگاه کرد تا شاید او سر حرف را باز کند، اما بیتوجه به نگاه مادرش، 

 سرگرم خوردن چای و برشتوک بود. به

 .ناچار با کمی تعلل نگاه به حنانه داد

واال!... غرض از مزاحمت... شاید کم و زیاد یه چیزای در مورد کارنم بدونی... »

 نشده همراهش برگردهزنش حاضر 

ایران. پسرم هم خیال نداره دیگه بره هلند. اصالً از اول هم دلش به رفتن راضی 

 نبود. انقدر عروسم زیر گوشش خوند

تا مجبورش کرد. اما کارن همین که شنید چه اتفاقی برای پدرش افتاده، معطل 

 نکرد. فوراً دست پسرش رو گرفت و
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 .برگشت ایران

دم، عروسم رفته دادگاه همونجا و طالقش رو گرفته. فقط چند روزیه متوجه ش

 مثل اینکه باید طالق شرعی هم

بگیرن تا رسمی بشه. دیگه من از این جریانا زیاد سر در نمیارم چی به چیه و باید 

 چی کار کنن. این یکی دو شبه که

ی از ماجرا با خبر شدم، چند بار باهاش حرف زدم. گفتم مادر، باالخره میخوای چ

 کار کنی؟ نمیشه که این جوری

تنها بمونی. همدم میخوای، پسرت به مادر احتیاج داره. ولی درست و حسابی 

 جوابم رو نمیده بفهمم چه فکری تو

سرشه. همش میبینم تو خودشه و آه میکشه. تحمل ندارم به این حال و روز 

 «.ببینمش

 .چایش را برداشت و به همراه برشتوک کمی از آن خورد

 «.قعاً خوشمزهس! معلومه کدبانویی هستیوا»

 :حنانه با لبخندی متواظعانه جواب داد

 واماندگی
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 «.لطف دارید شما»

حرفهای مادر کارن در سرش چرخ میخورد و منتظر بود به اصل مطلب بپردازد. 
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 چایش که تمام شد فنجان را روی

 .نعلبکی قرار داده و با خوشرویی به حنانه نگاه دوخت

، هم دختر داری و هم پسر. الهی زنده و سربلند باشن. میدونی که هر خودت »

 مادری آرزوی دیدن خوشحالی و

خوشبختی بچههاش رو داره. وقتی زندگی پسر و نوهم رو میبینیم این طوری 

 آشفتهس، دلم آتیش میگیره. من هم

دوست دارم آرامش و سعادتشون رو ببینم. اما قسمت پسرم باهاش یار نبود و 

 این شد سرنوشتش. آدم چه میدونه

 «...چی در انتظارشه. اون موقع پیش خودمون فکر کردیم فامیله... شناسه

 .کمند به میان حرف مادرش آمد

خانم  مامان ول کن این حرفا رو. این که روشنا با دادشمون چی کار کرده...»

 توفیق شاید حوصله شنیدنش رو نداشته

باشن. ما برای یه کار دیگهای مزاحمشون شدیم. میدونی حنانه جون.. اسمتون 

 حنانه جون بود دیگه؟ درست

 «میگم؟

 .حنانه همراه لبخندش سری به تأیید تکان داد

 «!بله»

 اشکالی نداره حنانه جون صداتون کنم؟ ناراحت نمیشید؟ آخه احساس میکنم»
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 هم سن خودم یا یه کم بزرگتر باید

 «.باشید

من چهل و یک سالمه عزیزم! ولی شما هر جوری راحتی صدام کن، مشکلی »

 «.ندارم

 .ابروهای کمند باال رفته و چشمانش درشت شد

 «.واقعاً! یعنی همسن کتایون ما هستید؟ اصالً باورم نمیشه»

 .دستانش را در هوا تکانی داد

م دل آدمه که باید سر حال و سر زنده باشه. ماشاءاهلل بگذریم، ولش کن! مه»

 صورتتون که خیلی کم سن نشون

میده. هیچ بهتون نمیاد داماد هم داشته باشید. ولی خب دله دیگه، وقتی ب سُره 

 کاریش نمیشه کرد. از اون روزی که

 واماندگی
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بته من بهش فهمیدیم روشنا خیال برگشتن نداره، خیلی با داداشم حرف زدیم. ال

 .حرفی نزدما! اصالً جرئتش رو ندارم

 «.همچین اخم میکنه که آدم پوشک الزم میشه

حنانه با این حرف به خنده افتاد. کف دست روی دهانش گذاشت و با نگاهی 

 :شرمنده گفت
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 «.ببخشید! خیلی بامزه تعریف میکنید، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم»

و بعد از قورت دادنش، سر و دستش را  کمند برشتوک دیگری دهانش گذاشته

 .همزمان تکان داد

بخند بابا! هر چقدر دوست داری بخند. خالصه جونم واست بگه، هر چی مامانم »

 و شوهرم سامیار، بهش گفتن این زن

 «.دیگه به دردت نمیخوره و به فکر خودت باش. تو گوشش فرو نرفت که نرفت

 :حنانه با شگفتی گفت

 «سر شما هستن؟آقای خردمند هم»

 «بله! مگه نمیدونستین؟»

 «نه! از کجا بدونم؟»

 «یعنی کارن این رو هم بهتون نگفته؟»

 «نه! چرا باید در مورد شما به من بگن؟»

 «اصالً شما تا به حال، درباره خانوادههاتون با هم حرف نزدید؟»

 :حنانه لب به هم فشرد. کف دو دستش را رو به باال گرفته و با تعجب گفت

 «.دلیلی نداشته راجع به این چیزا حرف بزنیم»

 :کمند سرش را تکان داد و با تأمل گفت

 «.آهان! من فکر کردم شما همه حرفاتون رو با هم زدید»

 .حنانه نمیفهمید حرفهای آنان چه ارتباطی با او دارد
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 «چه حرفی؟ درباره چی؟»

 واماندگی
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ری نگاهتون میکرد. من فکر آخه اون روز که اومدید سفره، داداش یه جو»

 کردم شاید بینتون خبریه. ولی چون

هنوز تکلیفش با روشنا معلوم نشده، حرفی نمیزنه یا پا پیش نمیذاره. برای همین 

 ما اومدیم تا بفهمیم نظر شما

 «چیه؟

 :حنانه با گیجی پرسید

 نظرم در مورد چی چیه؟»

 «در مورد داداشم دیگه! نظرتون چیه؟»

 «.متوجه منظورتون نمیشم»

 «یعنی دوست دارید با برادرم ازدواج کنید؟»

 .حنانه شوکزده و بیحرکت به کمند خیره ماند

*** 

این همه راه اومدیم هیچی به هیچی. فقط خدا کنه به داداشت نگه. میترسم شر »

 «.بشه

 .با زدن راهنما وارد خیابان اصلی شد کمند
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 «.دیم داداش هنوز قدمی برنداشتهچرا هیچی به هیچی؟ حداقل فهمی»

 .حاج خانم سر به طرف کمند چرخاند

 «حاال فهمیدیدم، چی میشه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟»

 .ماشین را کمی کنار کشید تا اجازه سبقت به ماشین پشت سرش بدهد

میگم این خانم توفیق چقدر خودداره. هر چی نگاش کردم، آخرش نفهمیدم »

 شم هست یا نه؟باالخره دلش گیر دادا

 «.حرفی هم که نزد، دست از پا درازتر داریم برمیگردیم

 «.من هم که همین رو گفتم»

مامان یه وقت بهش نگی من مجبورت کردم بریم خونه خانم توفیق. میره به »

 «.سامیار میگه، اون هم بیچارهم میکنه

 واماندگی
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 .مادرش جوابی نداد و همچنان متفکر به روبرو خیره بود

*** 

حنانه بعد از دیدن مادر و خواهر کارن در خانهاش، رویارویی با او برایش سخت 

 بوده و تا آنجا که میتوانست از

مواجهه با او اجتناب میکرد. نمیدانست کارن از آنها خواسته بود یا به میل خود 

 به دیدنش آمده بودند. هر چه فکر
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بعد چه برخوردی باید با او کرد به نتیجهای نرسید و نمیدانست که از آن به 

 نشان دهد. جواب رد دادن به حجازی

برایش آنقدر ناگوار نبود که به کارن بخواهد جواب بدهد. اصالً نمیدانست چه 

 .کند

خودش هم حس و حال خودش را نمیفهمید. چرا در برابر سؤال کمند سکوت 

 کرده و نتوانسته بود حرفی بزند؟ از آن

ردرگم بود. مدام رفتار خودش را طی ماههایی که کارن لحظه تا به حال گیج و س

 جانشین پدرش شده بود، با خود

مرور میکرد. آیا خطایی از او سر زده که باعث جلب توجه کارن شده بود. بچهها 

 هم وقتی مادرشان را تا این حد

غرق فکر دیدند، ترجیح دادند او را به حال خود بگذارند. متوجه پچپچ های 

 در اتاق شده بود، اما حوصلهپنهانیشان 

 .پیگیری و کنکاش نداشت

قرار بود جلسه دیگری در کارگاه برگزار شود، اما ایجاد تمرکز الزم برای 

 شرکت در آن برایش سخت بود. مدام ذهنش

به حرفهای مادر و خواهر کارن گریز میزد. متعجب بود چطور خانوادهاش با 

 یکبار دیدن او، تمایل به وصلت نشان

دهاند. بدون اینکه شناختی کاملی نسبت به او داشته و با وجود موانع متعددی دا
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 که سر راهشان بود. حتی تصور

 .چنین پیوندی برایش دور از انتظار به نظر میرسید

از حضور در جلسه هم نمیتوانست سر باز زند، چون از قبل در جریان بوده و 

 بهانهای برای غیبت نداشت. هنوز

د درباره مهمانهایش با مامان گوهر مشورت کند. هرچند فرصت نکرده بو

 پیشاپیش نظر مثبت او را در خصوص

ازدواج مجدد میدانست. بارها مامان گوهر در مورد تشکیل زندگی جدید با او 

 حرف زده و هر بار هم جوابهای

تکراریاش نتوانسته بود او را مجاب کند که تمایلی به ورود فرد جدیدی در 

 .اردزندگیاش ند

بدون نگاه کردن به کسی وارد اتاق شده و سالم کرد. روی دورترین صندلی 

 نسبت به کارن نشست. سر پایین

انداخت و خود را با کاغذهای پیش رویش سرگرم کرد. به سختی میتوانست 

 توجه خود را معطوف جلسه کرده و به

گرفته و صحبتهای حاضرین گوش دهد. نفهمید چه زمانی همه در جای خود قرار 

 تبادل نظرها شروع شد. کمی که

 .گذشت با شنیدن نام خود توجهش جلب شد

 «خانم توفیق دلیل این ناهماهنگی چیه؟»
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 واماندگی
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وقتی حنانه جوابی نداد، خانم جوادی که کنارش نشسته بود، سر جلو برده و به 

 آرامی صدایش کرد. نگاهش را از روی

برگهها گرفت و خانم جوادی با سر به کارن اشاره کرد. عرق به پیشانیاش 

 نشسته و احساس گرمی میکرد. نگاه

 .مستقیم کارن به او دستپاچهاش کرده بود

 «ببخشید! متوجه نشدم چی گفتید؟»

 :کارن با اخمی کمرنگ و کمی توبیخگر پرسید

در مورد چی صحبت اصالً شما از اول جلسه اینجا حضور داشتید؟ فهمیدید »

 «میکردیم؟

 :حجازی پوزخندی زد و با طعنه گفت

 «.شاید داشتن فکر میکردن چه جوری گندی که به وجود اومده رو توجیه کنن»

حنانه با اخم سر به طرفش چرخاند. اصالً نمیفهمید منظور او از این حرف 

 چیست؟

 «عذر میخوام. چه گندی؟»

 :توضیح دادکارن نگذاشت حجازی جوابش را بدهد و 

یک سری اقالم خریداری شده که گفتن شما سفارش دادید. اما هیچ کدوم »
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 فروش نرفته و دوباره به کارگاه

برگردونده شده. توی این اوضاع گرونی و کسادی بازار، ضرر بزرگی رو متوجه 

 ما کرده. جریان این خریدها چیه؟ کی

 «جود داشت؟ازتون خواسته بود که سفارش بدید؟ تقاضایی براشون و

حنانه گیج شده بود. کمی فکر کرد، اما به خاطر نمیآورد که سفارشی داده باشد. 

 .کمی کاغذهایش را زیر و رو کرد

 :کارن بیحوصله گفت

 «.خانم توفیق! ما منتظر توضیحاتتون هستیم»

 :حجازی دوباره با تمسخر گفت

ست؟ همش ایشون اصالً توضیحی ندارن. جدیداً معلوم نیست حواسشون کجا»

 «.خرابکاری به بار میارن

 .حنانه از جا بلند شد و رو به حجازی کمی صدایش را باال برد

 واماندگی
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من چه خرابکاری کردم؟ من اصالً از این سفارشهایی که میفرمایید، خبر ندارم. »

 دادن سفارش خرید، جزو حیطه

 «.کاری من نیست که حاال مجبور باشم جوابگو باشم

 .ابرویش غلیظتر شدکارن اخم 
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بعد از این که پدرم تو بیمارستان بستری شدن، شما گاهی سفارش جنس و »

 خرید میدادید. امضاتون پای سفارشها

 «.هست

 :حنانه این بار مؤدبانه و مالیمتر پاسخ داد

اون زمان بله. چون هم پدرتون تشریف نداشتن و هم گاهی پیش میومد آقای »

 ر بودمخردمند حضور نداشتن. مجبو

گاهی من سفارش بدم که کار نخوابه. ولی بعد از اینکه شما تشریف آوردید، 

 «.دیگه من همچین کاری نکردم

 .با سر به حجازی اشاره کرد

 «.اما آقای حجازی میگن این دستور خریدها از طرف شما بوده»

 :حنانه سر جایش نشست و با اطمینان گفت

معتقدید کار من بوده، مدرک مستدل  پس این وسط یکی داره دروغ میگه. اگر»

 نشون بدید. ثابت شد اشتباه از طرف

 «.من بوده، تمام هزینههاش رو بیکم و کاست پرداخت میکنم

چنان رسا و با اطمینان جملهاش را به پایان رساند، که برای لحظهای سکوت 

 برقرار شد. حجازی همچنان بر موضع

ویش جستجو کرد و برگهای را از آن خود بوده و کم نیاورد. درون پوشه پیش ر

 بیرون آورد. دستش را به طرف کارن



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  287دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 .دراز کرد و کاغذ را نشانش داد

بفرمایید! این برگه دست خط ایشونه. البته روی کاغذ خرید رسمی شرکت »

 نوشته نشده، اما بر اساس همین لیست،

ت خریدها انجام شده. تاریخ زیرش نشون میده، خریدهای اخیر به درخواس

 «.ایشون انجام شده

کارن کمی به کاغذ نگاه کرده و بعد از خانم جوادی خواست آن را به حنانه نشان 

 دهد. حنانه با نگاه کوتاهی به برگه،

 :لبخند پیروزمندانهای به لب آورده و با خیالی آسوده گفت

این دست خط من نیست. یک نفر از روی خطم کپی کرده، اما کارش ناشیانه »

 «.بوده

 :حجازی بالفاصله گفت

 واماندگی
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 «.چه جوری میتونی ثابت کنی نوشته شما نیست»

حنانه از جا بلند شد و نزدیک کارن ایستاد. همانطور که نگاهش روی برگه بود و 

 با انگشت برخی کلمات را نشان

 :میداد، توضیح داد

شه تو شما دست خط من رو قبالً دیدید، چون براتون گزارش کار نوشتم. همی»
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 نوشتههام نظم خاصی رو رعایت

میکنم. همین طور میزان فشاری که موقع نوشتن به کاغذ میارم، به حدیه که از 

 .کاغذ، کلمات قابل تشخیصه پشت

 «.ولی تو همین چند خط، هیچ کدوم از این دو ویژگی رعایت نشده

 :چشمانش، حجازی را نشانه گرفت و قاطعانه ادامه داد

ک نفر خواسته به عمد برای بدنام کردنم، دست نوشته من رو این نشون میده ی»

 جعل کنه. من میتونم بابت جعل

 «.دست خطم از کسی که این کار رو کرده، شکایت کنم

حجازی آب دهانش را قورت داد. دست به پیشانی کشید. کمی همهمه شد و 

 افراد حاضر در اتاق شروع به پچپچ

و حنانه گرداند. در حضور جمع نمیتوانست کردند. کارن مردد نگاه بین حجازی 

 آنها را بازخواست کند. ترجیح داد به

نحوی که کسی مورد سوءظن مستقیم قرار نگیرد، قائله را ختم کرده تا فرصت 

 بیشتری برای رسیدگی به این مطلب

 .داشته باشد. سر به طرف جمع چرخاند و کمی صدایش را بلند کرد

فعالً جلسه رو تعطیل میکنم تا این مشکل حل دوستان ممنون از حضورتون. »

 بشه. ادامه صحبتها باشه برای یه

 «.فرصت دیگه. آقای حجازی، خانم توفیق، لطفاً چند لحظه تشریف داشته باشید
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وقتی اتاق خلوت شد، کارن دست به پهلو گرفته و چند بار نگاهش را روی آن 

 دو نفر گرداند. حنانه بدون آنکه نشانی

نگرانی در صورتش باشد، انگشتانش را جلوی بدنش در هم گره زده از ترس و 

 و منتظر ایستاده بود. حجازی با

 .دندانهای پایین، سبیلهایش را میجوید و چشمانش مدام در گردش بود

خب! نمیفهمم مشکل کجاست؟ یعنی درگیری شخصیتون باید به محیط کار »

 «کشیده بشه؟

د، اما کارن متوجه حرفهای هیچ یک نشد. هر دو هم زمان لب به اعتراض گشودن

 کف دستانش را به نشانه سکوت

 .باال آورد

 «!خواهش میکنم، لطفاً»

 .با مکث کوتاهی دوباره چهرههایشان را از نظر گذراند

 واماندگی
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فکر میکنم دیگه از سن و سال ما گذشته که بخوایم مثل بچه مدرسهایها از »

 بابت همدیگه گله و شکایت کنیم و یا

نرسیدن به خواستههامون، سعی در خرابکاری و درست کردن پاپوش برای 

 «.دیگران بکنیم
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 .جمله دوم را با نگاه مستیم به حجازی گفت که باعث اعتراض دوباره او شد

 «...ولی من»

 .کارن مانع ادامه صحبتش شد

ده و صبر کنید جناب حجازی! من اصالً مایل نیستم بدونم ماجرا از چه قرار بو»

 .چرا چنین مشکلی پیش اومده

دلیلش هر چی که هست، باید بیرون از این محیط حل بشه. چون ضرر این جور 

 کارها، متوجه یه سری افراد

 .بیگناهی میشه که هیچ ربطی به ماجراهای به وجود اومده بین شما ندارن

م من اگه بخوام کنکاش کنم و بفهمم فرد خاطی کی بوده، اون وقت مجبور میش

 علیرغم میل باطنیم، اون شخص رو

از اینجا اخراج کنم. ترجیح میدم کار به اون مرحله کشیده نشه. برای همین، این 

 .بار ندید میگیریم چی پیش اومده

سعی کنید دوباره تکرار نشه؛ چون دفعه بعد دیگه گذشتی در کار نخواهد بود. 

 سری بعد مطمئن باشید برای پیدا

زم باشه، انجام میدم و به طور قطع اون فرد باید دنبال کردن مقصر هر کاری ال

 «.محل کار جدیدی برای خودش باشه

به اندازهای جدیت در کالمش بود که آنان را به سکوت وادار کرده و نیازی به 

 پاسخگویی ندیدند. سمت میز خود رفته
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 :و در همان حال گفت

 «.میتونید تشریف ببرید سر کارتون»

بعد از خروج آن دو، در که پشت سرشان بسته شد. دو دست در موهایش چنگ 

 .زده و آرنجهایش را به میز تکیه داد

لحظاتی به همان حال ماند که تقهای به در باعث شد سر بلند کند. بفرمایید 

 آرامی گفته و سامیار را میان چارچوب

 .در دید

 «چیزی میخوای اخوی بگم برات بیارن؟»

 «.رنگ باشهچایی. پر»

سامیار سر چرخانده و به خانم جوادی سفارش چای داد. با لبخند داخل شده و 

 .در را پشت سرش بست

 «.خوب شد من از اینجا رد میشدم تا به دادت برسم؛ وگرنه آمپر میچسبوندی»
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 .به میز تکیه داده و کمی در صورتش نگاه گرداند

کردی. یعنی نفهمیدی ماجرا از چه قرار  قیافهت که نشون میده تو گل گیر»

 «بوده؟

 «اصالً نپرسیدم که حاال بخوام سر در بیارم موضوع چی بوده؟»
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 :با پوزخندی بلند گفت

 «بَح! پَ چی کار میکردین، خلوت کردی اتاق رو؟»

 «!فقط هشدار دادم بهشون»

 «...بیچاره خانم توفیق. از هر طرف باید محاصره بشه. چه گناهی کرده»

نیمه کاره گذاشتن حرفش باعث شد، کارن با چشمان گرد شده به او نگاه بدوزد. 

 چشم ریز کرده و با تکان اندک

 :سرش پرسید

 «ماجرا چیه؟ تو از چیزی خبر داری؟»

سامیار دستی به صورتش کشید و لبش را روی فشرد. کمی از میز فاصله گرفته و 

 با تکان دستش، آشکارا حرف را

 .عوض کرد

ز میخوام سارینا رو ببرم شهر بازی. اگه رادین هم دوست داره، سر راه امرو»

 «بیام دنبالش؟

کارن بدون اینکه جوابی بدهد، چند لحظه به صورتش خیره ماند. در زدن خانم 

 جوادی و چای آوردنش، نگاه

چشمیشان را قطع کرد. سامیار هم از فرصت استفاده کرده و به طرف در رفت. 

 .و به طرفش چرخیددر را باز کرده 

به رادین بگو اگه دلش خواست، حدود ساعت شیش آماده باشه. قبل بیرون »
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 «.رفتن، زنگ میزنم بهت

منتظر نماند تا کارن جوابش را بدهد و از اتاق بیرون رفت. خانم جوادی هم بعد 

 از گذاشتن سینی چای روی میز، با

تلخی کرده و سر به اجازهای گفته و پشت سر سامیار خارج شد. کارن خنده 

 .تأسف تکان داد

 «!همه دیوونه شدن. معلوم نیست چ ش بود»

*** 

 واماندگی
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با بیرون رفتن رادین به همراه سامیار و سارینا و کمند، تصمیم گرفت سری به 

 پدر و مادرش زده و تا برگشتن آنها،

اتاق همانجا بماند. مادرش با خوشرویی و لبخند به استقبالش آمد. سری به 

 پدرش زد. با آقای نادری سالم و

احوالپرسی کرده و وقتی دید پدرش خواب است، از اتاق بیرون آمد و روی یکی 

 از مبلهای پذیرایی نشست. مادرش

برایش چای و بیسکوییت آورد. کارن چای را دست گرفت و به همراه تکهای 

 بیسکوییت جرعهای از آن خورد. نگاه

زیر نظر گرفته بود، طوری که کارن را به خنده مادرش تمامی حرکات او را 



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  294دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 .انداخت

 «.چی شده حاج خانم؟ همچین نگاه میکنی، انگار چند ساله من رو ندیدی»

 :حاج خانم همراه آه بلندی گفت

 «.آدم سگ بشه، ولی مادر نشه»

 :کارن با صدای بلند خندید و گفت

 «حاج خانم! سگها هم مادر میشن که. این اصطالحات رو از کجا پیدا میکنید؟»

چه میدونم مادر جون! چه سؤاالیی از آدم میپرسی؟ قدیمیا میگفتن، ما هم یاد »

 «.گرفتیم و تکرار میکنیم

هر چیزی قدیمیا میگفتن که حتماً درست نیست. باید بفهمید معنیش چیه، بعد »

 «.تکرار کنید

 :م خیره به دستان کارن که بیسکوییت را دهانش میگذاشت، گفتحاج خان

 «.کاشکی بلد بودم برات شیرینی درست میکردم»

 .با شوق به چشمان پسرش نگاه کرد

 «شیرینی خونگی دوست داری؟»

 .کارن جرعهای دیگر از چایش خورد. با لبخند به مادرش نگاه کرد

 «حاج خانم! مشکوک شدی. چه خوابی برام دیدی؟»

 .مثل اینکه حاج خانم تا جواب نمیگرفت دست بردار نبود

 «تو اول بگو، شیرینی خونگی دوست داری؟»
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 واماندگی
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 .فنجان خالیاش را به سینی برگرداند

معلومه که دوست دارم. این سؤاال برای چیه؟ حاال کی شیرینی خونگی درست »

 کرده؟ کمند که میدونم از این هنرا

میشه انقدر دور و بر خودش رو شلوغ میکنه که وقت اینجور نداره. کتایون هم ه

 «.کارا براش نمیمونه

حاج خانم که گویی با شنیدن جواب پسرش خیالش راحت شده بود، به پشتی 

 .مبل تکیه داد

هیچی مادر! همین جوری پرسیدم. میگم اگه یه خانمی کدبانو باشه و از این »

 «.جور کارا بلد باشه، خوبه دیگه

 .با دقت در صورت مادرش نگاه گرداند. با لبخند سری تکان دادکارن 

بله! معلومه که خوبه. ولی کی تو دور و برمون پیدا میشه، همچین کماالتی داشته »

 «باشه؟

 :حاج خانم از جایش بلند شده و بدون جواب دادن به سؤال کارن گفت

 «.بکشم من برم یه سر به پدرت بزنم. ببینم اگه بیدار شده، شامش رو»

 .کارن بالفاصله بلند شده و دست روی بازوی مادرش گذاشت

 «.شما بشین. خودم میرم، باید ورزشش هم بدم»
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وارد اتاق پدرش شد و چشمانش را باز دید. لب تخت کنارش نشست و بوسهای 

 .به پیشانیاش گذاشت

 «خوبی آقاجون؟ بهتری امروز؟»

 :بود، کناری گذاشت و گفتآقای نادری روزنامهای را که مشغول خواندنش 

امروز خیلی آروم بودن. هر چی باهاشون حرف زدم، جوابم رو ندادن. مثل »

 «.اینکه بعضی روزا بیحوصله میشن

کارن موقع صحبت کردن آقای نادری، نگاهش را سمت او چرخاند. دوباره به 

 :پدرش نگاه کرده و پرسید

 «لت بیارم؟آره آقاجون؟ امروز بیحوصله بودی؟ میخوای سر حا»

از جا بلند شد و پتویش را کنار زد. شروع کرد به ماساژ دادن دستها و پاهایش. 

 با مالیمت حرکاتی به دستها و

پاهایش میداد و در همان حال با پدرش حرف میزد. آقای نادری از جا بلند شد و 

 کنار کارن ایستاد. یکی دیگر از

 .از او، شروع به ماساژ آنها کرددستهای پدر کارن را در دست گرفت و به تقلید 

 واماندگی
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من هم با دیدن شما یاد گرفتم چه جوری ورزششون بدم و هر روز همین کارها »

 «.رو باهاشون انجام میدم
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 «.باید حرکتش داد که هم زخم بستر نگیره و هم بدنش خشک نشه»

 «.بله، میدونم! بعد از حمام دادنش هم، تمام بدنشون رو روغن میزنم»

حاج خانم با سینی غذا وارد شد. آقای نادری بالفاصله به طرف حاج خانم رفته و 

 .سینی را از دستش گرفت

شما چرا زحمت کشیدید؟ خودم میآوردم. منتظر بودم آقای دکتر کارشون »

 «.تموم بشه

 :کارن کنار کشید و با خوشرویی گفت

ا هستم، بعداً اشکال نداره، شامش رو بدید سرد میشه. تا آخر شب اینج»

 «.ورزشش میدم

حاج خانم روی صندلی که لحظاتی قبل آقای نادری نشسته بود، قرار گرفت و رو 

 :به پسرش گفت

 «.رادین تنها میمونه که مادر. کاش همراه خودت آورده بودیش»

 .کارن یک دست در جیب شلوارش فرو برد و کنار مادرش ایستاد

 «.سامیار اومد دنبالش، با هم رفتن شهربازی»

 :با نگرانی گفت

 «.تو این سرما چرا رفتن؟ مریض میشن بچهها»

 :کارن با خنده جواب داد

 «.شهربازیش سرپوشیدهس! سردشون نمیشه»
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 :با مهربانی پرسید

 «تو چرا باهاشون نرفتی؟»

 «.دیگه از سن من گذشته این جور بازیها»

 .صورت پسرش را بهتر ببیند سرش را باال گرفت تا

 واماندگی
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هیچ هم نگذشته قربونت برم. تازه اول جوونیته. حاال حاالها باید زندگی کنی و »

 «.خوش بگذرونی

 :آهی بلند کشیده و با غمی که در صدایش بود، گفت

 «.هی روزگار! اگه یه همدم داشتی، تو هم باهاشون میرفتی»

 :، ادامه دادبعد انگار که با خودش حرف بزند

فکر کنم این خانمه از هر نظر مناسب باشه. پسرش هم میتونه با پسرت دوست »

 «.بشه

کارن چنان با سرعت گردنش را به طرف مادرش چرخاند، که صدای مهرههایش 

 در آمد. چشم تنگ کرده و ابروهایش

 :به هم نزدیک شد. محکم و جدی پرسید

میار هم امروز حرفای عجیبی میزد. حاج خانم! رُک و راست بگید چی شده؟ سا»

 یه اتفاقی افتاده که دارید از من



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  299دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 «!پنهون میکنید

حاج خانم از روی صندلی بلند شد. مچ دست پسرش را چسبید و او را دنبال خود 

 از اتاق بیرون کشاند. به طرف

آشپزخانه رفته و دستش را رها کرد. در حال بیرون آوردن کاسه و بشقاب از 

 :ضیح دادکابینتها تو

کمند ازم خواست چیزی بهت نگم. ولی مگه دلم طاقت میاره ازت پنهون کنم. »

 خیلی با خودم فکر کردم. با اینکه از

تو بزرگتره و خودش هم دو تا بچه داره، اما اخالقش به دلم نشسته. برخالف نظر 

 کتایون، اتفاقاً اینکه از تو بزرگتره،

وزگار رو چشیده. چون پسرش همسن و خیلی هم خوبه، پختهتره؛ سرد و گرم ر

 سال پسر خودته، پس میتونه مادر

خوبی برای پسرت باشه. اگه بری یه دختر جوون و کم سن بگیری که حاضر 

 نمیشه بیاد با پسرت تو یه خونه زندگی

 «....پیرزن راحت نیست کنه. رادین هم که با من

 .قطع کرد کارن کمی صدایش باال رفته و با عصبانیت حرف مادرش را

 «حاج خانم! درباره کی حرف میزنید؟ بدون اطالع من چی کار کردید؟»

حاج خانم ظرفها را روی میز کوچک گوشه آشپزخانه قرار داده و به طرف 

 یخچال رفت. حین بیرون آوردن آب و
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 :ماست، با آرامش گفت

 کاری نکردیم مادر جون. چرا عصبانی میشی؟ یه تُک پا رفتیم تا دم خونهش،»

 بفهمیم مزه دهنش چیه؟ اون هم اصالً

 «.بروز نداد. پسرش که تا چشمش به ما افتاد، از خونه رفت بیرون

 واماندگی
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کارن پفی کشیده و دست پشت گردنش گذاشت. نیم چرخی زد و دو دست به 

 پهلو گرفت. با نشانههایی که مادرش

کار خواهر زبان میداد، مشخص بود در مورد چه کسی حرف میزند. به طور قطع 

 نفهمش بود، که سامیار هم امروز

این همه عصبی بوده و به دفاع از خانم توفیق برآمده بود. حاال معنی حرفها و 

 کالفگی سامیار را میفهمید. پس به

همین خاطر بود که حنانه، یکبار هم به صورتش نگاه نکرده و مدام هنگام حرف 

 زدن با او، سرش پایین بود. حاال

اید با او روبرو میشد؟ تا قبل از این، از دست حجازی در عذاب بود و حاال چطور ب

 باید... به زحمت سعی کرد خشم

 .درونش را مهار کند

برای خودتون بریدید و دوختید و حتماً هم میخواستید مثل سری قبل تنم کنید. »
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 بس نبود یه بار چوب این

عجلهتون رو خوردم؟ هنوز هم بعد گذشت چند سال دارم بابتش تاوان پس 

 «.میدم

مادرش سر به زیر با دستمال درون دستش مشغول بازی شد. به آرامی یکی از 

 صندلیها را بیرون کشید و روی آن

 .نشست

خدا شاهده نمیخوام ذرهای باعث ناراحتیت بشم. خدا نیاره اون روزی رو که تو »

 اشتباهات ما روبخوای چوب 

بخوری. کمند میگفت وقتی اومد داروهای آقات رو بهت بده، دیده یه جوری 

 نگاش میکردی. گفت حتماً بینشون

 «خبریه و به ما نمیگه. فقط بریم بفهمیم چیزی هست یا نه؟

 :کارن همراه پوزخند با حرصی که در کالمش موج میزد، گفت

خانم خونه ماست که انگشتش رو طبق معمول همه آتیشها زیر سر این فضول »

 «.توی هر سوراخی باید فرو کنه

 :حاج خانم تازه به خود آمد که ماجرا را لو داده و با عجله و مهربانی گفت

مادر! یه وقت چیزی بهش نگی! اون هم دلش خواسته یه کاری برای داداشش »

 «.کرده باشه

 .کارن دوباره صدایش باال رفت
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دست و پا چلفتیم؟ سی و شیش سالمه. احتیاجی  آخه این طوری؟ مگه خودم»

 ندارم یکی دیگه برام تعیین تکلیف

کنه. حاال اون زن بیچاره پیش خودش هزار جور فکر و خیال میکنه. تو محل 

 .کارش هم نمیتونه آسایش داشته باشه

چند وقت پیش به خاطر مزاحمت یکی از کارمندا، میخواست کارش رو عوض 

 ست تنها دارهکنه. هیچ میدونید د

زندگیش رو با دو تا بچه میچرخونه؟ کجا میشه با این اوضاع خراب اقتصادی، یه 

 محل کار امن پیدا کرد که حقوقش

 ...کفاف زندگیش رو بده. چرا سر خود کاری میکنید که

 واماندگی
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حاج خانم دستش را همراه دستمال درون آن، باال آورده و حرف پسرش را 

 .برید

در! حاال چیزی نشده که این قدر شلوغش میکنی. رفتیم دو کلوم حرف اووو، ما»

 زدیم باهاش. اون هم که الم تا کام

جوابمون رو نداد و همین طور هاج و واج نگامون میکرد. همش من و کمند حرف 

 زدیم. وقتی دیدیم چیزی نمیگه،

 «.زودی بلند شدیم و اومدیم بیرون
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وی صندلی کنار مادرش نشست و با کارن همچنان اخمهایش در هم بود. ر

 :کنجکاوی پرسید

 «پسرش چی گفت؟»

پسرش رو فقط یه لحظه جلوی در دیدیم. یه سالم سَرسَری گفت و تندی از »

 «.خونه رفت بیرون

 :کارن این بار مالیمتر گفت

 «.به هر حال کار خوبی نکردید»

 :حاج خانم دست روی دست پسرش گذاشته و با نرمی گفت

خانم خوبی به نظر میاد. به درد تو و پسرت میخوره. فقط باید یه  ولی مادر!»

 .خونه بزرگتر بگیرید که راحت باشید

 .دستش را از زیر دست مادرش بیرون کشید و به پشتی صندلی تکیه داد

اوفففف! حاج خانم! تا کجاها رفتید شما! هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و اصالً معلوم »

 ضنیست چی بشه؛ حرف از عو

 «.کردن خونه میزنید

 «.خب مادر! کاری نداره که. میری ازش خواستگاری میکنی، معلوم میشه دیگه»

 «به همین راحتی؟ اگه قبول نکرد چی؟»

چرا قبول نکنه؟ به نفع اون هم هست. میتونه از این به بعد بشینه تو خونه و با »

 خیال راحت پسر تو و پسر خودش
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 «.بره سر کار و این همه سختی بکشه رو بزرگ کنه. دیگه مجبور نیست

حرفهای مادرش او را به فکر فرو برد. با نوک انگشتانش روی میز ضرب گرفته 

 .و به نقطهای نامعلوم خیره شده بود

حاج خانم به گمان آنکه توانسته تأثیر الزم را روی پسرش بگذارد، با خوشحالی 

 بقیه بساط شام را آماده کرد. بهتر

کمی به حال خودش بوده و به قول کارن این بار عجله به خرج دید اجازه دهد 

 ندهند. هر چند با توجه به حرف

 واماندگی
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پسرش که گفت کس دیگری هم مزاحمش شده، نگران شد مبادا خواستگار 

 دیگری داشته و این موقعیت را از دست

بدهند. اما دلش نمیخواست بار دیگر با ندانم کاری، او را به سمتی سوق دهد که 

 دلش رضا نبوده و معضل جدیدی

 .ایجاد شود

*** 

حنانه از او فراری بود و حتی زمانی که مستقیم او را مخاطب قرار میداد، 

 نمیتوانست به چشمانش نگاه بدوزد. قبل

از اینکه زنی مقتدر را میدید که به  از آن که مادرش حرف حنانه را پیش بکشد،
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 تنهایی بار زندگی را به دوش کشیده

 .و سعی در رفع مشکالت عدیده اطرافش دارد، او را تحسین میکرد

بارها ناخواسته او را با روشنا مقایسه کرده و ویژگیهای بسیاری را در او یافته 

 بود. اما حرفهای مادرش که مستقیم

د، تلنگری به او زده و باعث شد از زاویه دیگری از وصلتی دوباره حرف میز

 حنانه را زیر نظر بگیرد. بدون آنکه

خودش بخواهد، توجهش به سمت او جلب شده و این بار جاذبههای زنانهاش را 

 مد نظر قرار داده و روی رفتارش

 .دقیق شده بود

 برای سرکشی وارد سالن شده و غیرمستقیم و دورادور نظارهگر حرکات حنانه

 بود. خود را سرگرم حرف زدن با

کارگران نشان داد، تا توجه کسی را جلب نکند. غافل از آنکه یک نفر بیرون از 

 سالن، نگاههای پنهانی او را شکار

کرده و دندان روی هم میسایید. مترصد فرصتی بود تا اوضاع را بر وفق مراد 

 خود پیش برد. این همه سال به انتظار

توجهش داشت. حاال رقیبی قَدَرتر و تازه نفس از راه  نشسته و سعی در جلب

 رسیده، که کنار زدنش کار راحتی به

نظر نمیرسید. موقع خوردن ناهار، ماما گوهر سر به گوش حنانه نزدیک کرده و 
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 :آرام پچ زد

امروز صبح حجازی جلوم رو گرفت و گفت آدرس خونهت رو بهش بدم. هر »

 رایچی خواستم از زیر زبونش بکشم ب

چی میخواد، چیزی بروز نداد. من هم گفتم باید از خودش بپرسید. من بدون 

 اجازهش نمیتونم آدرس بدم. اون هم

 «.عصبانی شد و رفت

 .حنانه با چشمانی گشاد به مامان گوهر خیره شد

یعنی هنوز هم خیال نداره دست ور داره. بابا این همه آدم! بره سراغ یگی »

 «واد؟دیگه. چی از جون من میخ

 :مامان گوهر قاشقی دهانش گذاشته و با دهان پر و چشمانی خندان گفت

 «...جونت رو! البته در سالمت کامل و بدون»

 واماندگی
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 .حنانه با ناراحتی حرفش را برید

تو رو خدا شوخی نکنید! دیگه از شنیدن اسمش هم کهیر میزنم. خدایا! چرا »

 «راحتم نمیذاره این بشر؟

مشتی سبزی برداشت و دستش را همراه آن جلوی صورت حنانه  مامان گوهر

 .تکان داد
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 «.تنها راحش اینه با یه نفر دیگه ببیندت. اون وقت کنار میکشه»

با حرفهای مامان گوهر، دهانش طعم تلخی گرفته و اشتهایش کور شد. بشقابش 

 را برداشت و از جا بلند شد. به

اشت، رفته و روی نیمکت کنار اتاق طرف اتاقی که کمدهایشان در آن قرار د

 نشست. بشقاب را کنارش گذاشته و به

 .فکر فرو رفت

 «غذاش خوشمزه نبود؟»

صدای ناگهانیاش، باعث شد تکانی بخورد. با اخم نگاهش کرد و با لحنی شاکی 

 :گفت

 «...خیال ندارید دست از این کاراتون بردارید؟ چند بار بگم من تمایلی»

 :تمسخر گفت حرفش را برید و با

 «واقعاً تمایل نداری یا دنبال یه آدم مایه داری؟»

 :حنانه به یکباره از جا بلند شده و با خشم توپید

 «...بهتره احترام خودتون رو حفظ کنید. دوست ندارم تو محیط کار»

حجازی نزدیکتر شده و مستقیم به چشمانش زل زد. حرفش را برید و بدون 

 :گفتهیچ انعطافی نزدیک صورتش 

مادر و خواهرم آخر هفته میان خونهت. بسه هر چی منتظرت موندم و نازت رو »

 «.کشیدم
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از این همه نزدیکی چندشش شد. خودش را عقب کشید. صورتش از عصبانیت 

 گُر گرفت و با دندانهای قفل شده،

 :غرید

مجبور نبودید منتظرم بمونید و نازم رو بکشید. من کوچکترین تمایلی به شما »

 ارم و مایل نیستم به این اصرارهایند

 «.بیجاتون ادامه بدید

 واماندگی
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اولین بار بود که اینطور مستقیم و با جدیت نخواستنش را به زبان آورده بود. 

 نفس نفس میزد و ضربان قلبش شدت

گرفته بود. حجازی چند قدم عقب رفته و نگاهش قفل صورت برافروخته حنانه 

 شد. انتظار این عکسالعمل شدید را

 .نداشت

 «این حرف آخرته؟»

 :حنانه بدون هیچ تردیدی پاسخ داد

 «!بله»

حجازی لحظهای بیحرف مات صورتش ماند. مأیوس و سرخورده پشت کرده و 

 بیرون رفت. به یکباره زانوهایش
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ت شده و روی نیمکت سقوط کرد. عرق روی پیشانیاش نشست. مامان گوهر سس

 نگاه در اتاق گرداند و با دیدن

 .حنانه که بیحال روی نیمکت ولو شده بود، با عجله خود را به او رساند

چی شدی قربونت برم؟ چرا به این روز افتادی؟ فکر کردم میخوای بری »

 دستشویی. بعد دیدم بشقابت رو هم با

ودت بردی، نگرانت شدم. داشتم دنبالت میگشتم. چرا اومدی اینجا؟ از حرف خ

 «من ناراحت شدی؟

 :حنانه نالید

 «!مامان گوهر؟»

 «جون مامان گوهر! دردت به جونم! چی شدی آخه؟»

*** 

مامان گوهر زیر بازویش را گرفته بود و با تکیه بر او به سمت سرویس بهداشتی 

 رفت. کارن کیف در دست، قصد

شده و  خروج از کارگاه را داشت که متوجهشان شد. با دیدن وضعیتشان، نگران

 .راهش را به سمت آنها کج کرد

 .ابروهایش به هم نزدیک شدند

 «مشکلی پیش اومده؟»

 :مامان گوهر سری به باال تکان داده و آرام گفت
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چیزی نیست! یه کم سرش گیج میره. ببرمش آب بزنه به سر و صورتش خوب »

 «.همیش

 واماندگی
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 .صدایی ناواضح از دور به گوش رسید

 «!شاید تو راهی داره»

 .صدای شخص دیگری بالفاصله بلند شد

 «.وای! خاک عالم! نگو! ما تا حاال از این چیزا اینجا نداشتیم»

 .صدای نفر سوم آرامتر شنیده شد

 «.تهاز وقتی آقای نیکبین مریض شدن، انگار خیر و برکت هم از اینجا رف»

کارن زیرچشمی نگاهشان کرد. چند زن کنار هم ایستاده و سر در گوش هم 

 پچپچ میکردند. ترجیح داد عکسالعملی

نشان ندهد تا باعث تحریک بیشتر و ایجاد سوءظن و بدگمانی نشود. به محض 

 خروج مامان گوهر از دستشویی که

 :گفت همچنان زیر بازوی حنانه را گرفته و هدایتش میکرد، به آرامی

وسایلتون رو جمع کنید و بیاید بیرون. تو خیابون بغل کارگاه منتظرتون »

 «.میمونم

 :حنانه خواست مخالفت کند که اجازه نداده و با جدیت گفت



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  311دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 «!باید باهاتون صحبت کنم، اینجا نمیشه. منتظرم»

صبر نکرد تا حنانه جوابی بدهد. بالفاصله چرخید و با قدمهایی محکم و اخمهایی 

 .ه کرده از ساختمان بیرون رفتگر

چند لحظه بعد کنار هم، به سمت مقصدی نامعلوم در حرکت بودند. رنگ و روی 

 پریده و قیافه گرفته حنانه، نشان از

درون پریشانش داشت. کارن میدانست که حال روحی مناسبی ندارد، اما جایز 

 نمیدانست گفتن حرفهایش را به

 .تأخیر بیندازد

 «.ت من برم خونه؟ االن آمادگی شنیدن حرفی رو ندارماگه امکانش هس»

کارن در سکوت به رانندگیاش ادامه داده و لحظاتی بعد جلوی کافیشاپی نگه 

 داشت. دستش روی سوییچ، برای

خاموش کردن ماشین قرار گرفت و به طرف حنانه نیمنگاهی انداخت. با مالیمت 

 :گفت

 «.زیاد طول نمیکشه. من هم باید به کارم برسم»

 واماندگی
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هر دو از ماشین پیاده شده و به طرف پیادهرو رفتند. حنانه به سستی، دنبالش 

 قدم برداشت. در کافیشاپ را باز
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کرده و کنار ایستاد تا اول حنانه داخل شود. میزی کنار پنجره را نشان داده و 

 :پرسید

 «!اینجا راحتید»

 «.رقی نمیکنهف»

 :در حال بیرون آوردن پالتویش سؤال کرد

 «شکالت داغ سفارش بدم؟»

 :حنانه کیفش را روی صندلی کناری گذاشته و حین نشستن گفت

 «.بله، ممنون»

کارن صندلی مقابل حنانه را بیرون کشیده و بعد از قرار دادن پالتویش پشت آن، 

 رویش نشست. سرش را چرخاند و

دی که دفترچهای در دست داشته و سفارشها را یادداشت دستش را برای مر

 میکرد، تکان داد. بعد از گفتن

 :تقاضایش و دور شدن مرد، گفت

 «.اول از همه میخواستم بابت مزاحمت مادر و خواهرم عذرخواهی کنم»

 .با شنیدن این حرف به شدت سرش را باال آورده و با تعجب نگاهش کرد

ط حضورشون و درخواستشون برام دور از انتظار اصالً مزاحمتی نداشتن، فق»

 «.بود

 .کارن موشکافه نگاهش کرد
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 «درخواست؟! چه درخواستی؟»

 «.نظرم رو درباره ازدواج با شما پرسیدن»

کارن پفی کشید و به پشتی صندلی تکیه داد. کالفه نگاه در رستوران گرداند و 

 نمیفهمید چطور باید این موضوع را

گشتانش را در هم گره زده و آرنجش را روی میز قرار داد. جمع و جور کند. ان

 کمی خود را جلو کشیده و مستقیم به

 .چشمانش نگاه دوخت

 «...اونها بدون اطالع من و به خواست خودشون اومدن خونه شما. اما»

 واماندگی
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مکثی کرد و نگاهش را درون کافیشاپ و صندلیهایی که تک و توک پر بودند، 

 .گرداند

 «.اما حرفهای مادرم باعث تلنگری شد و این چند روز زیاد بهتون فکر کردم»

 :با کمی تعلل و نگاه مستقیم به او ادامه داد

واقعیتش من هنوز درگیر همسرم هستم و وضعیتمون نامشخصه. اما اون چه که »

 ازش مطمئنم، اینه که ما هیچ

ایجاد میشه و هیچ آیندهای با هم نخواهیم داشت. وقتی یه شکاف تو زندگی 

 کدوم از طرفین تالشی برای از بین
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بردنش نمیکنن، یا بهتره بگم خواستن یه طرفه من برای بهبود روابط و پر کردن 

 این چاله، فایدهای نداره. نمیشه به

آینده روشنی برای ادامه این زندگی از هم پاشیده امیدوار بود. تو همچین 

 دیگه موقعیت نابسامانی، اینکه بخوام یکی

رو وارد زندگیم کنم، دور از انصافه. هم برای خودم و پسرم، و هم برای فرد 

 «.مقابل

حنانه گیج و مبهوت نگاهش میکرد. درک حرفهای مرد مقابلش که این طور با 

 .متانت حرف میزد، برایش دشوار بود

کارن از مردمکهای رقصان و بیقرار حنانه، متوجه سردرگمیاش شده و بیشتر 

 :داد توضیح

فقط الزمه بدونید، خیالتون راحت باشه. قرار نیست این مزاحمت باز هم تکرار »

 «.بشه

با شنیدن جمله آخرش، ماندن بیش از این را جایز ندانسته و به سرعت از جا 

 بلند شد. کارن با حرکت ناگهانی او جا

 :خورده و بالفاصله برخاست. با دستپاچگی گفت

م نشده. من اصالً قصد اهانت نداشتم. فکر کنم صبر کنید! حرفام هنوز تمو»

 «.منظورم رو درست نرسوندم

 .صدایش لرز مختصری گرفته، اما سعی داشت خود را محکم نشان دهد
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به اندازه کافی شنیدم. خیلی ممنون! سعی میکنم یه کار جدید برای خودم پیدا »

 کنم که بیشتر از این باعث دردسر

 «.برای کارگاهتون نشم

منتظر پاسخی نماند و با برداشتن کیفش، فوراً از کافیشاپ بیرون رفت. کارن با 

 عجله چک پولی از کیفش بیرون

آورده و روی میز گذاشت. با برداشتن پالتویش از پشتی صندلی و قدمهایی بلند 

 به دنبالش پا تند کرد. از در که

تا پیدایش کند. او خارج شد، در حال تن کردم پالتویش، سر به دو طرف گرداند، 

 را دید که خالف جهت پارک ماشین

با عجله دور میشد. با چند قدم بلند خود را به او رساند. دست دراز کرده و گوشه 

 .آستینش را کشید

 «...خواهش میکنم صبر کنید! بد برداشت کردید حرفام رو. منظورم»

 واماندگی
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 .فاصله گرفتحنانه با یک حرکت آستینش را آزاد کرده و قدمی 

 «...حرفاتون واضح بود. قول میدم فاصلهم رو حفظ کنم و»

 .کارن بند کیفش را گرفته و او را به طرف ماشینش کشاند

 «.تا به حرفام گوش ندید، اجازه نمیدم جایی برید»
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قفل مرکزی را زده و در ماشین را باز کرد. با دست داخل را نشان داده و با 

 :نرمش گفت

 «.ید بیشتر توضیح بدمبفرمایید! با»

قیافه جدی اما آرامش که محترمانه درخواستش را بیان کرده بود، مانع از نشان 

 دادن عکسالعمل تندی میشد. وقتی

حنانه روی صندلی نشست، در را بسته و ماشین را دور زد. پشت فرمان جای 

 .گرفت و دو دست روی فرمان قفل کرد

 :او گفت نفس عمیقی کشید و بدون نگاه کردن به

من متأسفم که با حرفام باعث ناراحتیتون شدم. فقط هدفم این بود، توضیح بدم »

 مادر و خواهرم دارن عجله

میکنن. دفعه قبل هم عجله اونها باعث شد من تو این هچل بیفتم. نمیخوام یه 

 اشتباه رو دوباره تکرار کنم. اگه قرار

شنا بشم؛ مایلم با شناخت باشه زندگی مجددی تشکیل بدم و با فرد دیگهای آ

 «.کافی و آگاهانه باشه

کمی به پهلو چرخید و نگاه مستقیمش را به حنانه دوخت. چقدر تفاوت بود بین 

 این زن با روشنا. هر چه بیشتر در

کردار و گفتار او دقت میکرد، بیش از پیش تحت تأثیر رفتار محجوب و 

 سنجیدهاش قرار میگرفت. برخالف روشنا
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مواردی، قیل و قال راه انداخته و حاضر به گوش دادن نبود؛ اما او  که در چنین

 علیرغم غوغای درونش، به خواست او

احترام گذاشته و سوار ماشین شده بود تا به توضیحاتش گوش دهد. نگاهش 

 روی سر زیر افتاده و انگشتان گره

 .شدهاش که روی کیفش قرار داشت، در گردش بود

رد شما گفت که برام جالب بود و تا حاال بهش توجه مادرم یه چیزایی در مو»

 نکرده بودم. در واقع این اواخر به قدری

درگیر مسائل مختلف بودم که اصالً به ازدواج دوباره فکر نمیکردم. چه برسه به 

 اینکه بخوام، مالک و معیاری برای

 «.انتخابم داشته باشم

را بیش از این معذب نکرده  نفس بلندی گرفته و نگاهش را به روبرو داد تا او

 .باشد

مادرم میگفت، یه دختر جوون و بیتجربه، نمیتونه مادر خوبی برای پسرم باشه. »

 گفت چون تفاوت سنی پسرامون

 «... کمه، اونها میتونن دوستای خوبی برای هم باشن و شما هم میتونید مادر

 واماندگی
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واسته باعث ناراحتیاش شود. به حنانه جملهاش را ادامه نداد تا مبادا بار دیگر، ناخ
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 نگاه دوخت که برافروختگی

چهرهاش، با وجود سر پایین افتاده و مقنعهای که مانع دید کامل صورت او 

 .میشد، به خوبی نمایان بود

طبیعیه که اگه بخوام دوباره ازدواج کنم، نمیتونم خواستههای خودم رو نادیده »

 یهبگیرم و فقط به خاطر پسرم، وارد 

شایستهای داره،  رابطه جدید بشم. نمیشه فقط به این دلیل که رادین نیاز به مادر

 احساسات خودم رو فدا کنم و

 «.عالیقم رو در نظر نگیرم

سوییچ را چرخاند و ماشین را روشن کرد. راهنما زد تا عرض خیابان را دور زده 

 .و مسیر بازگشت را در پیش گرفت

ی منظورم رو به شما برسونم که باعث سوءتفاهم من واقعاً نمیدونم چه طور»

 نشه. هر دوی ما در سنی نیستیم که

بخوایم بیگدار به آب بزنیم و اسیر عشق و عاشقی کورکورانه بشیم. دوره غَلَیان 

 احساسات و دگرگونی هورمونها رو

خیلی وقته که پشت سر گذاشتیم. هر دوی ما دنبال آرامش و یه زندگی به دور 

 «.از دغدغه هستیم

بعد از طی مسافتی، دوباره ماشین را کنار خیابان کشانده و بدون نگاه کردن به 

 :حنانه گفت
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 «.ببخشید! زود برمیگردم»

کافیشاپی به محض پیاده شدن کارن، مسیر رفتنش را دنبال کرده و دید که وارد 

 دیگر شد. چند دقیقه بعد با در

دست داشتن سینی کوچکی، سوار ماشین شد. با سر به جایی که از آن بیرون 

 .آمده بود، اشاره کرد

معذرت میخوام دوباره دعوتتون نکردم، داخل بریم. فکر کنم تو ماشین راحتتر »

 «.بتونیم صحبت کنیم

 .سینی یکبار مصرف را به طرف حنانه دراز کرد

بخورید لطفاً! رنگ و روتون خیلی پریده. این طوری احساس میکنم به اجبار »

 «.دارید تحملم میکنید

حنانه بدون بلند کردن سرش، لیوانی را برداشته و آن را میان انگشتانش محصور 

 کرد تا شاید به کمک گرمای مایع

درون آن، کمی از سرمای وجودش بکاهد. چند لحظه به سکوت گذشت و هر 

 .ک محتویات لیوانشان را مینوشیدندی

 .کارن پوزخندی زده و دوباره حرفهایش را از سر گرفت

وقتی قرار شد بریم خواستگاری روشنا، شاید به خاطر سن کمم، شاید هم به »

 این خاطر که همیشه به خانوادهم

اعتماد داشتم و چشم بسته حرفاشون رو گوش میکردم؛ خیلی تو رفتارش دقت 
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 میکردم چون مورد نکردم. فکر

تأیید پدر و مادرمه، پس حتماً همه چی خوب پیش میره. سامیار بارها بهم هشدار 

 داده بود که ما به درد هم

 واماندگی
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نمیخوریم و با ازدواج ما موافق نبود. نمیدونم چی دیده بود ازش، بهم نمیگفت. 

 فقط معتقد بود، دارم اشتباه میکنم

 «.موردش شناخت پیدا کنم و ازم میخواست بیشتر در

 :جرعه دیگری از نوشیدنیاش را پایین داده، با تکان سر و نگاه به حنانه گفت

نمیخوام همه تقصیرها رو بندازم گردن خانوادهم. من هم مقصرم که بدون فکر »

 و کنکاش بیشتر به خواستهشون تن

دن و سر به دادم. خب روشنا دختر زیبایی بود و اون زمان فکر میکردم، آروم بو

 زیریش به خاطر نوع تربیتشه. خیلی

 .دوست داشتم زودتر زندگی مستقلی تشکیل بدم و عاشق بچه بودم

اون زمان روشنا به خاطر احترام به عقاید پدر و مادرش چادر سر میکرد. البته 

 بعدها این رو فهمیدم. زمانی که عقد

و کنار بذارم. از این کردیم، اولین خواستهش ازم این بود که میخوام چادرم ر

 حرفش خیلی تعجب کردم و به هیچ
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وجه انتظارش رو نداشتم. اینکه مهمترین دغدغهش در اولین روز شروع 

 محرمیتمون، چنین چیزی باشه برام

عجیب بود. اما چون آدمی نبودم که بخوام بهش فشار بیارم، گذاشتم هر طوری 

 دوست داره رفتار کنه. حجابی که از

شه و برای احترام به حرف دیگران رعایت بشه، ارزشی نداره. سر اجبار با

 عقایدی که ریشه در روح و روان آدم

 .نداشته باشه، باالخره یه روزی، یه جایی به راحتی از بین میره

وقتی کمی آزاد بشی از او فشار و قید و بندهایی که روی افکارت سنگینی میکنه، 

 .بدون تردید کنارشون میذاری

که بابت کارت عذاب وجدان داشته باشی. چون از اول هم اینها انتخاب بدون این

 خودت نبوده. چیزی بوده که دیگران

بهت تحمیل کردن. چیزی که دیگران برات تکلیف کردن. از بچگی اون طوری 

 بزرگ شدی که بهت دیکته کردن و در

واقع عادت کردی که مثل بقیه باشی. عقایدی رو که خودت تو باورشون و 

 انتخابشون دخیل نباشی، به یه باد بنده و

 «.با کوچکترین نسیمی کنار میره

ته مانده لیوانش را سر کشید و لیوان را به سینی یکبار مصرف برگرداند که روی 

 .داشبورد قرار داده بود
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گاهی فکر میکنم من هم به اندازه خانوادهم مقصرم. چون فقط ظاهرش رو »

 م درونشدیدم و باور کردم. سعی نکرد

رو بشناسم و بفهمم تو فکرش چی میگذره. انگار چشم و گوشم رو بسته بودم و 

 منتظر بودم پدر و مادرم برام

درسته که روشنا »تصمیم بگیرن. البته آقاجون چندین بار باهام حرف زد و گفت: 

 دختر خواهرمه، اما مهم خواست

 «شیمون نمیشی؟قلبی خودته. دلت راضی به این وصلت هست؟ دو روز دیگه پ

االن که اون روزا رو مرور میکنم، میبینم انگار تو هپروت بودم. شاید هم زیادی 

 سادهلوحانه و خوشبینانه فکر

میکردم. حرفهای پدر و مادرم بیش از اندازه روم تأثیر گذاشته بود که فکر 

 میکردم، چون روشنا تو یه خانواده

اومده. غافل از اینکه فشارهای سالم و مقید رشد کرده؛ پس حتماً درست بار 

 زیاده از حدشون، این دختر رو عاصی

 واماندگی
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کرده بود. اون فقط دنبال یه راه فرار بود که از دست سلطه و نفوذ خانوادهش 

 رها بشه. بر عکس من، اون کامالً

 «.آگاهانه بله گفت، چون فهمیده بود تا چه حد منعطفم و باهاش راه میام
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لیوان خالی حنانه را از دستش بیرون آورده و با باز کردن در ماشین همه را روانه 

 سطل زباله کرد. پشت فرمان

نشست و استارت زد. با کمترین سرعت ممکن رانندگی میکرد، تا فرصت 

 بیشتری برای ادامه صحبتهایش داشته

 .باشد

وضیح بدم که در منظورم از این مقدمهچینی، تبرئه خودم نیست. فقط خواستم ت»

 چه شرایطی ازدواج کردم و چرا

االن به بنبست رسیدیم. به محض شروع زندگی مشترکمون، موضوع رفتن به 

 خارج از کشور و زندگی در اونجا رو

پیش کشید. این در حالی بود که من هنوز دانشجو بودم و اون هم یکسال بعد از 

 ازدواجمون باردار شد. میگفت بریم

یه کشور دیگه دنیا بیاد و اقامت یه جای دیگه رو هم داشته باشه. تا بچهمون تو 

 انقدر گفت که مجبور شدم تسلیم

بشم. ترجمه مدارک و دادن درخواست پذیرش به چند تا دانشگاه، چند ماهی 

 طول کشید تا باالخره تونستم ویزای

ه. تازه دانشجویی بگیرم . تو این فاصله رادین دنیا اومد. پدرم قول داد کمکم کن

 بازنشسته شده بود و کارگاه رو راه

انداخته بود. گفت تا زمانی که بتونی روی پای خودت بایستی، برات پول 
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 میفرستم. اوایل شرایط خیلی سختی

 «...داشتیم

 .با صدایی که مثل همیشه آرامش در آن موج میزد، مانع ادامه صحبتش شد

رو برام تعریف میکنید؟ چه  معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم. چرا اینا»

 لزومی داره من این چیزا رو بدونم؟

 «...من که گفتم دنبال یه جای جدید

کارن با عصبانیت و ناگهانی روی ترمز زد، طوری که حنانه به دلیل نبستن 

 کمربند ایمنی، به جلو پرت شد و کم مانده

انع شد. کارن بود سرش به شیشه برخورد کند. اما با گرفتن دستش به داشبورد م

 عصبی به سمتش چرخید و با

 :صدای بلندی گفت

دقیقاً به همین خاطر که باعث برداشت نادرست شما بشه، نمیخواستم خانوادهم »

 سر خود اقدامی کنن، که

 «...نتیجهش

لب گزید و حرفش را فرو خورد. از ماشین پیاده شد و دست به پهلو، کنار ماشین 

 کمی قدم زد. چند بار دست به

ریشش کشید و نفس عمیق گرفت تا هوای سرد اواخر اسفند، آرامش را به او 

 برگرداند. از دست خودش عصبانی بود
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که سرش داد زده. او چه تقصیری داشت؟ از پشت شیشه بسته ماشین، کمی 

 حنانه را نگاه کرد که با چشمان ترسیده

وار شد و با و هاج و واج، حرکات عصبی او را زیر نظر گرفته بود. دوباره س

 :شرمندگی گفت

 واماندگی
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معذرت میخوام! نباید... من تازگی... واقعاً ببخشید! رفتارم اشتباه بود. برای »

 همین فکر میکنم االن اصالً شرایط

 «...مناسبی نیست. من به هیچ وجه

حنانه همچنان نگاهش روی این مرد پریشان احوال بود و با خود فکر میکرد، 

 ت کمی از وضعآشفتگی او دس

نابسامان خودش ندارد. پشیمان شد چرا میان صحبتهایش پریده و اجازه نداده 

 بود تا با حرف زدن، کمی خود را

تخلیه کند. حداقل میتوانست گوش شنوایی برایش باشد. با صدای نرمی که 

 :گوشهای کارن را نوازش میداد، گفت

م شنونده باشم. معذرت اگه گفتن از روزهای گذشته آرومتون میکنه، میتون»

 «...میخوام

 .کف دستش را باال آورد تا مانع ادامه حرفش باشد
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 «.نه، نه! ابداً شما تقصیری ندارید. منم که تازگیها زود از کوره در میرم»

 :سر پایین افتادهاش را تکانی داد و با درماندگی گفت

گذرونده باشیم؟  اصالً یادم نمیاد زمانی بوده که کنار روشنا روزهای خوشی رو»

 شاید فقط همون دو سه سالی اولی

که ایران بودیم، کمی اوضاعمون بهتر بوده. این همه مشتاق رفتن به خارج از 

 کشور بود، اما به محض ورود به هلند،

مشکالت جدیدمون شروع شد. اون موقع بود که تونستم رنگ و روی واقعیش 

 رو بشناسم. تازه فهمیدم چی تو

اون دنبال آزادی بیقید و بند بود. عقدههایی که سالها تو  سرش میگذشته.

 وجودش تلنبار شده بود، حاال با

 «.رسیدن به یه کشور جدید، سر باز کرده و داشت خودنمایی میکرد

 :حنانه با مالیمت گفت

 «اجازه میدید من رانندگی کنم؟»

به حرکت  کارن بیحرف از ماشین پیاده شد. حنانه جای او را گرفت و ماشین را

 در آورد. کارن با صدای خشداری که

 :ناشی از یادآوری روزهای تلخ گذشته بود، ادامه داد

هم باید درس میخوندم و هم کار میکردم. اون هم کار دانشجویی که اکثراً »

 .کارای خدماتی رو شامل میشد
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وبسایت کاریابی دانشجویی رو بهم معرفی کردن و چند ماهی طول کشید تا 

 نوبت بهم برسه. کار تو فتوکپی،

مکدونالد، دفتر پست یا رستوران دانشگاه؛ تقریباً همه رو امتحان کرده بودم. اون 

 هم فقط بین ده تا بیست ساعت

درس بخونم.  اجازه کار داشتم. شبها مجبور میشدم تا دیر وقت بیدار بمونم و

 باید بین سه و نیم تا پنج سال درسم

 .رو تموم میکردم وگرنه اجازه ادامه تحصیل بهم نمیدادن

 واماندگی
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با هر بدبختی بود دکترام رو گرفتم. روشنا از همون روزهای اول رفت سر کار. 

 برای اون چون محدودیتی وجود

دنش به زبان اونجا، مجبور نداشت، راحتتر کار پیدا شد. ولی به خاطر آشنا نبو

 شد کارهایی مثل صندوقداری،

 .بیبیسیتر یا داگواکر انجام بده که نیاز چندانی به استفاده از زبان نداشت

رادین بیچاره، تمام مدت یا پیش پرستار بود یا تو مدرسه. اونجا بچهها از پنج 

 سالگی وارد مدرسه میشن. برای همین

رادین صرف میشد. هزینه درمان و اجاره نصف هزینههامون برای نگهداری 

 خونه، لباس و خوراک، رفت و آمد، واقعاً
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سرسامآوره. درآمدمون کفاف خرج و مخارج اونجا رو نمیداد. اگه کمکهای پدرم 

 «.نبود، نمیتونستیم دووم بیاریم

 :کارن به طرف حنانه چرخید و با مالیمت گفت

فام گوش کنید. وقتی حواستون به میشه چند دقیقه نگه دارید و با دقت به حر»

 چی میخوام من نیست، یادم میره

 «.بگم

حنانه به ناچار کنار کشیده و ماشین را خاموش کرد. کارن کامل به سمتش 

 .چرخید و نگاهش را معطوف او کرد

من میخواستم ازتون خواهش کنم، این گارد دفاعیتون رو نسبت به مردا کنار »

 هیبذارید و اجازه بدید یه را

بینمون باز بشه. خودم هم نمیدونم این راه ممکنه به کجا منتهی بشه؟ اما من هم 

 تو شرایطی نیستم که با اطمینان

بگم، رسماً میتونم ازتون خواستگاری کنم و یه آینده روشنی رو با هم رقم بزنیم. 

 هنوز با تردیدهام در جنگم و دارم

ه کامالً متوجهم که شما هم این میون این سردرگمیها دست و پا میزنم. صد البت

 همه سال به تنهایی زندگیتون رو

 «.به خوبی اداره کردید و از این به بعد هم قطعاً میتونید

حنانه ذره ذره سرش را باال آورده و نگاهش روی ریش مشکی و آنکادر 
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 شدهاش که چانهاش را در بر گرفته بود،

داشت و با دیدن باال آمدن  متوقف شد. کارن ریز به ریز حرکاتش را زیر نظر

 سرش جرأت بیشتری یافته و با اطمینان

 :ادامه داد

فقط میخوام بهم اجازه بدید، گاهی کمک حالتون باشم. میفهمم که تو جامعه ما »

 چه دید بدی نسبت به زنهای

تنها وجود داره. اما میتونیم حالل مشکالت همدیگه باشیم. من هم به همراهی 

 نمیدونم تو همونشما احتیاج دارم. 

چند روزی که رادین پیشتون بود، چی از شما دیده که دلش میخواد باز هم به 

 دیدنتون بیاد. اون طعم مادر داشتن

 «.رو درست و حسابی نچشیده و فکر میکنم تو حسرتش مونده

نفس بلندی گرفت و این بار با لحنی متفاوت که قلب حنانه را به تپش وا داشت، 

 :ادامه داد

 اندگیوام
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از طرفی حرف زدن باهاتون و اون آرامشی که در حضورتون به دست میارم؛ »

 برام جاذبهای داره که نمیتونم ازش

بگذرم و واقعاً بهش نیازمندم. شما هم نمیتونید منکر این بشید که بودن یه مرد 
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 کنارتون، شاید خیلی از کارها رو

خل آسایشتون نباشم. اجازه بدید براتون آسونتر کنه. تمام سعیم رو میکنم که م

 فقط برای یه مدت کوتاهی

امتحان کنیم. هم شما ببینید که میتونید وجود یه مرد رو تو زندگیتون تحمل 

 کنید و هم من بسنجم، شرایطم این

 اجازه رو بهم میده که یه زندگی جدید رو شروع کنم؟

ین مرحله رو پشت احساس میکنم یه انگیزه الزم دارم، یه دستآویز که بتونم ا

 سر بذارم. توی این مدتی که شما رو

شناختم، این توانایی رو در شما دیدم، که انرژی الزم رو فراهم کنید. در مقابل 

 من هم سعی میکنم اون خأل و

کمبودهای معنوی زندگیتون رو پر کنم. مثالً به نظرم، الزمه یه مرد باال سر پویا 

 باشه تا سرکشیهاش کنترل بشه و

 «.ران نوجوونی رو طی کنهبح

حنانه حاال مستقیم به چشمانش نگاه دوخته بود تا صداقت را در آنها جستجو 

 کند. لحن دردمند این مرد، برایش

تردیدی باقی نگذاشته بود که مشکالتش، اگر بیشتر از خود او نباشد، قطعاً کمتر 

 هم نخواهد بود. وقتی این طور

 مؤدبانه درخواست همراهی داشت، چطور میتوانست تقاضایش را نادیده بگیرد؟
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 :نگاهش را به دستانش داده و مالیمتر از همیشه گفت

من تا امروز سعی کردم طوری رفتار کنم که کسی نتونه پشت سرم حرف در »

 بیاره. اما آقای حجازی از وقتی فهمیده

ش، سماجت و پیگیریش بیشتر دخترم به زودی میره سر خونه و زندگی خود

 شده. چون اولین بار که بهم پیشنهاد

ازدواج داد، گفتم تا وقتی دخترم تو خونهس، حاضر نیستم مردی وارد زندگیم 

 بشه. به هیچ وجه فکر نمیکردم این

همه سال منتظر بمونه. همین امروز دوباره خواستهش رو مطرح کرد. گفت 

 ایتصمیم داره خانوادهش رو بفرسته بر

خواستگاری. من نمیدونم اگه بخوام با پیشنهاد شما موافقت کنم از این به بعد 

 «...باید

کارن فهمید دلیل این همه تردیدش چیست. اجازه توضیح بیشتر نداده و خیالش 

 .را راحت کرد

اگه شما اجازه بدید، طوری این آشنایی رو ادامه میدیم که شکی برای کسی به »

 شید نمیذارموجود نیاد. مطمئن با

احدی مزاحمتی براتون ایجاد کنه. توی کارگاه هم خیلی معمولی و مثل همیشه 

 برخورد میکنیم که مشکلی درست

 «.نشه
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حنانه در آن لحظه گویی مغزش از کار افتاده و چیزی به نظرش نمیرسید. هر 

 چه فکر کرد، جوابی پیدا نکرد. نه

تاً آن را رد کند و نه تقاضایش به مستقیم درخواست ازدواج داده بود تا او صراح

 دور از عقل و منطق به نظر میرسید

که بهانهای برای مخالفت داشته باشد. بدون هیچ اجباری و محترمانه خواسته بود 

 تا اجازه نزدیکی و آشنایی بیشتر

 واماندگی
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داشته باشد. اگر صادقانه به پیشنهادی که مؤدبانه مطرح شده بود، نگاه میکرد 

 ی وسوسهانگیز بود. او هم بدشکم

نمیآمد از این تنهایی و بیهمدمی رها شود. گاهی عجیب احساس خستگی و 

 واماندگی کرده و دوست داشت کسی

نگران نباش! خودم حواسم به همه چیز »را کنار خود داشته باشد که به او بگوید: 

 سکوتش که طوالنی شد،« هست.

 :کارن با لبخند پرسید

 «به عالمت رضایت بذارم یا نشون دیگهای داره؟این سکوت رو »

حنانه با مکث و به آرامی سرش را باال آورد، اما از نگاه مستقیم به او پرهیز 

 .داشت
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من نمیدونم چی باید بگم. میترسم از قضاوت مردمی که ندیده و ندونسته »

 آبروی آدم رو به باد میدن. شاید برای

ماً برای منی که همیشه سعی کردم، اجازه شما تصمیمگیری راحت باشه، اما مسل

 ندم هیچ مردی بهم نزدیک بشه تا

 «.مبادا کوچکترین سوءظنی برای اطرافیانم ایجاد کنم؛ کار راحتی نیست

کارن نگاهش را از او گرفت و همراه نفس بلندی به روبرو چشم دوخت. 

 لحظهای به فکر فرو رفت و دوباره به طرفش

 .چرخید

وهرتون رو بدید تا من صحبتی با ایشون داشته باشم؟ این پس آدرس برادرش»

 طور که گفته بودید، فکر کنم

نزدیکترین قوم و خویشی که بیشتر از همه از حال و روز شما باخبره، ایشون 

 باشن. شاید این طوری کمتر دچار

 «.مشکل بشید

 .حنانه محکم سرش را به دو طرف تکان داد

فکرانه با این قضیه برخورد کنه. با اینکه بعد از گمون نکنم اون هم چندان روشن»

 .فوت برادرش، خیلی با من راه اومد

اما در واقع، عالقه زیادش به نامزدش بود که نمیخواست به هیچ قیمتی ازش جدا 

 «.بشه، نه دلسوزی برای من
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کارن بدون اراده دستش سمت ریشش رفت. موهای آن را به بازی گرفته و با 

 :پرسید قیافهای متفکر

پس چی کار کنیم؟ چطوری میشه بدون اینکه حرف و حدیثی به وجود بیاد، »

 آشنایی بیشتری داشته باشیم؟ من با

محرمیت موقت به هیچ وجه موافق نیستم. حتی دوست ندارم اسمش رو به زبون 

 بیارم. متأسفانه االن این موضوع یه

ی به خانمها محسوب ابزاری شده برای سوءاستفاده و معتقدم یه جور بیحرمت

 «.میشه

 واماندگی
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حنانه تنها سری به دو طرف تکان داد به معنای نمیدانم. چند لحظهای سکوت 

 بینشان حکمفرما شد. کارن فکری به

ذهنش رسید، اما نمیدانست چطور آن را مطرح کند که خاطرش مکدر نشود. با 

 تردید و شمرده کلمات را به زبان

 .آورد

 «...من... راستش... نمیخوام»

 :دستش همچنان بند ریشش بود و با کالفگی گفت

 «.اوففف! چقدر سخته گفتنش»
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عزم خود را جزم کرده و آب دهانش را پر صدا قورت داد، طوری که سیبک 

 .گلویش به وضوح باال پایین شد

 اجازه میدید... یعنی میشه... اگه موافقید... تو محضر با یه سری شرط و»

 «.شروط... عقد رسمی انجام بدیم

کلملت آخر به سرعت از دهانش خارج شد، مبادا از گفتنش پشیمان شود. حنانه 

 ناگهان سرش را باال آورد و با

چشمان گرد شده به او نگاه کرد. کارن پیشدستی کرده و پیش از آنکه حنانه 

 بخواهد جوابی بدهد، بدون مکث و

 :پشت سر هم ادامه داد

شما بخواید تو عقدنامه قید میکنیم، حتی حق طالق رو بهتون میدم.  هر شرطی»

 نمیخوام کوچکترین آسیبی از

این وصلت متوجه شما باشه. قول شرف میدم. در ازاش هر ضمانتی بخواید 

 «.حاضرم بهتون بدم

حنانه خشکش زده بود و همانطور با دهان نیمه باز، خیره او ماند. کارن چند بار 

 ما هیچ حرکتی از اوصدایش کرد، ا

ندید. مجبور شد از ماشین پیاده شده و از نزدیکترین سوپری، بطری آبی خرید. 

 در سمت حنانه را باز کرده و کمی

آب کف دستش ریخت. آن را روی صورتش پاشید که یکباره به خود آمده و 
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 دست روی صورتش کشید. کارن از یک

شت رفتاری معقول از خود طرف خندهاش گرفته بود و از سوی دیگر سعی دا

 .نشان دهد

برید اون طرف بشینید تا شما رو برسونم خونه. امروز به اندازه کافی تحت »

 «.فشار بودید

حنانه با سستی پیاده شده و روی صندلی کمک راننده نشست. بعد از آنکه کارن 

 پشت فرمان جای گرفت، سوییچ را

 .راه انداخت چرخانده و با نگاه کوتاهی به حنانه ماشین را

فردا بمونید خونه و خوب فکراتون رو بکنید. اصالً اگه احتیاج به فکر کردن »

 بیشتر دارید تا هر چند روز الزمه، خونه

 «.بمونید. براتون مرخصی رد میکنم، نگران نباشید

 واماندگی
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تا زمانی که حنانه را جلوی خانهاش پیاده کند، حرف دیگری بینشان رد و بدل 

 فقط موسیقی مالیمی گذاشته تانشد. 

اثر شوک شنیدن حرفهایش را کم کند. نمیدانست تا چه حد موفق عمل کرده. 

 حنانه هنگام پیاده شدن، مثل

عروسکی مسخ شده و بیاراده راه میرفت. به شدت نگرانش بود، اما نمیدانست از 
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 .چه کسی میتواند کمک بخواهد

نگین باشد که تا این حد او را دچار انتظار نداشت حرفهایش، به قدری برایش س

 پریشانی کند. تا زمانی که وارد

 .خانه شود، منتظر ایستاد و بعد از بسته شدن در، استارت زده و از آنجا دور شد

*** 

چهار روز از آخرین باری که حنانه را دیده و صدایش را شنیده بود میگذشت. 

 چهار روزی که بسیار برایش سخت

از بدترین روزهایی که با روشنا داشت. هیچ خبری از او گذشت. حتی سختتر 

 نداشت و نمیخواست تلفنی جویای

حالش باشد. عجیب دلش میل شنیدن صدای پر از آرامشش را داشت، اما رو در 

 رو. میخواست خیره لبهای زیبایش

شده و صدای خوشآهنگش را بشنود. برای خودش هم دور از باور بود، چرا یک 

 ادرش، او را این چنینتلنگر ساده م

از این رو به آن رو کرده و این قدر بیقرار بودن کنار او و شنیدن لحن دلنشینش 

 .شده

نوجوان تازه بالغ نبود که این طور بیتاب دیدنش باشد. تازه به این نتیجه رسیده 

 بود که عالقهاش به روشنا، سطحی

برای دیدن حنانه  و ناشی از شور و حال زودگذر جوانی بوده. حاال که قلبش
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 .ناآرام شده به این باور رسیده بود

روز پنجم طاقتش به پایان رسید. بعد از بیرون رفتن رادین، به سمت خانه حنانه 

 حرکت کرد. در فاصلهای دورتر،

درون ماشین منتظر ماند و ورودی خانه را زیر نظر گرفت. ابتدا پویا و دقایقی 

 الفاصلهبعد پانیذ از خانه بیرون رفتند. ب

از ماشین پیاده شده و بعد از زدن دگمه دزدگیر، با قدمهایی محکم به سمت خانه 

 پیش رفت. زنگ را فشرد. طولی

 .نکشید که صدای حنانه از آیفون بلند شد

 «پانیذ! مامان جان! چیزی جا گذاشتی؟»

با شنیدن صدایش قلبش یادآوری کرد تا چه حد دلتنگ شنیدن این صدای 

 . صدایش را صاف کرده وگوشنواز بوده

 .دهانش را نزدیکتر برد

 «میتونیم با هم صحبت کنیم؟»

سکوت حنانه نشان میداد انتظار حضور کارن را نداشته و شوکه شده. وقتی اتفاقی 

 نیفتاد، به این باور رسید که باید

از همان راهی که آمده، بدون نتیجه باز گردد. خواست قدمی عقب بگذارد، که 

 صدای تیک باز شدن در او را متوقف

 واماندگی
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کرد. با شتاب داخل شده و به سرعت پلهها را باال رفت. میخواست قبل از دیده 

 شدن توسط همسایه فضول، خود را

 .به آپارتمان او برساند

پارتمان ایستاده و به محض دیدنش، سر به زیر سالم گفت. حنانه کنار در باز آ

 کارن با مالیمت جوابش را داد. همزمان

 :با در آوردن کفشهایش، نگاه روی صورتش چرخانده و پرسید

 «حالتون خوبه؟»

 .صدای دلنشین و آرام او به گوشش رسید

 «.ممنون»

 .ردبا یک دست در را نگه داشته و با دست دیگر به داخل تعارف ک

 «!بفرمایید»

به طرف آشپزخانه راه گرفت. « خوش اومدید.»مبل را نشان داده و با گفتن: 

 لحظاتی بعد سینی کوچکی که یک

فنجان چای به همراه کمی سوهان عسلی درونش قرار داده بود، جلوی کارن 

 روی میز قرار داد. روی مبلی کمی دورتر

وی زانو گذاشت. قبل از آن که از او نشست. انگشتانش را در هم قفل کرده و ر

 کارن سؤالی بپرسد، خودش سر حرف
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 .را باز کرد

این چند روز خیلی به حرفاتون فکر کردم، خیلی زیاد. سؤاالی زیادی تو سرم »

 چرخ میخوره که جوابی براشون پیدا

 «.نکردم. چندین بار قصد کردم بیام و ازتون بپرسم. اما پاهام پیش نمیرفت

 :را دست گرفته و با خوشرویی گفتکارن فنجان چای 

 «.بپرسید! در حد توانم جواب میدم»

اول اینکه، قراره این قضیه پنهان از بقیه باشه یا با اطالع دیگران؟ اگه جواب من »

 به درخواستتون مثبت باشه و

اطرافیان رو هم در جریان بذاریم، اونوقت ازمون میپرسن چرا این طور با عجله و 

 گرفتیم و منناگهانی تصمیم 

نمیدونم چه جوابی باید بهشون بدم؟ یا اگه بعد از مدتی به تفاهم نرسیم و 

 بخوایم جدا بشیم، باز هم توان

پاسخگویی ندارم که دلیل این وصلت ناگهانی و بعد هم جدایی زود هنگام چی 

 بوده؟ نمیتونم هیچ توضیحی براشون

 .داشته باشم

 واماندگی
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ز بقیه این کار صورت بگیره، مشکالت زیادی ممکنه اگه قرار باشه پنهون ا
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 بعدش پیش بیاد. اگه خودشون بفهمن، چه

عکسالعملی نشون میدن؟ بچههای من، پسر خودتون، خانوادهتون چه برخوردی 

 میکنن؟ البته من از جانب پانیذ

هیچ نگرانی ندارم. چون اون همیشه دنبال آرامش و آسایش منه. همیشه به من 

 کاری رو بکن که خودتمیگه اون 

ازش رضایت داشته باشی و کاری به حرف بقیه نداشته باش. میدونم که همیشه 

 پشتیبانمه و نگران تنهاییمه. اما

نسبت به برخورد پویا نگرانم، میترسم آسیبی بهش برسه. تو سن بدیه و 

 پذیرش بعضی مسائل براش سخته. اصالً

 «!نشون بده نمیتونم پیش بینی کنم، چه برخوردی ممکنه

کارن دانهای سوهان عسلی دهانش گذاشته و جرعهای از چای خوش عطر و 

 رنگ نوشید. حین حرف زدن حنانه،

تمام توجهش معطوف او و دستانش بود که مدام در حال تکان دادن بوده و نشان 

 از استرس درونش داشت. فنجان را

 :به نعلبکی برگردانده و با مالیمت گفت

اتون رو درک میکنم و به همین خاطر همچین پیشنهادی دادم. کامالً نگرانیه»

 پسر من و پسر شما تو سنی نیستن

که بشه منطقی باهاشون صحبت کرد و انتظار درک متقابل ازشون داشت. برای 
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 همین خواستم تو عمل انجام شده،

 .قرار بگیرن

فهمیدن نظر من اینه که فعالً بهتره، کسی از این موضوع خبردار نشه. نگران 

 خانواده من و عکسالعملهاشون

نباشید. همه رو بذارید به عهده من. جواب اونها با من. اما در مورد خانواده 

 خودتون؛ مختارید هر طور صالح میدونید

عمل کنید. من که گفتم اگه الزمه با برادرشوهرتون صحبت میکنم و ایشون رو 

 «.در جریان میذارم

 :ا قاطعیت گفتحنانه سرش را باال گرفته و ب

مشکل من فقط برادر شوهرم نیست. بیشتر نگران فهمیدن پویا و دامادم هستم. »

 نمیخوام این مسئله، لطمهای به

 «.زندگی اونها بزنه

کارن پا روی پا انداخت و با گره کردن انگشتانش، آنها را روی زانویش قرار 

 .داد

در رابطه با دامادتون، فکر نمیکنم ارتباطی بهشون پیدا کنه. چون این زندگی »

 شخصی شماست و نباید اجازه

دخالت یا حتی قضاوت در مورد شما رو به خودشون بدن. اما در مورد پویا، کامالً 

 با شما موافقم و با توجه به چیزهایی
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ه که غیرمستقیم و که ازش دیدم و شنیدم، به نظر من این شیوه بهترین روش

 کمکم بهش نزدیک بشم. مسلماً در

مواجهه ناگهانی با من، به احتمال زیاد جبهه میگیره و شاید صدمات جبران 

 «.ناپذیری به روحیهش وارد بشه

 :دستهایش را از دو طرف باز کرده و با اطمینان توضیح داد

 واماندگی
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هوی و هوس این پیشنهاد رو  باور کنید من بدون فکر و برنامهریزی یا از روی»

 ندادم. همه جوانبش رو در نظر گرفتم

و دیدم تنها راهیه که آسیب کمتری برای بچهها به دنبال داره. همین طور 

 بهترین روش نزدیکی و شناخت ما نسبت

به هم دیگه، اینه که به تدریج به این روند تغییرات عادت کنیم و با خودمون 

 «.کنار بیایم

ری صورت ظریف و لبهاش خوشرنگ و خوشحالت او را از نظر با دقت بیشت

 گذراند. همراه نگاهی موشکافانه ادامه

 :داد

شاید دفعه قبل برای ازدواجم، پختگی الزم رو نداشتم و به بلوغ فکری نرسیده »

 .بودم تا انتخاب درستی داشته باشم
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تصمیم ندارم.  اما االن با توجه به تجربههایی که به دست آوردم، شکی برای این

 اگه میبینید هنوز تردید دارم و

میخوام فعالً قضیه مسکوت بمونه، مطمئن باشید مشکل از طرف شما نیست. دلم 

 میخواد زمانی شما و پسرتون وارد

 .خونهم بشید که هیچ ردی از زندگی گذشتهم باقی نمونده باشه

ره. شاید به شما دقیقاً همون خصلتهایی رو دارید که هر مردی آرزوش رو دا

 همین دلیل بوده که آقای حجازی هم

این همه سال منتظر مونده و نتونسته از شما دل بکنه. راستش بیتعارف بگم، 

 نگران بودم که مبادا تصمیمتون درباره

 «.ایشون عوض بشه و برای همین خواستم پیش دستی کرده باشم

او مواجه شد. ضربان  حنانه متعجب سر بلند کرده و با نگاه نافذ و لبهای خندان

 قلبش با شدت، خون را به سمت

صورتش پمپاژ کرد. اولین بار بود که نگاه مردی، این چنین او را تحت تأثیر قرار 

 میداد. او را چه شده بود؟ چه در این

نگاه گرم و لبخند صمیمی وجود داشت که توانسته بود به پوسته سختی که این 

 همه سال دور خود کشیده، نفوذ

د. گویی در برابر او تمامی کلمات را از یاد برده و حسهایش از کار میافتادند. کن

 باز هم سکوت طوالنی و نگاه
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 :خیرهاش، کارن را وادار کرد سری تکان داده و پرسید

 «این بار سکوتتون رو به پای چه جوابی بذارم؟»

 :با حالی دگرگون که برای خودش هم غریب بود، جواب داد

 «!نگرانممن میترسم، »

پاهایش را از روی هم برداشته و با تکیه دادن آرنجهایش به آن، کمی خود را به 

 جلو خم کرد. با محبت و مالیمت

 :گفت

حسهای من هم ملقمهای از حالتهای گوناگونه. اما با اون رفتارهایی که طی این »

 مدت از شما دیدم، فکر کنم با

 «.ی برسیمهمراهی هم میتونیم به زودی به نتایج مثبت

 واماندگی
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نگذاشت حنانه بیش از این در تردیدهایش دست و پا برند. از جا بلند شده و 

 .کتش را مرتب کرد

بابت چایی و سوهان عسلی ممنون! خیلی وقت بود سوهانای به این خوشمزگی »

 «.نخورده بودم

د. حنانه بالفاصله به آشپرخانه رفته و ظرف کوچک درداری به همراه خود آور

 باقیمانده سوهان را درون ظرف خالی
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 .کرده و آن را با دو دست به طرفش دراز کرد

 «.نوش جان! خودم درست کردم. با خودتون ببرید، دوباره درست میکنم»

کارن نگاه تحسنآمیزش را از روی صورت زیر افتاده حنانه برنداشت و همزمان 

 .با گرفتن ظرف، تشکر کوتاهی کرد

ن بچهها میام دنبالتون. آماده باشید، بریم برای آزمایش. برای فردا بعد از رفت»

 «.آخر هفته هم وقت محضر میگیرم

با گفتن این حرف اضطراب و لرزش را در عضالت صورت و دستان او به وضوح 

 حس کرد. با نرمشی که دل حنانه را

 :بیشتر به لرز میانداخت، گفت

 «.نگران چیزی نباشید! به کمک هم همه موانع رو رفع میکنیم»

چقدر نیازمند شنیدن چنین حرفهایی بود. چطور سالها بدون تکیهگاه دوام آورده 

 بود؟ گویی حاال دیگر

شانههایش توان کشیدن بار بیشتری نداشت که با همین چند جمله ساده و 

 صمیمی، زبانش قفل شده و مخالفتی

ون حرف او را تا در آپارتمان بدرقه کرده و نگاهش را از فرش نشان نداد. بد

 .زیر پایش نگرفت

*** 

طی همین چند روز احساس میکرد، نیرویش به اتمام رسیده و توان رویارویی و 
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 با هیچ مسئله جدیدی را مقابله

ندارد. پانیذ چند بار مادرش را صدا کرد؛ اما وقتی دید هیچ عکسالعملی نشان 

 جیح داد او را به حال خودنمیدهد، تر

 :بگذارد. به پذیرایی رفته و نزدیک پویا ایستاد. با نگرانی پرسید

 «پویا! تو میدونی مامان چش شده؟»

 :پویا شانهای باال انداخته و حین پوست گرفتن پرتقال درون دستش، جواب داد

کر چند روزه این جوریه. تازه هر بار هم از مدرسه اومدم، خونه بود. اول ف»

 کردم مریض شده که خونه مونده. اما

 «.ظاهرش که چیزی نشون نمیده

 واماندگی

189 

 :پانیذ روی مبل کناری پویا نشست و با نگرانی گفت

من هم امروز تو کارگاه همش دنبالش میگشتم. اما وقت نشد درست و حسابی »

 پرس و جو کنم، ببینم کجاست؟ فکر

دارن، دیگه پیگیر نشدم. یعنی این چند  کردم حتماً تو اتاق آقای نیکبین جلسه

 «روز سر کار نرفته؟

از من میپرسی؟ تو سه روز در هفته میری اونجا، بعد خبر نداری مامان سر کار »

 «بوده یا نه؟
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االن دیگه زیاد نمیرم. برنامه آموزشیمون تموم شده. بیشتر تو کتابخونه »

 دانشگاه هستم. برای فوق لیسانس دارم

 «.ه میکنمخودم رو آماد

 :پویا پرهای از پرتقال را دهانش گذاشته و گفت

مامان گفته بود این هفته میریم برای عروسی تو لباس بخریم. اصالً انگار نه »

 انگار. همه چی رو فراموش کرده. جرأت

 «.نکردم دو کلمه باهاش حرف بزنم. همش تو خودشه

 :پانیذ کمی فکر کرده و بعد گفت

 «ان گوهر بپرسیم؟به نظرت بریم از مام»

 .با تکان سرش به باال جواب منفی داد

دیروز شنیدم داشت باهاش حرف میزد. اما خیلی بیحوصله جوابش رو میداد. »

 «.فکر نکنم اون هم چیزی بدونه

 «پس از کی کمک بگیریم؟ چی کار میتونیم براش بکنیم؟»

 .آخرین پره پرتقال را هم خورده و با بیتفاوتی از جا بلند شد

نمیدونم! کمکم خودش خوب میشه. شاید احتیاج داره یه مدتی به حال خودش »

 باشه. فکر کنم درست کردن

 «.جهیزیه تو خستهش کرده

** 
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صدای زنگ آیفون او را از جا پراند. با اینکه میدانست به احتمال زیاد کارن پشت 

 در است، اما به سختی میتوانست

کارش به اینجا کشیده؟ چه شد که با  استرسش را کنترل کند. نمیفهمید چگونه

 درخواستش موافقت کرد؟ از این به

بعد چه خواهد شد؟ سؤاالت بیشماری در ذهنش میچرخید و او را وامانده و 

 پریشان کرده بود. سؤاالتی که جوابی

 واماندگی
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برایشان نمییافت. با قدمهایی سست و بیجان پلهها را پایین رفته و به آرامی در را 

 از کرد. کارن با دیدن رنگ وب

روی پریدهاش، با تعجب کمی خود را کنار کشید. سرش را خم کرد تا صورتش 

 .را بهتر ببیند

 «چی شده؟ حالت خوب نیست؟»

 .حنانه لب به هم فشرد و سر به دو طرف تکان داد

 «.چیزی نیست. فقط یه کم استرس دارم»

 .کارن بالفاصله به طرف ماشین رفته و در را برایش باز کرد

 «.اگه میخوای صندلی رو بده عقب، دراز بکش»

 :حنانه روی صندلی نشسته و حین بستن کمربند گفت
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 «.احتیاجی نیست، خوبم! لطفاً بریم زودتر»

کارن در را بسته و با عجله سوار شد. استارت زده و بار دیگر صورت رنگ 

 ا از نظر گذراند. به نظرش آمد ازپریدهاش ر

دیروز تا به حال زیر چشمانش گود افتاده. یعنی این وصلت آنقدر در نظرش 

 وحشتناک میآمد که او را بیخواب و

خاطرش را مشوش کرده. باز هم موسیقی مالیمی گذاشته و در سکوت رانندگی 

 کرد. نزدیک آزمایشگاه، ماشین را

سعی کرد با حرف زدن، کمی آرامش را به خاموش کرده و به طرفش چرخید. 

 جانش تزریق کرده و حسهای

ناخوشایند را از او دور کند. لحن مهربانش خود به خود حنانه را تحت تأثیر قرار 

 میداد. چه رسد به آنکه با نگاهی

شیفته، خیرهاش شده و کلماتی از دهانش خارج میشد که حنانه سالها در حسرت 

 .شنیدنشان به سر میبرد

من به هیچ وجه نمیخوام مخل آسایشت باشم. برعکس سعی دارم، در کنار هم »

 یه زندگی متعادل و آروم رو شروع

کنیم. درسته که از من بزرگتری و قطعاً تجربهت از من بیشتره، اما یه چیزایی 

 .هست که برای مردا انجامش راحتتره

اضافه باشم. اگه فکر  دلم میخواد باری از روی دوشت بردارم، نه اینکه یه وزنه
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 «....میکنی کارمون اشتباهه

چرا او را مفرد خطاب میکرد؟ چرا این طور صمیمی برخورد میکرد؟ دلش 

  میخواست بگوید دیگر ادامه نده. من

محبت ندیده، بیجنبه و بیظرفیت هستم. همین حاال وا دادهام. رمقی در بدنم 

 نمانده تا به دنبالت کشیده شوم. هیچ

 .روی رفتارش نداشت. بالفاصله حرفش را بریداختیاری 

نه!... من نمیدونم!... گیجم!... اصالً نمیفهمم چه کاری درسته و چه کاری غلط؟ »

 هی از خودم میپرسم، چرا قبول

 «کردم همراه شما بیام؟

 واماندگی
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سرش را بلند کرده و مستقیم نگاهش کرد. لبخند محوی که روی لبهای گوشتی 

 دنمایی میکرد، همراهاین مرد خو

برق پرنفوذ چشمانش، گویی خلع صالحش کرده و ذهنش را از هر دغدغهای 

 :خالی میکرد. با مکث ادامه داد

من فقط نگرانم! نگران خیلی چیزا! اگه اشتباه کنیم... اگه کارمون درست »

 «...نباشه

و اطمینان کارن دستش را جلو برد تا دستانش را گرفته و با نوازش آن بتواند به ا
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 خاطر بدهد. اما حرمت این زن که

کنارش نشسته، بیش از آن بود که روی حریمش پا گذاشته و خالف اعتقاداتش 

 عمل کند. یک دستش را روی تکیه

گاه صندلی او گذاشته و برای جلوگیری از هرز رفتن انگشتانش، آنها را مشت 

 .کرد

زدواج، به اسارت ببرمت. چرا انقدر به خودت سخت میگیری؟ مگه قراره بعد ا»

 من که گفتم با کمال میل، حق طالق

رو بهت میدم. چون به اندازه کافی شایستگی الزم رو در وجودت دیدم که نگران 

 سوءاستفاده تو از این مسئله

نباشم. هیچ کدوم ما خام و بیتجربه نیستیم که قرار باشه بالیی سر همدیگه یا 

 .بچههامون بیاریم

ده بچهها برات مهمه، من هم نمیخوام آسیبی به اونها برسه. همونقدر که آین

 ازدواج فقط یه راهه برای رسیدن به

خوشبختی و آرامش بیشتر. طالق هم چندان غول وحشتناکی نیست که این قدر 

 ازش بترسی. این تفکر نادرست

جامعه ماست که اون رو یه چیز زشت و پلید نشون میدن و خیلیها رو مجبور 

 چقدر هم بدبختی میکشن میکنن هر

 «.تو زندگی، تحمل کنن و صداشون در نیاد
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حنانه خوشحال از آنکه به دغدغه اصلی مورد نظرش اشاره کرده، چهرهاش کمی 

 :باز شده و با تکان سر گفت

دقیقاً حرف من همینه! از روزی که زندگی مشترکمون رو شروع میکنیم، مدام »

 تو گوشمون میخونن که باید

و تحمل کنی. باید مدارا کنی. باید صبور باشی. وقتی بچهدار شدی، مشکالت ر

 باید چشمت رو روی بدیهای همسرت

 .ببندی که مبادا بچهها این وسط آسیبی ببینن

حاال این همه کوتاه اومدن چه بالیی سر زنها میاره، دیگه مهم نیست. کسی 

  اهمیت نمیده. این که خیلی از زنها بعد

گی و سردی توی روابطشون میشن، به چشم کسی نمیاد. ازدواج دچار افسرد

 برای همین چیزها بوده که تمایلی به

تشکیل زندگی مجدد نداشتم. دلم نمیخواست مجبور باشم، بقیه عمرم از 

 خودگذشتگی نشون بدم و خواستههای

 «.خودم رو نادیده بگیرم

کارن دست دیگرش را روی فرمان گذاشته و کمی به سمتش متمایل شد. به 

 :تأیید حرفش اضافه کرد

کامالً بهت حق میدم و تمام حرفات رو قبول دارم. به هیچ وجه موافق نیستم که »

 خانمها همیشه نیازهای خودشون
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رو نادیده بگیرن و زندگیشون رو فدای همسر و بچههاشون بکنن. شاید هم 

 من، باعث سوءاستفاده طرز تفکرهمین 

 واماندگی
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روشنا شد. من میخواستم اون آزادی و استقالل خودش رو داشته باشه و سد راه 

 پیشرفتش نباشم، ولی این نرمش

من باعث شد به بیراهه کشیده بشه. جنبه این آزادی رو نداشت و از موقعیت که 

 براش فراهم کردم، درست استفاده

 .نکرد

یلی راحت و بدون هیچ مشکلی وقتی دو نفر به بنبست میرسن، اجازه تو هلند خ

 طالق بهشون داده میشه. بدون

هیچ قید و شرطی، دادگاه حکم صادر میکنه. همون طور که روشنا تونست، بدون 

 حضور من و بی هیچ دردسری،

طالقش رو بگیره. االن ما فقط به خاطر نوع مذهبمون، مجبوریم طالق شرعی هم 

 باشیم تا جداییمون، جنبه داشته

رسمی و قانونی بگیره. وگرنه حکومتهایی که قوانینشون با عقاید مذهبی ادغام 

 نشده، این همه مانع برای جدایی

 «.زوجین ایجاد نمیکنن
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هر دو دستش را روی زانویش قرار داده و آنها را مشت کرد. سرش را به شدت 

 تکان داده و همراه خنده تلخی ادامه

 :داد

اقعاً نمیفهمم چرا موقع ازدواج یه بله گفتن کافیه. ولی موقع جدایی، حتماً باید و»

 دالیل محکمه پسند که عموماً هم

به طرفداری از مردا وضع شده؛ ارائه داد تا یه زن بتونه از زیر بار این همه فشار 

 «.و سختی آزاد بشه

این اندازه  حنانه متعجب نگاهش کرد. باورش نمیشد مرد مقتدر روبرویش تا

 نرمش نشان داده و از حقوق زنان

حمایت میکند. پس همسرش چرا مایل به ادامه زندگی با او نبود؟ چه میخواست 

 که در کنار این مرد، نمیتوانست به

آنها برسد؟ انگار کارن حرف نگاه حیرانش را خواند که صاف نشسته و توضیح 

 :داد

هی که من نسبت به خانمها دارم، حتماً پیش خودتون میگید پس با این دیدگا»

 چرا نتونستیم به زندگیمون ادامه

بدیم؟ چرا به بنبست رسیدیم؟ دلیلش اینه که، من معتقدم بعد از تشکیل زندگی 

 مشترک، اگه هر کسی جایگاه

واقعی خودش رو پیدا کنه و به وظایفش درست عمل کنه، هیچ وقت مشکلی 
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 پیش نمیاد. زندگیهایی که به

نمیرسه، دلیلش انتظارات نادرست و اشتباهی که از همدیگه دارن. این سرانجامی 

 دقیقاً همون مشکلیه که من با

 .روشنا داشتم

اون هدفش از ازدواج، استفاده از من برای رسیدن به خواستههای خودش بود. 

 ازدواج رو به عنوان یه سکوی پرتاب

الها تو حسرت به انتخاب کرده بود تا به آرزوهای دور و درازی برسه که س

 دست آوردنشون به سر میبرد. جایگاه

واقعی خودش و من رو نمیدونست چیه. من هم طی این سالها نتونستم متقاعدش 

 .کنم، داره اشتباه میکنه

روشنا باید خودش هم میخواست که واقعیت زندگی و متعهد بودن رو درک کنه. 

 جایگاه واقعی هر کدوممون رو پیدا

اونها از طرف مقابلش متوقع باشه. باید خودش میخواست که  کنه و متناسب با

 اونچه به عهدهشه به نحو احسن

 واماندگی
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انجام بده. من به زور نمیتونستم بهش بفهمونم. نمیخواستم مجبورش کنم 

 علیرغم میلش به مسئولیتهاش عمل
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 «.کنه. اون اصالً درک درستی از زندگی متأهلی نداشت

 .ده و کامل به سمتش چرخیدپشت به در تکیه دا

ازدواج جفتگیری نیست. ازدواج با چادر سفید »به قول دکتر محمود انوشه: »

 رفتن و با کفن برگشتن، نیست. ازدواج

ادامه توهمات دوره مجردی نیست. ازدواج سه روز آشنایی و سی سال تحمل 

 نیست. ازدواج به خاطر بچهها تحمل

ات مثل دندونات سفید بشه، نیست. ازدواج میکنم، نیست. ازدواج بشین تا موه

 راه درمان نواقص شخصیتی و

بیماریهای روحی و روانی نیست. ازدواج عالقه خودش کمکم پیدا میشه، نیست. 

 ازدواج یعنی شناخت متقابل، یعنی

 «.آگاهی متقابل، تعهد متقابل، انعطاف متقابل، همراهی متقابل

اقعاً حالش را بهتر کرده بود، همراه حنانه خوشحال از حرفهای دلنشینش که و

 لبخندی به سمتش چرخید. با ذوق

 :حرفهای او را ادامه داد

اتفاقاً من هم این سخنرانیشون رو گوش کردم. آخرش خیلی زیبا به نقل قول »

 من»از گاندی به معشوقش میگه: 

نباید اون چیزی بشم یا اون چیزی باشم که تو میخوای. همون طور که تو نباید 

 اون چیزی باشی یا اون چیزی بشی



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  358دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 .که من میخوام

تو باید بهترین خودت باشی برای من و من باید بهترین خودم باشم برای تو. 

 کسی رو که تو میخوای از من بسازی یا

پیوند تفاوتهاست و معجزهاش کمبودهات هستن یا آرزوهات. هنر عشق در 

 «.نادیده گرفتن کمبودها

کارن سوییچش را بیرون آورده و با لبخندی که لحظه به لحظه وسعت میگرفت، 

 .نگاهش کرد

خب! پس با این حساب دیگه حرفی باقی نمیمونه. هر دوی ما دنبال یه خواسته »

 مشترک هستیم و اون هم داشتن

آرامش. حاال مایل هستی دست به دست هم  یه همراه و همدمه، برای رسیدن به

 بدیم و قدم تو این راه بذاریم؟ با

همدیگه تالش کنیم تا راه رو برای رسیدن به خوشبختی خودمون و بچههامون 

 «هموار کنیم؟

میشد این حرفهای دلگرم کننده را شنید و جواب رد داد؟ میشد این همه احترام 

 را دید و بیتفاوت از کنارشان

گر از زندگی چه میخواست که این مرد نمیتوانست برایش فراهم گذشت؟ م

 کند؟ همان چیزهایی را به زبان آورده

بود که بارها با خود مرور کرده و آرزوی رسیدن به آنها را داشت. چه خوب که 
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 او هم مثل خودش، به دنبال یادگیری

رار داده بیشتر بوده و نکات مثبت گفتههای روانشناسان را سرلوحه زندگیاش ق

 بود. جوابش لبخندی شرمگین و

 .آرامی بود که به زبان آورد« بله»

 واماندگی
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کارن با شنیدن بله آرامش، نفس آسودهای کشیده و با لبخندی از سر رضایت و 

 :با شوق گفت

 «.پس پیاده شو که به اندازه کافی معطل کردیم»

صبحانه مفصلی سفارش  بعد از انجام آزمایش خون، او را به رستورانی برده و

 داد. حنانه با دیدن ظروف غذایی که

یک به یک جلوی رویشان چیده میشد، چشمانش را درشت کرده و اعتراضآمیز 

 :گفت

چرا این همه سفارش دادید. من که نمیتونم زیاد بخورم. همهش رو باید  »

 «.خودتون بخورید

 .بردتکهای از نان شکالتی را با چنگال کنده و نزدیک دهانش 

 «خودتون کیه؟»

 .حنانه جرعهای از شیر گرم فرو داد
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 «.شما دیگه»

 .محتویات دهانش را قورت داد و با انگشت به خود اشاره کرد

 «.من که یه نفرم»

حنانه تمایلی برای ادامه این موضوع نداشت. لقمهای درست کرده و دهانش 

 گذاشت. بعد از قورت دادنش، حرف را

 .عوض کرد

رم صبحانهم این قدر مفصل باشه. بعد دیگه برای ناهار میلم من عادت ندا»

 «.نمیکشه چیزی بخورم

کارن تکه بزرگ دیگری از نان شکالتی دهانش گذاشت و همراه جرعهای از 

 .آبمیوهاش آن را پایین داد

اگه ورزشکار باشی، سوخت و سازت میره باال. اونوقت نیاز به تغدیه کاملتر »

 «.داری

 :جواب داد حنانه بدون مکث

 «.ورزش هم میکنم»

چشمان کارن درشت شده و ابروهایش باال رفت. نگاهش با دقت روی اندام 

 :متناسب او چرخید. شگفت زده پرسید

 «جداً! پس برای همین این قدر رو فرمی. چه ورزشی میکنی؟»

 واماندگی
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 :ش گفتحنانه کمی خود را نگاه کرده و همزمان با بلند کردن لیوان آب پرتقال

 «.شنا»

به پشتی صندلی تکیه داده و یک دست زیر بغل زد. آرنج دست دیگر را روی 

 آن تکیه داده و حین نوشیدن

 :آبمیوهاش، همراه نگاهی تحسینآمیز گفت

 «باریکال! چه موقعهایی میری؟ بعد از اینکه کارگاه تعطیل میشه؟»

حنانه مشغول درست کردن لقمههای کوچکش، متوجه نگاه خیره او نبود. بدون 

 :بلند کردن سرش، پاسخ داد

هفتهای سه روز با پانیذ میریم. از همون بچگیش، شروع کردیم. اوایل برای »

 اینکه از آب نترسه، باهاش میرفتم. بعد

 «.دیدم توی آب بودن خیلی بهم آرامش میده، ادامهش دادم

خرین جرعه آب میوهاش را هم خورده و لیوان خالی را روی میز کارن آ

 برگرداند. تمامی اجزاء صورتش را با ریزبینی

از نظر گذراند. آرایش مالیمی که روی صورتش نشانده، مالحت دلفریبی به او 

 :داده بود. به آرامی پرسید

ا دوست چرا هر دوی ما تا این حد دنبال آرامشیم؟ در مورد خودم میدونم، ام»

 «.دارم در مورد تو هم بیشتر بدونم
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 :همراه خنده جذابی که قلب حنانه را به تپش واداشت، ادامه داد

خنده داره که دو سه روز دیگه قراره عقد کنیم و من چیز زیادی در مورد »

 «.گذشتهت نمیدونم

 .بالفاصله با تکان دستش اضافه کرد

هت کنکاش کنم. فقط برای این البته منظورم این نیست که میخوام تو گذشت»

 پرسیدم که بهتر بشناسمت و بیشتر

 «.به هم نزدیک بشیم

حنانه لب به هم فشرد و برای جلوگیری از لرزش دستانش، که ناشی از لحن 

 مهربان و نگاه خیرهاش بود، انگشتانش را

 .به دور لیوان آب میوه پیچاند

ون کردنش رو داشته گذشته من ماجرای خاص و مرموزی نداره که قصد پنه»

 «.باشم

 .نفس بلندی گرفت و چهرهاش از یادآوری آن روزها در هم رفت

 «.اما خیلی هم دلنشین و جذاب نبوده»

 واماندگی
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 :آخرین تکه نان شکالتی را هم به چنگال زد و پرسید

 «یعنی با همسرت زندگی خوبی نداشتی؟ به هم عالقمند نبودین؟»
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را فرو داد، تا بتواند بغض بدی که از یادآوری آن  حنانه جرعهای از آب میوه

 .دوران به سراغش آمده، کنترل کند

نمیدونم چطوری توضیح بدم؟ اون موقع انگار عالقه داشتن یا نداشتن من برای »

 کسی مهم نبود. گفتم که ما تو

روستا زندگی میکردیم و اصالتاً بلوچیم. اقوام ما شدیداً متعصبن و کمتر به این 

 زا بها میدن. با این حال وقتیچی

صحبت خواستگاری سبحان مطرح شد، به خودم جرأت دادم و حرف دلم رو 

 زدم. گفتم دوست دارم با پسرداییم

ازدواج کنم. اما جوابم تودهنی بود که از طرف پدرم نصیبم شد. میون اهالی 

 روستا، علیالخصوص اقوام ما هیچ

بزنه و این رو نشونه بیحیایی و سر دختری حق نداشت، حرف از خواستن پسری 

 .به هوایی اون دختر میدونستن

نمیدونم وقتی این حرف رو زدم، کی اونجا بود و حرفام رو شنید؟ رفت و میون 

 کل فامیل پر کرد که من چی گفتم و

چی دلم میخواد. همین شد که بدون توجه به خواسته من و با عجله بساط عروسی 

 لرو راه انداختن تا به قو

خودشون از راه به در نشم. اعتقادشون این بود، قبل از اونکه چشم و گوش دختر 

 باز بشه، باید راهی خونه شوهرش
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کرد. دخترا رو تو سن پایین شوهر میدن چون معتقدن باید اولین دوره ماهانه 

 بلوغش رو تو خونه شوهرش تجربه

 .کنه

ون بایستم. اما اون چیزی من هم از این قاعده مستثنی نبودم و نمیتونستم جلوش

 که بیشتر از همه آزارم میده، اینه

که هنوز هم بعد از گذشت این همه سال، از یادشون نرفته اون زمان چه حرفی 

 از دهنم در اومد. حرفی که فقط از

روی احساسات دوره نوجوونی و بیتجربگی به زبون آورده بودم. طی این سالها 

 مهر مشکلی برای خانواده پسردایی

دیدن خوشبختیشون رو  پیش اومده، از چشم من میبینن. فکر میکنن تحمل

 ندارم و نفرینشون کردم که این همه

مصیبت سرشون میاد. چند سال پیش دختر جوونش به خاطر بیماری سرطان از 

 دنیا رفت. وقتی تو مراسمش شرکت

 «.کردم، طوری نگام میکردن انگار من باعث مرگش شدم

 :ه و با نگاهی که نم اشک آن را براق کرده بود، ادامه دادسرش را بلند کرد

من حتی طاقت دیدن مریضی پدر شما رو ندارم که هیچ نسبتی با من ندارن. »

 اون وقت چطور میتونم برای فامیل و

همخون خودم، آروزی بال و بدبختی داشته باشم؟ اون هم فقط به این دلیل که 
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 اون من رو نخواسته و این عالقه یه

 «.طرفه و بچگانه بوده

 واماندگی
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کارن دستانش را از آرنج روی میز گذاشته و کمی خود را به جلو متمایل کرد. 

 دلش میخواست دستان ظریفش را

میان دستان خود گرفته و نوازششان کند تا بتواند آرامش را از این طریق به 

 جانش تزریق کند. برای انحراف ذهنش،

 :با لحنی نرم و مالیم پرسید

 «اشکال نداره، بدونم دلیل عالقهت به پسرداییت چی بوده؟»

نگاه حنانه به محتویات میز دوخته شد و با انگشت اشاره روی لبه لیوان میکشید. 

 :با صدایی غمگین گفت

نمیشه اسم عالقه روش گذاشت. فقط یه جور میل و کشش کورکورانه بود. اون »

 ود و بیشتر جذبموقع سنم کم ب

کسایی میشدم که مهربون بودن. توی اون سن و سال، معنی عشق و دوست 

 «.داشتن رو نمیفهمیدم

برای آنکه لرزش صدایش را کنترل کند، جرعه دیگری نوشید و مستقیم به 

 .چشمانش نگاه کرد
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من کالً تحمل قیافههای اخمو و اونهایی که همیشه با بدخلقی حرف میزنن، به »

 ه ندارم. شاید دلیلش اینهیچ وج

بوده که تو خانواده ما اکثراً برخورد محبتآمیزی با من نداشتن. برای دخترا 

 ارزشی قائل نبودن و خیلی خشک و

سرد باهام رفتار میکردن. برای همین خیلی راحت، به کسایی که رفتارشون 

 متفاوت از اهالی خونوادهم بود، دل

رو بودن و با محبت با اطرافیانشون میبستم. جذب اونهایی میشدم که خوش

 «.برخورد میکردن

 :کارن لقمهای دهانش گذاشته و بعد از قورت دادنش، سؤال کرد

 «همسرت چی؟ اون چطور بود؟»

 :دست از لیوانش برداشته و با تکیه به پشتی صندلی، بدون معطلی جواب داد

نه بداخالق.  بیشتر میشه گفت خنثی. نه جدی بود و نه شوخ. نه مهربون بود،»

 «.روی نقطه صفر گیر کرده بود

کارن از این توصیف خندهاش گرفت. حنانه بیاختیار به صورتش خیره شده و 

 محو خندههای جذابش شد. کارن به

 :خود آمده و او را خیره خود دید. با سر به میز اشاره کرد و لب زد

 «!بخور»

 .مثل او لب زدحنانه بدون گرفتن نگاهش، سر به دو طرف تکان داد و 
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 «.سیر شدم»

 واماندگی
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 :همراه خنده آرامی گفت

 «!چه زن کم خرجی»

 :حنانه با شیطنت جواب داد

از کجا میدونید کم خرجم؟ تو خوردن غذا شاید کم خوراک باشم، اما در عوض »

 انواع شیرینیجات رو دوست دارم و

 «.همیشه خودم تو خونه درست میکنم

 :به او، با صدایی آهسته و زیر لب گفتهمراه نگاهی موشکافانه 

 «.پس منظور مامان به تو بود»

 «چی؟»

 .کارن به معنای هیچ چی سرش را به دو طرف تکان داد

 «!نفهمیدم چی گفتید»

 .عمیق نگاهش کرد

 «!مهم نیست»

 :با مکث ادامه داد

خیلی دلم میخواد به خانوادهم بگم قراره عقد کنیم. هر چی بیشتر میگذره و »
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 تر میشناسمت، مصممتر میشم وبه

مطمئنم در انتخابم اشتباه نکردم. اما نمیخوام فرصت فکر کردن بیشتر رو ازت 

 بگیرم که ناچار باشی عجوالنه

 «.تصمیم بگیری

نفسی گرفته و به پشتی صندلی تکیه داد. یک دستش روی میز و مشغول بازی با 

 نمکدان و دست دیگر را روی

 .زانویش مشت کرده بود

من همیشه دلم میخواست آدمی رو برای زندگیم پیدا کنم که خود واقعیش »

 باشه، نه کسی که به خاطر منافعش بهم

نزدیک شده و برای جلب توجه من طور دیگهای رفتار میکنه. هر چی بیشتر تو 

 رفتار و گفتارت توجه میکنم،

 واماندگی

199 

حسرت میخورم چرا سالها قبل سر راه هم قرار نگرفتیم. اونوقت مرتکب چنین 

 اشتباه بزرگی نمیشدم و حاال

 «.پسرم، بچه طالق نبود

حنانه در سکوت نگاهش کرده و جوابی برایش نداشت. کارن بیش از این تاب 

 تحمل این نگاههای دلفریب را نداشته و
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ت باقیمانده روی میز را کوتاه از نظر میترسید کنترلش را از دست بدهد. محتویا

 :گذارند و پرسید

 «دیگه نمیخوری؟ بریم؟»

 .حنانه کیفش را برداشته و سر پا ایستاد

 «.بریم»

بعد از حساب کردن پول میز، سوار ماشین شده و به طرف محل کارشان حرکت 

 کردند. چند خیابان مانده به کارگاه،

 :حنانه گفت

 «.د. فکر کنم با هم وارد نشیم بهترهلطفاً همینجا پیادهم کنی»

 .کارن ماشین را کنار کشیده و سر به طرفش گرداند

 «.خواستی بری خونه، منتظر بمون با هم بریم»

 :حنانه کمربندش را باز کرده و پرسید

 «مگه درمونگاه نمیرید؟»

 «.میرم. تو رو میرسونم بعد»

 .دست راستش را روی دستگیره گذاشت و سر را چرخاند

 «دیرتون نمیشه؟»

درمانگاه مال شوهر کتایونه. بهش گفتم چند روزی درگیرم و دیرتر میام. »

 میخوام یه کم بیشتر با هم باشیم. البته
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 «اگه تو مشکلی نداری؟

 :حنانه بند کیفش را در مشت فشرد و با سر پایین افتاده، گفت

 واماندگی
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برای عروسی خواهرش بریم مشکل که نه!... فقط... به پویا قول داده بودم »

 لباس بخریم. این چند روز به خاطر

صحبتهایی که پیش اومد، فکرم مشغول بود و از همه چی غافل شدم. روزهای 

 آخر سال هم هست و همه جا

 «...شلوغه. باید زودتر

 :کارن نگذاشت ادامه دهد و حرفش را برید

ونم. حداقل تو راه باشه! پس یه کم زودتر بیا بیرون. همین جا منتظرت میم»

 «.خونه با هم باشیم

از همان بدو ورود، همه کارکنان جویای حالش شدند و گمان میکردند به خاطر 

 .بیماری، چند روزی غیبت داشته

احتماالً کارن به همه اینطور گفته بود. اما نگاه حجازی به او با بقیه فرق داشت. 

 چون زمانی که حنانه درون محوطه

ی با پرسنل بود، کارن داخل شده و ماشینش را پارک کرد. مشغول احوالپرس

 وقتی پیاده شد، با لبخند سری برای
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حنانه تکان داد. جوابش لبخند کمرنگی بر روی لبهای حنانه بود که از نگاه 

 تیزبین او دور نماند. مامان گوهر به

 .محض دیدنش او را محکم به خود فشرده و سؤال پیچش کرد

شدنت رو از من پنهون میکنی؟ از کی تا حاال من غریبه شدم حاال دیگه مریض »

 و دیگه من رو محرم خودت

 «نمیدونی؟ دوست جدید پیدا کردی و من رو از یاد بردی؟

حنانه کمی خود را فاصله داد. دست روی بازویش گذاشته و چشمانش را ریز 

 کرد. سرش را کمی کج کرده و با

 :مهربانی گفت

ن گوهر. هیچ کس نمیتونه جای شما رو برام بگیره. سر این حرف رو نزن ماما»

 فرصت براتون میگم چی شده. گیر و

گرفتاری که گفتن نداره. کاری از شما برنمیاومد. بیخودی برای چی شما رو هم 

 «.درگیر مشکالت خودم میکردم

مامان گوهر با دلخوری نگاه از او گرفته و به طرف سالن چرخید تا از او دور 

 :همان حال گفت شود. در

اینطوریه؟ باشه! پس من هم از این به بعد مشکلی برام پیش اومد، بهت چیزی »

 نمیگم تا تو رو گرفتار زندگی خودم

 «.نکنم
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حنانه دست روی شانه مامان گوهر گذاشته و مانع فاصله گرفتنش شد. او را در 

 آغوش گرفت و آرام زیر گوشش

 :گفت

نمیتونستم حرف بزنم. باید موقعیت مناسب پیدا میکردم. اوضاع و احوالم به »

 هم ریخته بود. یه روز میام خونهتون

 «و مفصل تعریف میکنم چی شده؟

 واماندگی
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 .با این حرف مامان گوهر نفس آسودهای بیرون داده و سرش را تکان داد

حقیرانه ما که قابل شما رو آها! باشه، بیا قربونت برم. قدمت روی چشم. کلبه »

 «.نداره عزیزم

 «...کنار شما خیلی هم خوش»

همان لحظه حجازی از کنارشان عبور کرده و با اخم های درهم و لحنی جدی 

 :پرسید

 «کسالت برطرف شد؟ خوب استراحت کردید؟»

 .حنانه کنار مامان گوهر ایستاده و سر به زیر انداخت

 «.بله، ممنونم»

 :اف گفتخشک و بدون انعط
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لطفاً کارایی رو که زیر دستتون گذاشتن، زودتر رسیدگی کنید. این مدتی که »

 نبودید همه چی عقب افتاده. کسی

نبود مسئولیتهاتون رو انجام بده. برای همین من لیست اقالم خریداری شده این 

 چند روز رو ندارم. گفتن تو پوشه

 «.تر رو ببندمکاری شما گذاشتن. باید تا قبل از پایان سال دفا

 .با تکان سر جواب داد

 «.بله، بله! چشم، حتماً! تا آخر وقت آمادهش میکنم»

*** 

 «کجایی؟ کارات تموم نشد؟»پیامی از طرف کارن رسید. با عجله بازش کرد. 

به محض خواندن پیام، با دست به پیشانیاش کوبید و آخ بلندی گفت. توجه چند 

 نفر از خانمها که قصد خروج

معذرت میخوام! »د، به طرف او جلب شد. بالفاصله در جوابش تایپ کرد: داشتن

 انقدر سرم شلوغ بود، به کل یادم

 «.رفت با شما قرار دارم. لطفاً شما برید. منتظرم نمونید. من دیرتر میرم

چند ثانیه بعد از تیک خوردن پیام فرستاده شده، صدای زنگ گوشیاش بلند شد. 

 شیعالمت وسط را به طرف گو

سبز کشید تا تماس برقرار شود. قبل از بله گفتن، صدای عصبی کارن درون 

 :گوشی پیچید
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 «.چی کار میکنی که هنوز تموم نشده؟ بقیهش رو بذار برای فردا»

 واماندگی
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 :با صدایی مرتعش و ناالن جواب داد

 «.نمیشه. چند روز نبودم، کارا رو هم تلنبار شده»

 :کارن با تحکم گفت

پدر کار! مگه نگفتی میخوای برای پویا لباس بخری؟ تصمیم داری تا نصفه گور »

 شب تو خیابونای شلوغ بچرخی؟

 «اون هم این روزا با این اوضاع درهم برهم دم عید؟

 :حنانه ناراحت از توبیخ او با مالیمت جواب داد

 «...میذارم برای یه روز دیگه. شما نگران لباس پویایی یا»

 .زنشگر حرفش را قطع کردکارن با لحنی سر

همون یا...! حنانه همین االن تعطیلش کن! بیا بیرون. من که میدونم اون »

 «...حجازی بیهمه چیز مجبورت کرده

جملهاش را ادامه نداده و پف بلندی کشید. سعی کرد با چند نفس عمیق به خود 

 مسلط شود. این بار مالیمتر به حرف

 .آمد

جواب حجازی با من. نگران چیزی نباش. اون میخواد حنانه! خواهش میکنم بیا! »
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 «.اذیتت کنه

اولین بار بود که او را به نام میخواند. آن هم اینطور خوش آهنگ و زیبا. هرگز 

 گمان نمیکرد شنیدن نامش از دهان

کسی تا این اندازه میتواند دلنشین باشد که قلبش را به تپش وادارد. سعی کرد با 

 رانگیزلحنی مالیم و ترحمب

 .جوابش را بدهد

من دوست ندارم بیخود و بیجهت بهونه دست کسی بدم. چند روز نبودنم به »

 «.اندازه کافی مشکل ایجاد کرده

 .کارن تمام تالشش را میکرد تا به آرامی او را مجاب کند

من دوست ندارم همین اول کاری برخورد ناشایست و تندی نشون بدم. اما »

 صبح دیدم با چه قیافهای داشت باهات

حرف میزد. من که میدونم، داره میسوزه از اینکه نتونسته دلت رو به دست بیاره 

 «.و میخواد این طوری تالفی کنه

 :با لحنی محکم ادامه داد

 واماندگی
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ارم کسی مشکلی برات ایجاد کنه و سر قولم هم هستم. از بهت قول دادم، نذ»

 .اون گذشته همه سرویسا رفتن
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 «میخوای چطوری برگردی خونه؟

حنانه باالخره ناچار به تسلیم شده و گوشی را بین گوش و کتفش نگه داشت. در 

 حال دسته کردن کاغذهای جلوی

 :رویش گفت

 «.نجامشون میدمباشه! تا ده دقیقه دیگه اومدم. میبرم خونه ا»

بعد از تعویض لباس، وسایلش را برداشته و به طرف ماشین کارن رفت. سوار 

 .شده و بدون نگاه کردن به او سالم گفت

دست دراز کرد تا پوشه کارش را از فاصله میان دو صندلی، روی صندلی عقب 

 بگذارد که نگاهش روی چهره عصبی

 :یمت پرسیدکارن متوقف شد. پوشه را رها کرده و با مال

فقط برای این که دیر کردم ناراحت شدید؟ من که گفتم یادم رفت. معذرت  »

 «!میخوام

دست راستش روی دنده بود و دست چپش روی فرمان. کمی سمت او متمایل 

 بود و در سکوت خیره حرکاتش. حنانه

 :حیران پرسید

 «ن شدم؟من نمیفهمم دلیل عصبانیت شما چیه؟ کاری کردم که باعث ناراحتیتو»

 :کارن با صدایی که در اثر حرص خوردن دو رگه شده بود، گفت

اگه ازت بخوام بعد ازدواجمون کار ت رو کنار بذاری، قبول میکنی؟ قول میدم »
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 هر چی نیاز داری برات فراهم کنم و

 «.نذارم هیچ کمبودی تو زندگی حس کنی

ف او چرخاند و کمی حنانه از این سؤال غیرمترقبه شوکه شد. نیمتنهاش را به طر

 خود را عقب کشید. ابروهایش باال

 .رفته و به صورت اخمآلودش نگاه دوخت

چرا این رو ازم میخواید؟ به خاطر حضور آقای حجازی؟ من قبل از آشنایی با »

 شما هم فاصلهم رو با ایشون حفظ

 «.کرده بودم و تمایلی نداشتم ارتباط نزدیکی باهاشون داشته باشم

ری حرف بزند که حنانه را نرنجاند، اما لحنش گویای عجز سعی داشت طو

 .درونش بود

دلم نمیخواد نگاه هیچ کس روت باشه. شاید خودخواهی به نظر بیاد. ولی تحمل »

 ندارم جلوی روی من کسی

 «.اینطوری باهات برخورد کنه

 واماندگی
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 :حنانه سرش را پایین انداخت و با صدای تحلیل رفتهای گفت

بفهمه ما با هم... یعنی بعداً... خب شاید... من االن نمیدونم چه جوابی بدم. وقتی »

 اجازه بدید چند وقت دیگه در
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موردش صحبت کنیم. باید زمان بگذره و ببینیم در آینده چی پیش میاد. آخه 

 من کارم رو دوست دارم. فقط به خاطر

م. از اینکه صبح درآمدش نیست که میخوام کار کنم. دوست دارم تو اجتماع باش

 تا شب همه دغدغهم فقط کارای

 «.خونه باشه، احساس بیهودگی بهم دست میده

کارن به سختی نگاه گرفت و ماشین را راه انداخت. وقتی وارد خیابان اصلی شد، 

 :پرسید

 «جشن عروسی چه روزیه؟»

 .حنانه فهمید که فعالً تمایلی به ادامه این بحث ندارد

ول عید باشه که هفته دوم هم بتونن چند روزی برن تصمیم گرفتیم هفته ا»

 «.مسافرت

نگاه کوتاهی به حنانه کرد. با لبخندی که به زور روی لبش نشانده، سعی داشت 

 جو سرد به وجود آمده را تعدیل کند

 :و با لحن شوخی پرسید

 «ما هم دعوتیم؟»

 :حنانه با صدایی آرام جواب داد

 «.قبل از این هم، تصمیم داشتم دعوتتون کنم. االن که دیگه جای خود داره»

 .دنده را جا زده و کمی سرعتش را باال برد
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 «اونوقت نمیپرسن این آقا چه نسبتی با شما دارن که دعوتشون کردی؟»

حنانه کامالً متوجه شده بود که کارن قصد دارد با این سؤالها موضع او را نسبت 

 .ت بداندبه این وصل

برادرشوهرم میدونه کجا کار میکنم. اوایل که شروع به کار کردم، اومده بود »

 کارگاه و با پدرتون آشنا شده. در

ضمن لزومی نداره به همه توضیح بدم دلیل دعوت هر کدوم از مهمونا برای چیه. 

 تا به حال اجازه ندادم کسی بیش

همه سال دور از فامیل و  اندازه بخواد تو زندگیم دخالت کنه. وگرنه این

 ...خانوادهم زندگی نمیکردم. از اون گذشته

بعد از... چند روز دیگه... وقتی رابطهمون رسمی بشه، شما میزبان هستید نه 

 «.مهمون

 واماندگی
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*** 

شاهد عقدشان دو مرد غریبه بودند. در سکوت و بدون هیچ همراهی بعد از 

 لخوانده شدن خطبه عقد، همان بار او

بله گفته بود. بدون تبریک و شادباش. بدون جشن و شادی و هلهله. بدون 

 نگاههای پر تب و تاب. برای هیچ کدام بار
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اولشان نبود که پای سفره عقد نشسته و درون دفتر بزرگ محضردار، امضاهای 

 بیشمار میزدند. با این حال این

ب خودشان بوده و تنهایی و غریبی برایشان دلگیر بود. گرچه خواست و انتخا

 نمیتوانستند گلهای داشته باشند. اما

قرار گرفتن در چنین شرایطی، بیش از همه برای حنانه سخت میگذشت. با وجود 

 تمامی حرفهای دلگرم کننده

کارن، هنوز ذهنش در تب و تاب آن بود که اگر دیگران بفهمند، در موردشان 

 چگونه قضاوت خواهند کرد؟

وز همیشه سعیش بر این بود، طوری زندگی کند که قضاوت با اینکه تا به آن ر

 نادرست اطرافیان، تأثیری در

تصمیمگیریهایش نداشته باشد. اما نمیتوانست منکر نگرانی و دلشورهاش برای 

 فهمیدن پویا باشد. وقتی پی به

موضوع ببرد، چه عکسالعملی نشان خواهد داد؟ او باید چه برخوردی نسبت به 

 ن دهد تا حساسیتاین مسئله نشا

بیشتری در او ایجاد نکند؟ تا لحظه آخر پای رفتنش سست بود و این تردیدها 

 دست از سرش برنمیداشت. طوری که

هیچ به خاطر نداشت عاقد چه خواند و کارن چه مقدار مهریه برایش تعیین کرد؟ 

 آیا شرط و شروطی که از آن دم
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 میزد، در عقد نامه قید کرده بود؟

را گفته و در حال گذاشتن امضا پای بندها و شروط عقدنامه بود،  حال که بله

 .دیگر این چیزها برایش اهمیتی نداشت

فقط و فقط نگران فهمیدن و برخورد پویا بود. چه خوب که روز بعد جمعه بود و 

 میتوانست با بچههایش وقت

 بگذراند. بودن با آنها حس امنیت بیشتری به او داده و در کنارشان آرام

 .میگرفت

 «بریم؟»

با صدای کارن به خود آمد. نگاهش کرد. کت و شلوار خوش دوخت و خوش 

 طرحی که به زیبایی روی تنش نشسته

بود، دلش را به لرز انداخت. خودش هم مانتوی جلو باز یاسی رنگ، همراه 

 روسری سفیدی پوشیده، که روز قبل کارن

بودند، به اصرار کارن آنها را  برایش خریده بود. وقتی برای انتخاب حلقه رفته

 خرید. از او خواسته بود هنگام عقد،

 .لباسی نو که خودش برایش خریداری کرده به تن داشته باشد

میترسید سرش را باال گرفته و به صورتش نگاه بدوزد، مبادا چشمانش بیحیایی 

 .کرده و حرف دلش را لو بدهند

را در دست گرفت و با لبخندی  کارن که حرکتی از او ندید، دستان یخ زدهاش
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 جذاب که تپش قلب حنانه را به اوج

 :رساند، گفت

 «.حنانه خانم! بریم؟ دیگه اینجا کاری نداریم»

 واماندگی
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تقریباً او را همراه خود به بیرون از محضر کشاند. کنار ماشین ایستاد و بدون رها 

 :کردن دستانش گفت

م... ولی میدونم که دوست داری، دلم میخواست تا آخر شب با هم باشی»

 .برگردی پیش بچهها و نمیتونی قبول کنی

 «.پس زیاد اصرار نمیکنم

 .سرش را کمی کج کرد تا صورت به زیر افتادهاش را بهتر ببیند

فقط موافقی بریم یه چیز جزیی بخوریم؟ دستات سرده. فکر کنم فشارت »

 «.افتاده

لحن نرم و مهربانش جای مخالفتی برای حنانه باقی نمیگذاشت. تنها سری به 

 تأیید تکان داد. کارن بعد از زدن قفل

مرکزی، در را برایش باز کرده و منتظر ماند تا سوار شود. حنانه به یاد نمیآورد 

 تا به حال کسی این طور برایش عزت

ی که پشت سر گذاشته و احترام قائل شده باشد. با وجود عقد سوت و کور
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 بودند، اما بیش از دفعه پیش که بله گفته

بود، احساس سبکی و آرامش میکرد. چرا همین توجهات اندک او، دلش را گرم 

 کرده و لمس ساده دستانش،

نگرانیهایش را کمرنگ کرده بود؟ به محض نشستن کارن پشت فرمان، نگاهش 

 :کرده و گفت

ه. دلم میخواد یه کم حرف بزنم. میخوام قبل میشه بریم یه جایی که خلوت باش»

 از اینکه برگردم پیش بچهها یه

 «.خرده آروم بشم

کارن با لبخندی مهربان نگاهش کرد. چقدر از نگاه کردن به این زن متین و با 

 وقار حس آرامش دریافت میکرد. چه

بت در در وجود حنانه بود که او را به خلسه میبرد؟ گویی هالهای از انرژیهای مث

 اطرافش جریان داشت که او را

 .جذب خود میکرد

البته! چرا که نه؟ اگه مشکلی نداری بریم خونه من؟ رادین معموالً پنجشنبهها »

 بعد از مدرسه میره پیش مادرم. کسی

 «.خونه نیست

باز هم جوابش تکان سر بود به تأیید. طولی نکشید که به آپارتمان کارن رسیده 

 .رکینگ کردو ماشین را وارد پا
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همراه هم پیاده شده و وارد آسانسور شدند. همچنان دستانش در دست کارن 

 بود. در آپارتمان را باز کرده و کنار

کشید تا اول او وارد شود. آپارتمانش کوچک، اما مرتب و دلباز بود. با وجود 

 وسایل اندک، نمای زیبایی داشته و در

ان بدو ورود، فضای گرم و دلچسب جای مناسب خود قرار گرفته بودند. در هم

 .آنجا، حس خوبی در او به وجود آورد

 «.بشین. االن چایی درست میکنم»

با قرار دادن سوییچ و موبایلش روی اپن، به طرف آشپزخانه رفت. حنانه به 

 :دنبالش پا تند کرد و بالفاصله گفت

 واماندگی
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 «.بذارید من درست کنم»

 :کردن کتری گفت کارن با خونسردی در حال پر

 «.فعالً مهمون منی. باشه هر موقع صاحبخونه شدی»

 .شیر آب را بست و سر به طرفش چرخاند

 «.هر موقع خانم خونهم شدی»

 .گاز را روشن کرده و کتری را روی آن گذاشت

 «.مانتوت رو در بیار. راحت باش»
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ی جا لباسی حنانه پشت کرده و مانتو و روسریاش را در آورد. همین که آن را رو

 قرار داد، میان دست و سینه کارن

محصور شد. یک لحظه از این غافلگیری به خود لرزید. کارن او را بیشتر به خود 

 فشرده و از پشت سر میان گردنش

 :فرو برد. نفسی گرفته و گفت

 «تو مشکلی نداری؟»

حنانه متوجه منظورش نشد. سر به طرفش چرخاند که کارن لبهایش را نشانه 

 .ته و بوسه آرامی روی آن نشاندرف

میدونی هر بار با دیدنت فقط به این فکر میکردم، بوسه از این لبا میتونه چه »

 «طعمی داشته باشه؟

حنانه از این تماس ناگهانی و بوسه غیرمنتظره، گرمش شده بود. نمیتوانست 

 جوابی بدهد. کارن یک دست روی

ب کتش بیرون آورد. آن را شکمش گذاشته و با دست دیگر دستبندی از جی

 :جلوی صورتش گرفته و پرسید

 «اجازه هست؟»

حنانه به آرامی در آغوشش چرخید و دست راستش را جلو برد. کارن دستبند را 

 به مچش بسته و دستش را باال

آورد. بوسهای روی نبضش کنار دستنبد سفید زد که حاال روی دستش جلوه 
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 بیشتری پیدا کرده و زیباتر نشان

داد. بعد هر دو دستش را میان دستانش گرفته و حین لمس آنها با انگشت می

 :شصتش گفت

فکر نمیکردم روی دستت، تا این اندازه برازنده باشه. باید برم بقیه سرویسش »

 «.رو هم بخرم

 :به چشمانش نگاه کرده و با صدایی دو رگه گفت

 واماندگی
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ه داری، فقط دلم میخواست این این چند روز گذشته وقتی میدیدم چقدر دلهر»

 طوری دستت رو بگیرم تا بتونم

آرومت کنم. اما میترسیدم پا به حریمت بذارم. میترسیدم نتونم خودم رو کنترل 

 کنم. تو این مدت کم، چی کار

 «کردی با من که این طوری بیقرار بودنت شدم؟

 :بوسه نرمی روی گردنش نشانده و از همان فاصله اندک گفت

 «باورم نمیشه! این همه خواستن و اشتیاق چه طور به وجود اومد؟»

 .دست دور کتفش پیچانده و او را محکم به خود فشرد

 «.امیدوارم بتونم اونچه که الیقته، تو زندگی برات فراهم کنم»

حنانه خشک و مات برجا مانده و نمیتوانست هیچ حرکتی نشان دهد. انتظار این 
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 .نداشت همه ابراز احساسات را

اشک در چشمش حلقه زد. کارن سرش را فاصله داده و متوجه حال دگرگونش 

 شد. کف دستانش را دو طرف

 .صورتش گذاشته و نگاه بین آن دو گوی لرزان و نمناک گرداند

 «چی شد؟ ناراحتت کردم؟»

خواست کمی فاصله بگیرد که این بار حنانه اجازه نداده و دست دور کمرش گره 

 سینهاش گذاشته وزد. سر روی 

اشکش بیاجازه او روان شد. کارن او را بیشتر به خود فشرد و منتظر ماند تا در 

 آغوشش آرام بگیرد. میفهمید که

دغدغههای فکری و نگرانیهای اخیرش او را به این حال انداخته و اجازه داد تا 

 میان بازوانش و روی سینه او کمی

ال ماندند. وقتی گریهاش سبکتر و خود را تخلیه کند. چند دقیقه به آن ح

 .دستانش شل شد، او را از خود جدا کرد

 «.بشین چایی رو بذارم دم بکشه. االن میام»

حنانه دستمالی از جعبه دستمال کاغذی روی میز برداشته و روی یکی از مبلها رو 

 به آشپزخانه نشست. پا روی پا

خانه را از نظر گذراند. انداخته و بعد از پاک کردن صورت و چشمانش، محوطه 

 کارن از آشپزخانه خارج شد و کتش را
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در آورد. همانطور که نگاهش به حنانه بود، آن را روی مبل انداخت. دکمههای 

 سر آستینش را باز کرده و آنها را باال

 :داد. دست به پهلو مقابل حنانه ایستاد و پرسید

 «میپسندی؟»

های باال زده، که موهای دستش را نمایان حنانه با دیدن فرم ایستادن او و آستین

 .کرده بود، حرف زدن را از یاد برد

 :آب دهانش را قورت داده و پرسید

 واماندگی
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 «چی؟... چی گفتید؟»

 :کارن مقابلش نشست و با خندهای سرخوش گفت

 «.چی گفتید نه! چی گفتی. من که نباید این چیزا رو یادت بدم»

ی مبل تکیه داد. پا روی پا انداخته و دستانش را از لحظهای مکث کرده و به پشت

 دو طرف در راستای تکیهگاه مبل

 .قرار داد

 «خب تعریف کن! چی میخواستی بگی؟»

حنانه نگاهش روی او چرخید و هیچ به خاطر نمیآورد، درباره چه چیزی قصد 

 داشت حرف بزند. کارن متوجه
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 :گیجیاش شد و همراه نگاهی دلگرم کننده، گفت

 «.گفتی بریم یه جای خلوت که راحت بتونی حرف بزنی»

حنانه تازه به خاطر آورد که در چه مورد میخواسته صحبت کند. اما حاال که در 

 موقعیتش قرار گرفته، این نزدیکی و

تنها بودن در کنار او کلمات را از ذهنش پاک کرده بود. هدفش تنها کمی گفتن 

 از نگرانیها و تشویشهایش برای

ن به آرامش بود. اما در کنار او، در هوایی که او نفس میکشید، خود به خود رسید

 .آرامش به سراغش آمده بود

کارن وقتی تردیدش را در حرف زدن دید، از جا بلند شده و کنارش نشست. 

 دست دور شانهاش انداخته و او را به

یک خود فشرد. بوسهای روی شقیقهاش نشاند. حنانه سر به سینهاش سپرد و 

 دستش را روی شکم سفت و عضالنی

او قرار داد. کارن چانهاش را روی سر او تکیه داده و با لحنی گرم و صمیمی 

 :گفت

میدونم نگرانی. میفهمم دلت شور میزنه. اما بهت گفتم که همراهتم. بهت قول »

 دادم با کمک هم مشکالت رو حل

 «.س معرکهسمیکنیم. از همین اول بخوای خودت رو ببازی، کالهمون پ

حنانه در این آغوش امن و با شنیدن صدای دلنشین او از این فاصله اندک، کمی 
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 .جرئت یافته و لب باز کرد

رفتار پویا خیلی غیرقابل پیشبینیه. میترسم اتفاقی براش بیفته یا یه کاری بکنه »

 «.که نشه هیچ جوره جمعش کرد

کارن دست زیر چانهاش برد و سرش را باال داد. در چشمانش نگاه دوخت و با 

 :اطمینان گفت

من حسش رو میفهمم. میتونم خودم رو جاش بذارم و درک کنم چی تو سرش »

 میگذره. تو فقط کافیه رفتارت مثل

سابق باشه و نسبت به کاراش حساسیت نشون ندی. بذار به عهده من تا کمکم 

 م. باهاش بیشتر آشنابهش نزدیک بش

 واماندگی
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بشم. نباید ازش بخوای من رو به جای پدرش بپذیره. همونطور که انتظار ندارم 

 تو جای خالی مادر رادین رو براش پر

کنی. ما باید سعی کنیم در جایگاه یه دوست و یه بزرگتر، براشون موقعیت 

 .خودمون رو تثبیت کنیم. رادین مادر داره

ه، هر چند که تو این دنیا نیست. ما نباید و نمیتونیم جای اونها رو پویا پدر دار

 «.بگیریم

حنانه کمی فاصله گرفت اما همچنان در حصار بازوان پرقدرتش بود. با صدایی 



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  391دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 :بغضدار و چشمانی نمناک گفت

 «.ناراحت میشن بهشون نگفتیم. ازمون دلخور میشن که نظرشون رو نپرسیدیم»

 :ن برای آرام کردنش جواب دادبا لحنی نرم و مهربا

تو سنی نیستن که بتونن عاقالنه فکر کنن و تصمیم درستی بگیرن. این وظیفه »

 ماست که راه درست رو نشونشون

 «.بدیم. نه اینکه اونها بخوان برامون تعیین تکلیف کنن

 :حنانه بوسه آرام و کوتاهی روی گردنش نشاند و با چشمان زیر افتاده گفت

درکم میکنی. این تردیدا بیچارهم کرده. خوشحالم که میفهمی باید  ممنونم که»

 با پویا چطور برخورد کرد. حرفات

 «.خیالم رو راحت میکنه. امیدوارم من هم بتونم همسر شایستهای برات باشم

کمی دیگر در مورد بچهها با هم صحبت کرده و بعد از خوردن چای، او را به 

 هی از همخانه رساند. با خداحافظی کوتا

جدا شده و منتظر ماند تا حنانه وارد خانه شود. به محض بسته شدن در، پا روی 

 .پدال گاز فشرده و از آنجا دور شد

حنانه سالنه سالنه از پلهها باال رفت. حسی در دست و پایش نمانده بود. تا 

 لحظهای که کنار کارن و در آغوشش بود،

باخته بود. اما همینکه وارد خانه شده برای دقایقی تشویشها و تردیدهایش رنگ 

 و در را پشت سرش بست، واقعیت
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جدید زندگیی که از ساعاتی پیش شروع شده بود، به مغزش حجوم آورد. پانیذ 

 با دیدن مادرش در آن مانتو و

 .روسری زیبا با هیجان از جا بلند شده و به طرفش پرواز کرد

ه عروسا! چقدر این مانتو و وای مامان! چقدر خوشگل شدی! درست مثل تاز»

 روسری بهت میاد. کم سن و شیک

 «.نشونتون میده

 :دستی روی پارچه لطیف مانتو کشیده و پرسید

 «چقدر قشنگن! کی خریدین؟ چرا من ندیدم؟»

بیحوصله مانتو و روسریاش را در آورده و حین آویزان کردن آنها روی جالباسی 

 :گفت

 واماندگی
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 «.یدم. میخواستم برای عروسیت مانتو نو داشته باشمیکی دو روز پیش خر»

شما با اون کت و شلواری که برای عروسیم خریدین، دیگه نیاز به مانتو نداری. »

 پوشیده و سنگینه. الزم نیست

 «.چیزی روش بپوشین

 .دستانش را باال آورد تا گیرهاش را باز کرده و موهای آشفتهاش را مرتب کند

برای پا تختی الزمه یا برای پاگشا که دعوتمون میکنن،  برای عروسی نه. ولی»
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 «.احتیاج میشه

نگاه پانیذ به حلقه و دستبند نوی دست مادرش افتاد. با ذوق جیغی کشیده و 

 دست مادرش را سمت خود کشید تا

 .آنها را بهتر ببیند

واووو! مامان جونم چه کردین؟ چقدر این دستبند و حلقه شیکن. به نظر گرون »

 مت میان. رفته بودین اینا روقی

 «بخرین؟

قبل از آنکه بتواند جواب دخترش را بدهد، پویا از صدای ذوق زده خواهرش، 

 کنجکاو شده و برای فهمیدن ماجرا از

اتاق بیرون آمد. بیحال و آرام همراه نگاه کوتاهی به مادرش سالم کرد. حنانه 

 جوابش را داده و بعد از پشت کردن

 :ر و لب زدن پرسیدپویا با تکان س

 «چشه؟»

 :پانیذ شانهای باال داده و مثل خودش جواب داد

 «.نمیدونم»

پویا خیاری از یخچال برداشته و حین گاز زدنش پشت اپن ایستاد. نگاهش روی 

 .مادر و خواهرش در گردش بود

مشتاقانه منتظر جواب مادرش در مورد خریدهای جدیدش بود. وقتی حرکتی از 
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 :جانب آنها ندید، پرسید

مثل اینکه خدا بخواد گنج پیدا کردید. شما که برای جهیزیه پانیذ این همه »

 مشکل داشتید، چطور شده که تو

 «همچین اوضاعی یاد طال خریدن افتادید؟

 .پانیذ اعتراضآمیز صدایش کرد

 «یا! این چه حرفیه؟ یعنی مامان حق نداره برای خودش چیزی بخره؟پو»

 واماندگی
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از آشپزخانه بیرون آمده و روی دسته مبل نشست. پا روی پا انداخت و پر سر و 

 صدا خیارش را گاز زد. با خیار

 .نیمخورده درون دستش به مادرش اشاره کرد

برام عجیبه یهو این همه پول  چرا حق نداره! مبارکش باشه! پوالی خودشه. اما»

 «.از کجا گیر آورد

حنانه به طرف تک اتاق خانه قدم برداشت تا لباس عوض کند. بدون نگاه کردن 

 :به پویا در جوابش گفت

یه مقدار طالی خرده ریز قدیمی داشتم، اونا رو بردم و عوض کردم. نمیخواستم »

 برای عروسی پانیذ خیلی ساده

 «.باشم
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ته بود، اما همه حقیقت را هم نگفت. بابت خرید حلقه برای کارن گرچه دروغ نگف

 که دیگر طالهای بچگی پانیذ را

قابل استفاده نبودند، به طال فروش داده بود. هر چه کارن اصرار کرد خودش 

 بهایش را بپردازد، حنانه قبول نکرد. تا

مع آخر شب مدام نگاهش روی بچهها چرخیده و بیاختیار اشک در چشمانش ج

 میشد. پانیذ به خوبی متوجه

دگرگونی حال مادرش شده بود. اما ترجیح داد روبروی پویا حرفی به زبان 

 نیاورد. میدانست با زبان تند و تیزش

اشک مادرش را جاری خواهد کرد. آخر شب که مثل همیشه کنار هم روی 

 تشک دراز کشیده بودند، آرام خود را به

 .د و پانیذ سر روی بازوی مادرش گذاشتاو نزدیک کرد. حنانه آغوش گشو

حنانه جونم! بهم نمیگی چی شده؟ یکی دو هفتهس گرفتهای. یعنی هیچ کاری »

 از دست من بر نمیاد برات انجام

 «بدم؟

 حنانه سکوت کرده و نمیدانست چه بگوید؟ اصال چگونه بگوید؟

 «به خاطر عروسی منه؟ رفتن من ناراحتتون کرده؟»

 :داد با لحن شوخی ادامه

 «نکنه پشیمون شدید از شوهر دادن دخترتون؟»
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 :حنانه بوسهای روی موهایش نشانده و با تشر گفت

این چه فکر مزخرفیه با خودت میکنی؟ دیوونه! مگه میشه برای عروس شدنت »

 ناراحت باشم؟ آروزی هر مادری

 «.دیدن عروسی بچههاشه

 .ا بهتر ببیندسرش را روی بازوی مادرش کمی جابجا کرده تا صورتش ر

 واماندگی
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پس چیه؟ دوست داشتم این روزا که به عروسیم نزدیک میشه، شاد باشید. دلم »

 .میخواد گاهی براتون حرف بزنم

 «.اما وقتی میبینم اینطوری درهمید و با خودتون درگیرید، مجبورم سکوت کنم

 :حنانه بوسه دیگری روی موهای نرم دخترش نشانده و گفت

ی این بار مادرت برات حرف بزنه و درد دل کنه؟ حال داری قصه حوصله دار»

 «زندگی مادرت رو بشنوی؟

پانیذ دست دور شکم مادرش حلقه کرده و بوسهای روی گونهاش زد. با 

 :خوشرویی گفت

معلومه که حوصله دارم. اگه با حرف زدن سبک میشید، تا خود صبح بیدار »

 «.میمونم و به حرفاتون گوش میدم

 :تلخی روی لبش نشست و گفت لبخند
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تا صبح که حرف ندارم، فقط یه چیزایی از زندگی خودم میگم، شاید به دردت »

 «.بخوره

 :با لحن شادی رو به مادرش گفت

 «.من سراپا گوشم، بفرمایید»

 :حنانه نفس بلندی گرفت و با صدایی غمگین گفت

بابات مرد بدی نبود، اما اونی هم نبود که باعث دلگرمیم به زندگی باشه. اون »

 چیزایی که معتقد بود وظیفهشه، در

مورد شما و تأمین مایحتاج زندگی تا جایی که در توانش بود، فراهم میکرد و کم 

 نمیذاشت. اما خیلی چیزها رو هم

نکرد یاد بگیره. من در مورد زندگی زناشویی نمیدونست و هیچ وقت هم سعی 

 «.هم بلد نبودم

 :دست دیگرش را روی بازوی دخترش گذاشت و حین نوازش بازویش گفت

نمیدونم! شاید اون زمان همه همینطوری بودن. من که از تو خونه و خلوت »

 اونهای دیگه خبر نداشتم. اما همیشه

هیچ احساس میکردم یه چیزی تو زندگیم کمه. یه خألیی حس میکردم که جاش 

 جوره پر نمیشد. خیلی سالها بعد

از فوتش بود که تازه فهمیدم کجای زندگیمون میلنگید. بعدها که بیشتر تو 

 جامعه قرار گرفتم و با آدمهای مختلف
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 «.آشنا شدم

 .غلتی زده و به پهلو چرخید. پانیذ هم عقبتر رفته و سر روی بالش خود گذاشت

 واماندگی
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و خوابیدن و بچه دار شدن نیست. فقط این نیست فهمیدم زندگی فقط خوردن »

 که همسرم صبح تا شب کار کنه و

من هم یه خانم خونهدار نمونه باشم. زندگی خیلی قشنگتر و با ارزشتر از این 

 حرفاست. چیزهایی تو این دنیا هست

که تو هیچ مغازهای نمیفروشن و فقط باید به قلبت رجوع کنی تا به دستشون 

 نویاته که زندگی روبیاری. این مع

دلپذیر میکنه و بهش معنا میده. برای اینکه زندگیت روح داشته باشه، باید 

 احساساتت رو قوی کنی و بهشون پر و

 «.بال بدی

 .دستش را از آرنج خم کرده و سرش را به کف آن تکیه داد

اگه میخوای زندگیت قشنگ بشه، با دوام باشه و روز به روز به هم نزدیکتر »

 ، باید روحیات همدیگه رو بهتربشید

بشناسید. باید حال و روز همدیگه رو بیشتر درک کنید. باید نیازهای روحی و 

 روانی همدیگه رو بشناسید و بتونید
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اونها رو برطرف کنید. این جزو وظایف هر زن و شوهریه که اغلب نادیده گرفته 

 میشه و بهش بها نمیدن. همیشه

ر کنار هم کامل میشن. اما راه و روش این تکامل شنیدیم که میگن زن و مرد د

 .رو کسی بهمون یاد نمیده

همه فقط به بُعد جسمی و مادی آدمها نگاه میکنن. اما بخش مهم این رشد و 

 تکامل، معنوی و روحیه. ما نیاز داریم

که در کنار همسرمون به آرامش برسیم و باید به زوایای پنهان روحیه همدیگه 

 بدونیم چه جوری آشنا بشیم. تا

میتونیم این آرامش رو فراهم کنیم. نیاز داریم فهمیده بشیم و همینطور سعی 

 کنیم رفتاری داشته باشیم تا طرف

مقابلمون رو به خودمون نزدیک کنیم. گاهی باید خودمون رو جای همسرمون 

 بذاریم و از زاویه دید اون به زندگی

 .نگاه کنیم

آسونتر و راحتتر میشه و میتونیم به هدف واقعی اونوقته که طی کردن این راه 

 ازدواج که به دست آوردن آرامشه

برسیم. بعد از مدتی میبینیم همین تالشمون برای آسایش طرف مقابل، خود به 

 .خود خودمون رو هم آروم کرده

اصالً عشق و دوست داشتن یعنی توجه به همین نکات ساده که برای به دست 



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  411دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 وقت بذاریم وآوردن رضایت همدیگه 

تالش کنیم. فقط به بخش مادی و جسمی زندگی نچسبیم که باعث بشه، اونقدر 

 خسته بشیم که معنویات رو فراموش

 «.کنیم و حوصله رسیدگی بهش رو نداشته باشیم

 .پانیذ روی شکم خوابید و دستانش را از آرنج به تشک تکیه داد

دلیل این همه آشفتگی این  حاال این حرفا چه ربطی به حال و روز شما داشت؟»

 «روزاتون چی بوده؟

حنانه بار دیگر به پشت خوابید و به سقف اتاق نگاه دوخت. نفسی گرفت و ادامه 

 :داد

 واماندگی

215 

من تموم این سالها بعد از فوت پدرتون، سعی کردم به تنهایی بار زندگی رو به »

 دوش بکشم و کاری کنم کمبودی تو

آرزوم این بود که بتونید رو پای خودتون بایستید و زندگی حس نکنید. همه 

 آینده روشنی براتون فراهم کنم. اما

چند وقتیه که حس میکنم خسته شدم. دیگه نمیکشم. احتیاج به کسی دارم که 

 کمکم کنه. کسی که بتونم بهش

تکیه کنم و برای باقی مونده عمرم، دستم رو بگیره؛ تا تو پستی و بلندیهای 
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 هم باشه. خألیی که اینزندگی همرا

همه سال تو زندگیم حس کردم، داره من رو از پا در میاره. برای آینده پویا 

 نگرانم. احتیاج به یه همدم دارم. تصمیم

گرفتم از یه نفر بخوام تا بقیه راه رو با هم طی کنیم. با مشورت هم برای بهتر 

 «...شدن زندگی تالش کنیم. برای همین

حنانه نمیدانست چگونه جملهاش را ادامه دهد. ناگهان چشمان پانیذ برقی زده و 

 با عجله حرکتی به خود داد. بلند

 :شده و چهارزانو کنار مادرش نشست. با خوشحالی و صدایی آرام پرسید

یعنی تصمیم دارید ازدواج کنید؟ کسی ازتون خواستگاری کرده؟ برای همین »

 «گیرید؟تو فکر بودید تا تصمیم ب

حنانه همزمان با بلند شدن پانیذ از جایش بلند شده و نشست. مستقیم نگاهش 

 :کرد. با صدای آرامی گفت

 «.عقد کردیم. همین امروز»

پانیذ با شنیدن حرف مادرش یک لحظه شوکه شد. به گوشهای خود شک کرده 

 بود. شاید اشتباه شنیده. اما با دیدن

مل او بود، تردید را کنار گذاشته و از صورت جدی مادرش که منتظر عکسالع

 خوشحالی جیغی کشید. بالفاصله

دستش را محکم روی دهانش گذاشت تا صدایش از اتاق بیرون نرود. با چشمان 
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 درشت شده به در اتاق نگاه کرده و

ساکت شد. چند لحظه در همان حال به دستگیره در خیره ماند. وقتی خیالش 

 سر راحت شد از پویا خبری نیست،

جلو برده و بوسهای روی گونه مادرش نشاند. دست دور گردنش حلقه کرده و با 

 :صدایی بغضدار زمزمه کرد

 «!مبارکه! مبارکتون باشه»

 :یک دفعه تغییر حالت داده و عقب کشید. با ناراحتی پرسید

 «ولی چرا به من نگفتید؟»

 :با اخمهای در هم و چشمان نمناک و لحنی دلخور ادامه داد

ن که همیشه به تصمیماتون احترام گذاشتم. خوشحال میشدم اگه زودتر این م»

 خبر رو میشنیدم. من رو بگو که

 «.همش نگرانتون بودم، چه اتفاق بدی براتون افتاده

 واماندگی
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حنانه خواست جوابش را بدهد، که پانیذ مهلت نداده و در آغوش مادرش فرو 

 رفت. اشکهایش راه گرفته و با صدایی

 :لرزان گفت

 «.نمیدونم کیه؟ اما هر کی هست، امیدوارم خوشبخت بشید»
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 :دوباره خود را عقب کشید و با چشمان ریز شده پرسید

 «نکنه به همون آقای حجازی جواب دادید؟»

 .حنانه سر به نفی تکان داد

نه! اصالً با همچین آدمی نمیتونستم کنار بیام. هنوز هیچ جوابی بهش نداده »

 گفت بعد از عروسی تو، پویابودم، می

رو بفرستیم پیش فامیل پدرتون. مگه من طاقت میارم بچهم ازم دور باشه؟ این 

 همه سال عذاب کشیدم و به خودم

سختی دادم که با تربیت غلط اونها بزرگ نشید. حاال به خاطر راحتی یه آدم 

 جدید که میخوام وارد زندگیم بشه،

 «پسرم رو از خودم دور کنم؟

ذ دو دست مادرش را در دست گرفته و حین تکان دادنشان با هیجان پانی

 :پرسید

 «پس کیه؟ من میشناسم؟ چطوری با هم آشنا شدید؟»

 .حنانه نرم و مالیم به حرف آمد

مامان جان! من نمیخواستم شماها رو از خودم برنجونم. اما باور کن خیلی تردید »

 داشتم. بهت نگفتم چون

خواد من از تنهایی در بیام. نمیخواستم حرفات، روی میدونستم چقدر دلت می

 تصمیمم تأثیر بذاره. هنوز هم
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نمیدونم کارم درسته یا نه؟ ما به هیچ کس نگفتیم. تو اولین نفری هستی که دارم 

 بهت میگم. فعالً هم نمیخوام پویا

 «.یا هیچ کس دیگهای چیزی در این مورد بفهمه، حتی بردیا

یدمون هم به کسی نگفته. خودتون دو تایی رفتید واووو! یعنی بابای جد»

 «محضر؟

حنانه سری به تأیید تکان داد. پانیذ دستان مادرش را رها کرده و آرام و گلهمند 

 :پرسید

 «نمیگید کیه؟»

 «.آقای نیکبین، رییسمون»

 واماندگی
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یاد  پانیذ دهان باز کرد تا هیجان و خوشحالیاش را با جیغی دیگر ابراز کند، که به

 آورد االن موقعیت مناسبی برای

نشان دادن شادی پر سر و صدا نیست. دوباره گونه مادرش را بوسید و دست 

 .دور گردنش حلقه کرد

واقعاً خوشحالم براتون! گرچه گاهی وقتا این آقا خوشتیپه خیلی بداخالق میشه، »

 «.اما آدم خوبی به نظر میرسه

 :کمی عقب کشید و روی تشک خود نشست. با صدای گرفتهای گفت



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  415دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

با اینکه از دستتون ناراحت شدم به من نگفتید، اما منطقی که بخوام فکر کنم، »

 میبینم حق با شماست. شاید من

زیادی احساساتی برخورد میکردم. اونوقت نمیفهمیدید کار درست چیه؟ ولی 

 چرا به مامان گوهر چیزی نگفتید؟

 «.که میتونست راهنماییتون کنهاون 

 .سر به دو طرف تکان داد

مامان گوهر هم از زاویه دید خودش به قضیه نگاه میکنه و نمیتونه خودش رو »

 جای من بذاره. اون سختیهای

زیادی به خاطر بیپولی کشیده و فکر میکنه اگه یه مرد تو زندگیش بود، این همه 

 مشکل نداشتن. اما من هیچوقت

نبودن یه مرد تو زندگیم با مشکل مادی مواجه نشدم. حتی زمانی که به خاطر 

 پدرتون هم زنده بود، مشکالتم مادی

نبود. مامان گوهر درکی از خواستهها و نیازهای من، برای داشتن یه تکیه گاه 

 نداره. همه هم و غمش، سیر کردن

یتونه شکم خانوادهش و تهیه کفش و لباس برای اونها و داشتن سرپناهه. نم

 نگرانیها و کمبودهای من رو درک کنه و

 «.راهنمای خوبی برام باشه

 :پانیذ سرش را تکان داده و با گفتن اوهومی ادامه داد
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راست میگید. اصالً به این چیزا فکر نکرده بودم. چقدر خوبه که اینقدر عاقالنه »

 به همه چیز نگاه میکنید. کاش من

 «.هم بتونم مثل شما باشم

 .از کشید و هر دو دستش را زیر سرش گذاشتپانیذ در

مامان!... یعنی من هم میتونم با بردیا زندگی خوبی داشته باشم؟ همش نگرانم »

 نکنه یه وقت تحت تأثیر حرفای

 «!مادرش عوض بشه

به پهلو چرخید و نگاه به مادرش داد که همچنان در حالت نشسته نگاهش 

 میکرد. قبل از آنکه حنانه لب باز کند،

 :سؤال بعدی را پرسید

فکر میکنید اگه بفهمن شما ازدواج کردید، نظرشون در مورد شما تغییر »

 «میکنه؟

 واماندگی
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بالفاصله دستش را در هوا تکانی داده و طاق باز خوابید. نگذاشت حنانه جوابی 

 بدهد و خودش زودتر از او، با لحنی

 :محکم و حق به جانب جواب خودش را داد

کنه کسی بخواد چیزی به شما بگه. من اجازه نمیدم. زندگی شماست. بیخود می»
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 اصالً به کسی ربطی نداره. خیلی

 «.هم کار خوبی کردید

 :سرش را به طرف مادرش چرخاند و با لحنی پرناز و کشدار مادرش را صدا کرد

 «!حنانه جونم؟»

 .دست مادرش را کشید تا او را به حالت دراز کش در آورد

 «د به پویا بگید؟ آقای دکتر هم به خانوادهش نگفته؟کی میخوای»

 .حنانه نمیدانست جواب کدامیک از سؤاالت متعدد دخترش را بدهد

کارن گفت فعالً صبر کنیم! میخواد کمکم به پویا نزدیک بشه تا بهتر بتونه این »

 مسئله رو بپذیره. باید با کمک هم

لیلش اینه که میخواد من فرصت آمادهش کنیم. نه! اون هم به کسی نگفته. اما د

 بیشتری برای فکر کردن داشته

 «.باشم. گفت اگه پشیمون شدی، من بدون هیچ قید و شرطی کنار میکشم

 .به پشت خوابید و نگاهش به نقطهای نامعلوم دوخته شد

گفت تا وقتی پا تو خونهم نذاشتی، فرصت داری که فکر کنی و هر تصمیمی »

 یکنم. اونبگیری من باهات همراهی م

هم هنوز آمادگی الزم برای پذیرش شرایط جدید رو نداره. میخواد یه فاصلهای 

 تا شروع زندگی مشترکمون باشه

 «.که بتونه موقعیت مناسب رو فراهم کنه



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  418دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

 :پانیذ با تردید و صدای آرامی که گویی با خود حرف میزند، پرسید

نجا رو چی کار مامان! بعدش چی میشه؟ شما میرید خونه آقای دکتر؟ ای»

 «میکنید؟

نمیدونم! هنوز هیچ فکری در موردش نکردم. درباره این چیزا با هم حرف »

 نزدیم. راستش... این برنامه یه خرده هُل

هُلی شد. البته... از اون موقع که اومده تو کارگاه، پنج شیش ماهی میگذره و تو 

 این مدت دورادور یه کمی نسبت به

ما کارن معتقده بعد از عقد بهتر میتونیم همدیگه رو هم شناخت پیدا کردیم. ا

 بشناسیم. با صیغه موافق نبود. من هم

دوست نداشتم. بدون هیچ محرمیتی هم برای من راحت نبود، بخوام باهاش این 

 طرف و اون طرف برم. این شد که

 واماندگی
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تصمیم گرفتیم عقد کنیم. ولی فعالً نمیخوایم به کسی بگیم تا اگه نتونستیم به 

 تفاهم برسیم، بیسر و صدا جدا

 «.بشیم

صدای پانیذ زمزمهوار به گوشش رسید. گویا متوجه هیچ یک از حرفهایش نشده 

 .بود
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 «اسمش کارنه؟ قشنگه؟»

 :فتدخترکش خوابش گرفته بود. پتو را رویش مرتب کرده و آرام گ

 «.آره، کارنه. اما تو هر چی دوست داری صداش کن»

 .پانیذ با چشمان بسته به پهلو چرخید و دست زیر لپش گذاشت

 «.نمیتونم بهش بابا بگم. خودم بابا دارم»

حنانه بوسهای روی گونهاش نشانده و دست نوازشی به موهایش کشید. در دل 

 حق با کارنه. شما بابا دارید. یه»گفت: 

 «.دید نمیخواید. یه حامی میخواید. یه بزرگتر که پشتیبانتون باشهبابای ج

*** 

بعد از ظهر جمعه، به دیدن مامان گوهر رفته و مفصل همه چیز را برایش تعریف 

 کرد. برخورد مامان گوهر هم دست

کمی از برخورد پانیذ نداشت. در عین خوشحالی بابت شنیدن این خبر، برای 

 انسته و مسئلهآنکه او را محرم خود ند

به این مهمی را از او پنهان کرده، از دستش دلخور شد. اما مثل همیشه حنانه 

 توانست با دالیل منطقی از دلش در

 .بیاورد

پویا هم از رفتارها و پچپچهای پانیذ با مادرش مشکوک شده بود. اما گمان 

 میکرد مادرش مشغول آموزش دادن
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لفافه با هم حرف میزنند. عکسالعملش به  مسائل زناشویی به اوست که اینطور در

 رفتار آنها، تنها اخمهای درهم و

لب گزیدن بود. غرورش اجازه نمیداد خود را وارد بحثهای آنها کرده و گمان 

 میکرد اگر موضوع به او مربوط باشد،

 .حتماً خودشان او را در جریان قرار خواهند داد

رگاه گذاشت. نگران آن بود، مبادا روز شنبه با ترس و استرسی مضاعف پا به کا

 کسی بویی از این قضیه برده و

دردسری برایش به وجود آورد. هر چند کارن تأکید کرده بود، اجازه نخواهد 

 داد مشکلی برایش ایجاد شود. اما از

طرفی چون قرار بود، در محیط کارگاه رفتاری عادی و اداری با هم داشته، 

 زم را از اومیترسید کارن نتواند حمایت ال

 واماندگی
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داشته باشد. به همین جهت این نگرانیها و دلشوره بیپایان دست از سرش 

 برنمیداشت. به مامان گوهر هم سفارش

بسیار کرده بود که کوچکترین رفتار مشکوکی نشان نداده، مبادا سوءظن کسی 

 .برانگیخته شود

شد. قیافه اخمآلو و طبق معمول به محض ورود به ساختمان با حجازی روبرو 
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 .عصبانیاش ترس به دل حنانه انداخت

سالم کوتاهی داده و خواست از کنارش بگذرد که حجازی قبل از دور شدنش، 

 دستبندی را از جیبش بیرون آورده و

 .جلوی صورت حنانه گرفت

 «.این رو تو ماشینم جا گذاشته بودید»

ز دخترش که به عنوان حنانه متعجب به طرفش چرخید. با دیدن دستبند دستسا

 هدیه روز مادر برایش درست کرده

 .بود، با خوشحالی برای گرفتنش دست دراز کرد

این همه مدت پیش شما بود؟ من چقدر دنبالش گشتم، فکر کردم گمش »

 «کردم. پس تو ماشین شما افتاده بود؟

 .حجازی دستش را همراه دستبند عقب کشید و سرش را کمی جلو برد

 «...دم نگه داشته بودم تا تو یه فرصت مناسب رو کنم. اماگرو پیش خو»

 :دوباره آن را به طرف حنانه دراز کرد و با لبخند و خوشرویی گفت

 «.قابل شما رو نداره. باز هم هر موقع ماشینم رو الزم داشتید، در خدمتم»

حنانه از این تغییر لحن و حرفهای بیسر و ته، گیج شده و چیزی از آنها سر در 

 نمیآورد. با این حال تشکر کوتاهی

کرده و دستبندش را گرفت. پشت کرده و در حال راه رفتن و لبخند به لب 

 مشغول بستن آن به دستش شد. اما
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قفلش گیر کرده و جا نمیافتاد. سرش پایین و همانطور که مشغول دستبند بود، 

 پس برای همین از»زیر لب گفت: 

وقتی « د بدم پانیذ قفلش رو برام عوض کنه.دستم باز شده و من نفهمیدم. بای

 موفق به بستنش نشد، منصرف شده و

آن را داخل کیفش انداخت. حجازی چشمانش برق افتاده و همراه لبخندی کنج 

 لبش، نگاهش به دور شدن حنانه بود

که سرش پایین و درگیر با دستبند محبوبش وارد رختکن شد. زیر لب با خود 

 دیگی که برای من نمیجوشه،»گفت: 

 «.میخوام سر سگ توش بجوشه

 «.آقای حجازی! چند لحظه تشریف بیارید دفترم»

با شنیدن صدای خشک و جدی کارن بالفاصله به طرفش چرخید. اخمهای گره 

 بهشده و رگ برجسته پیشانیاش، 

 :خوبی خشم درونش را نمایان میکرد. همراه پوزخندی طعنهآمیز گفت

 واماندگی
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 «.بله، خدمت میرسم»

منتظر ماند تا حرفهای کارن با خانم جوادی تمام شده و پشت سرش وارد اتاق 

 شد. کارن کتش را در آورده و روی



                                              Mroman.iR       ام رمان دانلود رمان های جدید و اختصاصی
 

 Mroman.ir  413دانلود رمان جدید در ام رمان   

 

اهش روی پشتی صندلی آویزان کرد. پهلویش را به میز تکیه داده و یک دور نگ

 .سر تا پای حجازی چرخید

 «مشکلتون با خانم توفیق حل شد؟»

 :پوزخند حجازی از این سؤال، تبدیل به لبخند شده و با خونسردی جواب داد

از اول هم مشکلی با هم نداشتیم. سالهاست با هم همکاریم. شما مدت زیادی »

 نیست اینجا تشریف آوردید و از

تونید از بقیه در این مورد پرس و جو کنید. مسائل بین کارکنا بیخبرید. می

 خصوصاً مامان گوهر کامالً در جریان

 «.روابط ما هستن. فکر کنم خالف به عرضتون رسوندن

داشت. کارن کامالً حس میکرد که حجازی « روابط ما»مکثی آگاهانه روی کلمه 

 عامدانه قصد مشوش کردن ذهنش را

ردی برخورد کرده و عکسالعمل تندی نسبت به حنانه دارد. سعی کرد با خونس

 نشان ندهد، هر چند که دور از توانش

 .بود

نگفته. از ظواهر امر این طور برمیاد که با هم زیاد کُنتاکت  کسی چیزی به من»

 «.دارید

 «.پس باید بگم برداشتتون اشتباه بوده»

 .با دست بیرون اتاق را نشان داد
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دیم و بابت گرفتن دستبند مورد عالقهش دیدید که امروز با لبخند از هم جدا ش»

 «.از من تشکر هم کرد

کارن با دندانهای پایین سبیلش را میجوید و با حالتی عصبی دست به ریشش 

 کشید. با خود فکر کرد پس متوجه

حضور او پشت سرش شده بود و مخصوصاً آن طور صمیمانه با حنانه برخورد 

 کرد. حجازی با لحنی سرخوش اضافه

 .کرد

قط بهش گفتم هر موقع ماشینم رو خواستی در اختیارته. اون هم خوشحال ف»

 «.شد

از این مفرد خطاب کردن حنانه بیشتر آتش گرفت و دلش میخواست مشتی به 

 دهان یاوهگویش بکوبد. اما حجازی

که ریزبینانه حاالت او را زیر نظر داشت، سرش را کمی کج کرده و اخمی تصنعی 

 لتی طعنهآمیزبه چهره نشاند. با حا

 :پرسید

 واماندگی

222 

شما بابت این قضیه اعتراضی دارید؟ نمیدونستم ارتباط کارکنا بیرون از این »

 کارگاه هم در حوزه استحفاظی شما
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 «!قرار میگیره

 :دو دستش را از هم باز کرده و ادامه داد

بلش اگه ناراحتتون میکنه، میتونم هر موقع خواستم با ایشون در تماس باشم، ق»

 «!با شما هماهنگ کنم

کارن دندان روی هم سایید و از این همه وقاحت مرد پیش رویش عصبی شده 

 بود. اما ناچار بود خود را کنترل کرده و

بهانه دستش ندهد. پشت میزش قرار گرفت و بدون نگاه کردن به او مانیتورش 

 .را روشن کرد

که به عهده خانم توفیق  صداتون کردم که بگم، از این به بعد کارهای اداری»

 بوده، به آقای خردمند سپرده شد. اگه

 «.موردی بود با ایشون هماهنگ کنید

حجازی از این تصمیم یکه خورد. مکث طوالنیاش در جواب دادن، به خوبی گواه 

 حال خرابش بود. کارن لحظهای

 .کوتاه نگاهش کرد

 «.میتونید تشریف ببرید»

دوباره توجهش را به مانیتور داده، اما از گوشه چشم او را زیر نظر داشت. به این 

 ترتیب دست حجازی از ارتباط

بیشتر با حنانه کوتاه شده، اما نمیتوانست اعتراضی هم داشته باشد. با غیض 
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 ی گفته و قدم بلندی به«بسیار خب!»

ون رفت. کارن به محض چرخید و از اتاق بیر« با اجازه!»عقب برداشت. با گفتن 

 بیرون رفتن حجازی، آرنجهایش را به

میز تکیه داده و با فشار، انگشتانش را میان موهایش فرو برد. چند لحظه به همان 

 حال ماند. هنوز نتوانسته بود به

خود مسلط شود که سامیار با تقه کوتاهی به در نیمه باز اتاق وارد شد. پوشهای را 

 .بوددر یک دستش نگه داشته 

دست دیگرش را دراز کرد و به بیرون اتاق اشاره کرد. اعتراضآمیز صدا بلند 

 :کرده و پرسید

این خانم جوادی چی میگه؟ االن این پوشه بزرگ رو آورده بهم داده؛ میگه »

 آقای نیکبین گفتن، از این به بعد کارای

رو سرم اداری که در ارتباط با حسابداری میشه، به عهده شماست. من کم کار 

 «ریخته، که باز هم اضافهش میکنی؟

کارن سر بلند کرده و گنگ نگاهش کرد. پیشانی سرخ و چشمان رگزدهاش، 

 باعث شد سامیار کمی از موضع خود

عقبنشینی کند. مشکوک نگاهش کرده و این بار با لحنی آرامتر و تمسخرآمیز 

 :پرسید

 «چی شده؟ باز زندایی گرد و خاک کرده؟»
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نجههایش موهای به هم ریختهاش را صاف کرده و با مکث کوتاهی کارن با سرپ

 .به حرف آمد

 واماندگی
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 «کمند چش شده بود، دیروز یه ریز گریه میکرد؟ باز چی کارش کردی؟»

فهمید کارن قصد جواب دادن به سؤالش را نداشته و آشکارا حرف را عوض 

 کرده بود. خود را روی مبل انداخته و

 :را روی میز مقابلش پرت کرد. همراه پوزخندی گفت پوشه درون دستش

 «دست پیش میگیری، پس نیفتی؟»

 :کمی منتظر ماند و وقتی فهمید کارن قصد ندارد جوابی بدهد، با تمسخر گفت

اومده اونجا ننه من غریبم در آورده؟ چی گفته که فکر کردی من اذیتش »

 کردم؟ اصالً چند بار تا حاال شنیدی اذیتش

 «شم که میگی باز چی کارش کردی؟کرده با

 .کارن به پشتی صندلیاش تکیه داد

من نه میدونم چی شده؟ نه چیزی ازش پرسیدم؟ دارم از تو میپرسم. با توجه »

 به حرفهای مامان فهمیدم، بار

اولش نیست که این طوری زار میزد. فقط برام عجیب بود، سارینایی که یه دقیقه 

 ه،تحمل دوری از مادرش رو ندار
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 «.چطور همراهش نبود

 «.سارینا رو بردم خونه مامانم. سر همین حرفمون شد»

کارن ابروهایش به هم نزدیک شده و چشمانش را تنگ کرد. دستانش را روی 

 .میز گذاشته و کمی خود را جلو کشید

 «نمیفهمم! به خاطر اینکه سارینا رو بردی خونه مامانت، ناراحت شد؟»

 :و با مالیمت گفتدستی به پیشانیاش کشید 

دلم میخواست چند ساعتی با هم تنها باشیم که زهرمارمون کرد و با قهر رفت »

 خونه مامانش. دوست نداره سارینا

رو تنهایی جایی بذاریم. میگه ما که نیستیم، کسی دیگه نمیتونه درست مراقبش 

 «.باشه. به هیچ کس اعتماد نداره

 .ان داداخمهایش باز شده و سرش را به تأیید تک

با اینکه سنش از تو کمتره اما انگار عقلش بیشتر کار میکنه. خیلی هم حرفش  »

 «.بیربط نیست. باهاش موافقم

سامیار با ناراحتی تکیه از مبل گرفته و کمی به جلو خم شد. انگشت اشارهاش را 

 .تهدیدگونه تکان داد

 واماندگی
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مامانم جمع میشن. سارینا که  خیلی هم خوب میفهمم. جمعهها همه نوهها، خونه»
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 تنها نیست. فقط خواهر نازنازی

جنابعالی قبول نمیکنه بچهمون رو بفرستیم اونجا. میگه بچهها اذیتش میکنن. 

 .سارینا هم دوست داره با بچهها باشه

 «اشکال این کار چیه؟

 :کارن با خونسردی و بدون هیچ انعطافی گفت

 «.باز هم حق با خواهرمه»

جش را به دسته مبل تکیه داده و با انداختن سنگینی وزنش روی آن از سامیار آرن

 کارن رو گرداند. دست دیگرش را

 :در هوا تکانی داد و با کالفگی گفت

پُففف! ما رو بگو اومدیم رو دیوار کی یادگاری بنویسیم! تو که بدتر از »

 خواهرتی! اون که با گریههاش مغزم رو

خورد، تو هم که... البته حق هم داری. پسر آروم تو کجا و بچه ولوله زلزله ما 

 کجا؟ راحت میتونی برای خودت خلوت

 «...کنی. گرچه حاال از هفت دولت آزادی و

 .کارن بالفاصله با عصبانیت میان حرفش پرید

حرف مفت نزن! این چیزا ربطی به هم نداره. تو هیچ میدونی تو اون شلوغی چه »

 اتفاقهایی ممکنه برای سارینا

 بیفته؟ اصالً تو خونه به اون بزرگی، اتفاقی بیفته کسی متوجه میشه؟
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تو هم که حرفای خواهرت رو تحویلم میدی. اونوقت انتظار داری باور کنم »

 «چیزی بهت نگفته؟

 .صدایش کمی باال رفت

 «بابا! چند ساعت خواستم با زنم خلوت کنم، نمیشه؟»

 :ش را باال برد و با تحکم گفتکارن هم صدای

نه، نمیشه! وقتی بچه کوچیک داری، در برابرش مسئولی و باید مراقبش باشی! »

 خصوصاً دختر! خصوصاً توی این

 «.سنی که نمیتونه مراقب خودش باشه

 :چشمانش گشاد شده و طلبکارنه پرسید

 «یعنی به خانواده خودم هم شک داشته باشم؟»

 واماندگی
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ه خودت هم باید شک داشته باشی. یه دختر کوچیک تا وقتی قدرت اصالً ب»

 تشخیص خیلی چیزها رو نداره و

نمیفهمه حتی نزدیکترین کسانش هم حق ندارن اذیتش کنن، نباید از مادرش 

 جدا بشه. دست هیچ کس نباید

بسپری، حتی پدر و مادرت. حاال هم پاشو برو، کلی کار دارم. بهتره این مسئله رو 

 وتر بین خودتون حل کنید، تاهم ز
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 «.عمیقتر نشده

 :از جا بلند شده و به پرونده ولو شده روی میز اشاره کرد

تکلیف این کارای جدید چی میشه؟ برای چی از توفیق گرفتی؟ اون که درست »

 «.کارش رو انجام میداد

 :توجهش را به مانیتورش داده و بدون نگاه کردن به سامیار گفت

ابیت رو تلفنی انجام بده و سعی کن بیشتر تو کارگاه بمونی. اگه م نبعد بازاری»

 نمیرسی به کارا، یه نفر رو استخدام

 «.کن. رفتی بیرون در رو هم پشت سرت ببند

کامالً مشخص بود عالقهای ندارد توضیحی در این مورد به پسرعمهاش بدهد. 

 پس به ناچار پرونده را برداشته و دست

 .هیچ نتیجهای از اتاق خارج شداز پا درازتر و بدون 

حنانه بعد از خوردن ناهار وقتی برای گرفتن پوشه برنامه روزانه، پیش خانم 

 جوادی رفت؛ متوجه تغییر موقعیت کاری

جدیدش شد. اجازه خواست تا به دیدن کارن رفته و علتش را جویا شود، اما او 

 کار داشتن را بهانه کرده و مایل به

ناراحت و سردرگم به سالن برگشت. هزار فکر موذی و مالقات حنانه نشد. 

 نگران کننده در سرش چرخ میخورد. اما

 .تا کارن را نمیدید و با او صحبت نمیکرد، نمیتوانست جوابی برای آنها بیابد
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شب قبل تلفنی با هم کمی حرف زده بودند. به خودش که نمیتوانست دروغ 

 بگوید. دلش باز هم آغوش امن و صدای

را از فاصلهای نزدیک میخواست. حس خوبی که از بودن کنار او دریافت  گرمش

 میکرد، قابل مقایسه با هیچ مُسکن

و آرامبخشی نبود. حسی که هیچگاه در آغوش سبحان تجربه نکرده بود. چرا که 

 همسر سابقش تنها برای ارضای

نه. نیازهای شخصی خود او را در آغوش میگرفت، نه برای آرامش دادن به حنا

 اما جرئت نداشت اینها را به کارن

بگوید. هیچ مردی از شنیدن تجربیات قبلی زن مورد عالقهاش با فرد دیگری، 

 .خوشش نمیآمد

سر خورده و مأیوس، تا پایان ساعت کاری انتظار کشید تا شاید کارن از او 

 بخواهد به اتاقش برود. اما هیچ خبری

ویسها میرفتند، با ناامیدی در محوطه نشد. وقتی همراه مامان گوهر به طرف سر

 چشم گرداند و متوجه جای خالی

ماشینش شد. مامان گوهر که نگاهش به چهره گرفته حنانه، بعد از دیدن جای 

 خالی ماشین افتاد؛ سر نزدیکش برده

 :و آهسته گفت

 واماندگی
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 «میخواستی باهاش بری؟ بهت نگفت کجا میره؟»

حنانه تکانی خورده و سعی کرد لحنی عادی داشته باشد. مثل مامان گوهر با 

 .صدایی آهسته جوابش را داد

میکنه. نمیشه که هر روز با اون برم. از کارش  بعد از ظهرا تو درمونگاه کار»

 «.میفته، تازه بقیه هم مشکوک میشن

به طرف بازار  از سرویس پیاده شد. با قدمهایی سست و بیحال و سر زیر افتاده

 میوه و تره بار نزدیک خانهشان رفت

تا کمی خرید کند. وقتی خواست نایلونهای پر شده را روی پیشخوان بگذارد، 

 .دستی جلو آمده و آنها را از او گرفت

 :جلوی حنانه ایستاد و رو به مرد ایستاده پشت ترازو گفت

 «چقدر میشه جناب؟»

 :و پرسیدمرد نگاهی بین آن دو رد و بدل کرده 

 «با همید؟»

 .کارن سر تکان داد

 «بله! چند شد؟»

مرد نایلونها را وزن کرده و مبلغ را گفت. کارتش را بیرون آورده و به دست 

 فروشنده داد. حنانه جلو رفته و آرام
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 .آستینش را به سمت خود کشید

 «.خودم حساب میکردم»

 .کارن کمی سرش را چرخانده و با اخم نگاهش کرد

 «!و نداریممن و ت»

بعد از دریافت رسید خرید و کارتش، نایلونها را برداشته و پشت حنانه از 

 بازارچه خارج شد. با سر به ماشینش که

 .آن طرف خیابان پارک بود، اشاره کرد

 «.بشین چند دقیقه حرف بزنیم. باید زود برم»

 واماندگی
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ننده نشست. کارن حنانه به طرف ماشین رفت. دور زده و روی صندلی کنار را

 نایلونها را روی صندلی عقب گذاشته

و بعد از بستن در ماشین، پشت فرمان قرار گرفت. به طرف حنانه چرخید و 

 نگاهش کرد. حنانه با قیافهای گرفته،

 .سرش پایین و بند کیفش را به بازی گرفته بود

نخواستم ترجیح میدم تو کارگاه کمتر با هم برخورد داشته باشیم. برای همین »

 «...بیای اتاقم. از طرفی

 .مکثی کرده و نفسی گرفت
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از طرفی امروز زیاد سر حال نبودم. میترسیدم یه چیزی بگم، باعث ناراحتیت »

 «.بشه

حنانه متعجب سر بلند کرده و با نگرانی نگاه در صورتش گرداند. غیر از چشمان 

 سرخش، متوجه مشکل دیگری

حنانه که با دقت صورتش را میکاوید، خندهاش نشد. کارن از دیدن قیافه حیران 

 .گرفت

 «.حال ناخوشم که تو صورتم پیدا نیست»

 .با انگشت سبابه به شقیقهاش اشاره کرد

حال خرابم مربوط به اینجاست. اول صبح حجازی گند زد به اعصابم. از دیروز »

 «...هم

ابروهای  مثل دور کردن مگسی، دستش را تکان داد. با لحنی سرد و دستوری و

 :به هم چسبیده گفت

 «ولش کن این چیزا رو! جریان او دستبند چیه که حجازی بهت داد؟»

حنانه که فکر نمیکرد حجازی در مورد چنین چیز کم اهمیتی با کارن حرف زده 

 :باشد، با تعجب پرسید

 «...حجازی بهت گفت به من دستبند داده؟! یعنی پا شده اومده سراغت که بگه»

 .ریدحرفش را ب

اون نیومد. من ازش خواستم بیاد. میخواستم بهش بگم، از این به بعد بده »
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 بستونای حسابداری رو با سامیار چک

کنه. کارها رو ازت گرفتم تا کمتر با حجازی در ارتباط باشی و دیگه نتونه مثل 

 اون دفعه برات دردسر درست کنه. اما

جور دیگه راهش رو پیدا میکنه  مثل اینکه خیال نداره دست از سرت برداره و یه

 تا مزاحمت بشه. حاال میگی جریان

 «این دستبند کوفتی چی بوده یا نه؟

 :حنانه از شنیدن صدای عصبی کارن که رفته رفته بلندتر میشد با دلخوری گفت

 واماندگی
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 «تو به من شک داری؟ فکر کردی به من هدیه داده؟»

من هیچ فکری نکرم. اما قبول کن که با موذیگری تونسته اعصابم رو به هم »

 بریزه. فقط یه توضیح ساده ازت

 «!میخوام تا خیالم راحت بشه. همین

حنانه بدون گرفتن نگاهش از کارن، دست در کیفش برده و دستبند را بیرون 

 آورد. آن را باال آورده و جلوی چشمان

 .کارن نگه داشت

بند رو پانیذ بابت روز مادر با دستای خودش برام درست کرده بود که این دست»

 خیلی دوستش دارم. اما گمش کرده
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بودم. یعنی فکر میکردم که گمش کردم. امروز فهمیدم، اون روزی که ماشین 

 حجازی رو قرض گرفته بودم، از دستم

 «.باز شده و افتاده تو ماشینش. قفلش خراب بود، برای همین باز شد

 «ک ی ماشنیش رو گرفته بودی؟»

اون اوایل که اومده بودی کارگاه. همون روزی که جلسه داشتیم و من نتوستم »

 «.شرکت کنم

 «چرا این همه مدت پیش خودش نگه داشته بود؟ چرا االن آورد بهت داد؟»

لحن مشکوک و مؤاخذهگر کارن که مثل بازجوها او را سؤال پیچ میکرد، باعث 

 لخور و غمگین شد،ناراحتیاش شد. د

 :اما سرزنشگر جواب داد

از من میپرسی؟ وقتی داشت ماجرا رو اونجوری که دلش میخواست برات شرح »

 «.میداد، از خودش میپرسیدی

 «تو نپرسیدی؟»

گفت میخواستم تو یه موقعیت مناسب بهت برگردونم. من هم چیزی بیشتری »

 ازش نپرسیدم. چون دوست نداشتم

ی بشه. انقدر از پیدا شدن دستبند خوشحال بودم که اصالً صحبتم باهاش طوالن

 برام مهم نبود، هدفش از این کار چی

 «.بوده
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کارن به روبرو نگاه کرده و نفسی گرفت. بعد از لحظاتی دست به سمت سوییچ 

 برد تا ماشین را روشن کند. در همان

 :حال سر به طرفش چرخانده و به آرامی پرسید

 «ری؟برسونمت یا خودت می»

 واماندگی
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حنانه بدون هیچ جوابی از ماشین پیاده شد. نایلونها را از صندلی عقب برداشته و 

 با یک خداحافظی سرد و کوتاه

بدون آنکه نگاهش کند، از ماشین دور شد. کارن تا جایی که در دیدرسش بود، 

 به رفتنش نگاه دوخت. حنانه به هیچ

کارن نداشت. آن هم بعد از گذشت تنها وجه انتظار چنین برخوردی را از طرف 

 دو روز از عقدشان. درست زمانی که

تمام فکرش درگیر آغوش گرم او شده و زمزمههای پرمهرش ذهنش را پر 

 .کرده بود

به قدری در خود فرو رفته بود که متوجه پویا نشد که از روبرو به سمتش میآمد. 

 مقابلش ایستاد و دست به سمتش

نها را از مادرش بگیرد. حنانه با اخم دستش را عقب کشید و سر دراز کرد تا نایلو

 باال گرفت. فکر کرد کارن به
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دنبالش آمده و قصد داشت حرف درشتی بارش کند اما متوجه پویا شد که با لبی 

 خندان مقابلش ایستاده و قصد

کمک دارد. در دل قربان صدقهاش رفته و چون میدانست پسرش عالقهای به 

 بتهای زبانی ندارد. جواباینگونه مح

 .سالمش را داد و پرسید

 «کجا بودی مامان جان؟»

 :در حین گرفتن نایلونهای خرید از دست مادرش توضیح داد

 «.یه مقدار وسیله الزم داشتم برای رسم ریاضی»

 .همقدمش شده و سر به طرفش چرخاند

 «.رسم؟! مگه امسال هم رسم دارید؟ تو کتاب پارسالتون بود که»

ره، پارسال اجباری بود. اما امسال معلممون خودش چند تا طرح آورد و گفت آ»

 هر کی دوست داره انجام بده، براش

نمره کالسی در نظر میگیرم. من هم که برام آسونه، دیدم کاری نداره، راحت 

 میکشم. دو نمره به امتحانمون اضافه

 «.میشه. برای همین رفتم مقوا و پرگار بخرم

 «خونه بود؟ خوبه. پانیذ»

 «.آره! بردیا هم اومده»

 «.ا ! پس باید شام درست کنم»
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الزم نیست. پانیذ داشت یه کارایی میکرد. با هم تو آشپزخونه مشغول بودن. »

 من هم حوصله پرحرفی و شوخیهای

 «.بیمزهشون رو نداشتم، زدم بیرون

 واماندگی
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حنانه کمی نگاهش کرد. صدای پسرش به خاطر دوران بلوغ، زنگدار شده بود. 

 ریش و سبیلش یکی در میان بیرون

 .آمده بود

 «از ریشتراشت راضی هستی؟»

 .سرش را تکانی داده و لب به هم فشرد

 «.بد نیست. ولی زیاد نمیزنم که جوش در نیارم»

 «بریم؟کار خوبی میکنی. دلت میخواد پیش یه دکتر پوست »

 «.فعالً که مشکلی ندارم. اگه جوشام زیاد شد، یه فکری میکنم»

دوست داری تعطیالت عید بریم یه سمتی؟ پانیذ که میره، ما هم میتونیم دو »

 «.تایی بریم مسافرت

عید که همه جا شلوغه. تازه هزینهش هم خیلی میشه. اصالً چه جوری بریم؟ با »

 «کدوم ماشین؟

دو سه روزه بریم که خرجش زیاد نشه. از تو خونه موندن  با تور میریم. میشه»
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 «.که بهتره

 .شانهای باال انداخت

 «.نمیدونم! هر جور خودتون دوست دارید»

 «کجا بریم؟ کدوم شهر رو دوست داری؟»

 «.فرقی نمیکنه. هر جا خودتون میخواید»

 .منتظر ماند تا مادرش کلید انداخته و در را باز کند

 :شدند، پرسید وقتی وارد حیاط

 «امسال نمیریم خونه عمو؟»

فکر نکنم. قراره اونا برای عروسی پانیذ بیان اینجا. احتماالً یکی دو روز »

 پیشمون میمونن. دیگه لزومی نداره ما هم

 «.بریم

 :پویا خریدها را پشت در گذاشته و گفت

 واماندگی

231 

 «.من میرم زیرزمین طراحیم رو انجام بدم»

س به رفتنش نگاه کرد. میدانست در حضور بردیا معذب بوده و حنانه با افسو

 تحمل دیدن پچپچها و خندههایشان را

ندارد. در آن خانه کوچک اتاق اختصاصی هم نداشت که بتواند راحت و مستقل 
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 باشد. نمیتوانست به زور وادارش

کند که برای ساعاتی که بردیا مهمانشان است، تحمل کند. مجبور بود در 

 .ش نرمش نشان دهدبرابر

به بردیا و پانیذ هم نمیتوانست خرده بگیرد و تذکر بدهد، تا مبادا این دوران 

 شیرین را به کامشان تلخ کند. در را باز

کرده و با دیدن صحنه روبرویش بالفاصله نگاهش را پایین داد. پویا حق داشت 

 که تحمل بودن، کنار آنها برایش

وانستند مالحظه اطرافیان را کرده و در این سخت بود. جوانهای امروزی نمیت

 آپارتمان کوچک از سر و کول هم باال

 .نروند

جهت تهیه نسخه کامل این رمان به سایت رمانکده یا به لینک زیر مراجعه 

 فرمائید

 //www.mroman.irواماندگی-رمان/

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

https://www.mroman.ir/ 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی 

 حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه

 . محفوظ میباشد
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 . شقانه مراجعه کنینبرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عا

www.mroman.ir 


