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 به نام خالق عشق 

 رمان:انتقام زیبا نام 

 نویسنده:معصومه ملک محمودی. 

 کاربر انجمن رمان های عاشقانه علی غالمی 

 

 ون اما رئیسش یه شرطی میزاره که باعث تغیرپدر هونیا یک شغل کامال متفاوت داره،یه شغلی که در نهایت ختم میشه به قاچاق،کالهبرداری و... اما تصمیم میگیره از اون شغل بیاد بیر》خالصه:

 .《زندگی هونیا میشه و این شرط با یک انتقام همراه است...با پایانی غمگین

 

 

 

 )همراه باشید باهام،یه رمان جدید دارم براتون...انرژی بدین بهم.قربون همتون( 

 مقدمه: 

 آدمای ضعیف انتقام می گیرن 

. 

 آدمای قوی می بخشن

. 

 و آدمای باهوش بی توجهی می کنن. 

 

 شروع رمان:

یه تشکر از اشکان رفتم سمت در و   سط آقا رضا نگهبان خونه، باز شد و اشکان،راننده شخصیم رفت داخل حیاط و مستقیم رفت سمت پارکینگ وقتی ایستاد منم پیاده شدم و بعد ازدر خونه تو 

 بازش کردم و رفتم داخل خونه. 

 در بیارم.سریع رفتم سمتش و بغلش کردم و یه دور چرخیدم.به محض ورودم به خونه هاوش با ذوق دوید سمتم و با دیدنش کم مونده بود بال 

 هاوش:آبجی جونمممم 

 آخ قربونت بشه آبجی.-

 تا بادیگارد هاش کنارش ایستادن.  ۲همین جوری که هاوش بغلم بود رفتم سمت پذیرایی و دیدم بابا با لباس بیرونی نشسته و 
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 من:سالم بابا 

 تون گفت:تا شب بمونه چون مثل اینکه خیلی دلش تنگ شده برامون. سالم.هاوش نیم ساعت میشه که اومده.مامان-

 بغض گلوم رو فشار داد و کلمه مامانتون تو سرم اکو شد.. 

 از وقتی که جدا شدن یه بار هم اسم مامان رو نیاورد همش گفت:»مامانتون«. 

 کردم وانمود نکنم که از کلمه مامانتون طبق معمول ناراحت شدم و برای همین گفتم:باشه.آقا هاوش تاج سر ماست.  سعی

 بعدش به هاوش نگاه کردم و گفتم:مگه نه مرد کوچک؟ 

 هاوش هم لبخند شیرینی زد و گفت:اوهوم 

 بابا:خوبه.برین تو اتاقتون،برای ناهار بیاین پایین.

 من:چشم.

 شه من پیشت بمونم؟ هاوش:بابا می

 بابا:االن برو پیش آبجی هات.غروب میبرمت شهر بازی! 

 هاوش:آخ جوننن!!! 

 به این همه ذوق هاوش خندیدم و بعدش همین جوری که تو بغلم بود رفتم سمت پله ها و رفتم باال؛ 

 و یکی هم برای هانا.بقیه هم اتاق مهمان و اتاق کار بابا بود. تا اتاق بود.یکی برای من بود یکی برای هاوش که هر دو هفته یک روز میومد می موند ۱۰باال 

 رفتم سمت اتاق خودمو و وقتی درو بستم هاوش رو گذاشتم زمین و گفتم:خب!چیکار کنیم؟ 

 هاوش:بازیییی 

 باشه،بازی می کنیم.فقط من لباسامو در بیارم بعدش بازی می کنیم.خب؟؟؟ -

 نگاه کردم و گفتم:مثل اینکه واسه بازی سه نفر شدیم.  بعد از تعویض لباسام،با صدای در به هاوش 

 بعدش گفتم:بفرما. 

 هانا اومد داخل و با همون لباس مدرسه پرید پیش هاوش و سفت بغلش کرد. 

 هلنا:آخ عشق آبجی.بلخره دیدمت.دلم تنگ شده بودا.نمیگی من بدون مرد کوچک می میرم؟

 و گونه هانا رو بوسید. هاوش خندید

 بعد  گفتم:هانا برو لباستو عوض کن بریم تو حیاط با هاوش بازی کنیم.

 هانا:چشم.تا باشه از این بازی ها.

 از حرفش خندم گرفت و گفتم:برو شیطون 

 وقتی هانا رفت.به هاوش نگاه کردم که یهو نشست رو صندلی و زل زد به یه گوشه.وا این چش شد؟ 



 انتقام زیبا 

4 
 

 بود تو فکر که تعجب کردم .. همچین غرق شده 

 رفتم زانو زدم پیشش و گفتم:هاوش؟ 

 بله-

 به چی فکر میکنی؟ -

 چرا مامان نیومد؟ -

 کجا؟ -

 خودش گفت تو برو بعد من میام.-

 لبخند تلخی به روش پاشیدم و گفتم:البد کار داشت نتونست.دوس داشتی باشه اینجا؟ 

 مامان و بابا ها کنار هم زندگی نمیکنن.  اره.اصن چرا با هم زندگی نمی کنیم؟مگه-

 بعضیا زندگی نمیکنن هاوش.تو نباید به این چیزا فکر کنی،اوکی؟ -

 چرا خب؟-

 انقد نپرس هاوش.همونطور که بعضیا زندگی می کنن بعضیا هم زندگی نمی کنن،دلیل هم نداره)اره جون خودت(.-

 با لب های آویزون گفت:باشه دیگه نمی پرسم.

 ی؟ بریم باز -

 بریممم-

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

 در کمد رو باز کردم و زل زدم به انبوه لباس هایی که هر کدوم یه رنگ بودن. 

 همیشه بدترین چیز واسه ما دخترا لباس پوشیدن! 

 از بین مانتو ها یه مانتو سبز خیلی روشن چرک انتخاب کردم که جلو باز بود. 

 ار سفید با شال سبز و کتونی آل استار سفید برداشتم و بعدش نشستم جلو آینه.یه شلو 

 یه کرم با ریمل و رژلب کالباس ی تغیر اساس ی به چهره ام داد.

 زل زدم به صورتم؛

 یه صورت گرد با چشمای سبز و دماغ و دهن متناسب با صورتم داشتم.

 االن رنگش کرده بودم یکم روشن تر از موهای اصلیم.   موهام هم که قهوه ای بود.یعنی قبال تیره تر بود اما

 بعد از اینکه با عطر ِلِجنْد خوشبوم دوش گرفتم کیفمو برداشتم و از در خارج شدم و رفتم سمت اتاق هانا. 

 در زدم و وارد شدم.
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 گردم.« هانا خواب بود.یه کاغذ برداشتم و براش نوشتم:»من میرم خونه سانیا شون...درساتو بخون،غروب برمی

 از اتاقش خارج شدم و رفتم پایین.همزمان با رسیدنم به حال بابا به همراه بادیگارد هاش وارد خونه شد؛ 

 سالم.-

 کجا؟ -

 میخوام برم خونه دوستم. -

 بدون جواب دادن رو کرد سمت امیر که با سهیل کنارش ایستاده بودن و گفت:اشکان رو صدا کن و بگو ماشینو روشن کنه.

 دم وسط و گفتم:می خوام با ماشین خودم برم.دو تا ماشین دارم اما شما یه بارم اجازه ندادی تنها با ماشینم برم.سریع پری

 بابا مثل همیشه مغرور و جدی گفت:دفعه اخرت باشه حرفی رو حرف من میاری.وگرنه مجبور میشم جور دیگه رفتار کنم هونیا. 

 .بعدش دوباره به امیر گفت:برو اشکانو صدا کن

 امیر:چشم آقا. 

 زیر لب گفتم:چشم آقا..اه! 

 داشته باشن،اونوقت من دوتا مدل باالشو دارم اما اجازه ندارم تنها جایی برم.  بدون توجه با بابا با حالت قهر از خونه خارج شدم.لعنتی!اخه این چه زندگی.مردم ارزو دارن یه ماشین مدل پایین

گرفته بود و اشکان فقط راننده بود،شدم.درو   چون بابا کس ی هستش که ممکن دشمناش مارو اذیتکنن..با فکر این چیزا اعصابم بهم ریخت و با عصبانیت سوار فراری مشکی اشکان که خود بابا

غل بابا،به وضعیت متر پرید هوا و چیزی نگفت.یعنی جرعت نداشت.چون بابا رئیسش بود و من دختر رئیسش بودم.هع!کل زندگی ما وابسته بود به دنیای بابا،به ش ۳اشکاِن بدبخت محکم کوبیدم که 

 بابا..... 

 

 

 

 های عشق نشه...دوستون دارم( )میدونم کم و کسری زیاد داره،اما ببخشید دیگ...فقط خواهش میکنم حمایتم کنین،مثل رمان حباب

 وقتی رسیدیم پیش خونه سانیا شون،اشکان با مکث کوتاه گفت:منتظر می مونم تا بیاین.

 با عصبانیتی که هنوز تو وجودم بود گفتم:اه...باشه. 

 از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت خونه سانیا شون.

 وقتی زنگو زدم صدای پر از شور و شوق سانیا پیچید: 

 شقمممم بیا داخل! سالم ع-

 سالم شنگول. -

 

 وارد خونه شدم که اومد استقبالم.
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 سالم به هونیا خوشگلم.-

 سالم سانیا خوبی؟-

 بیا داخل.تو که حالت بد باشه حال منم بده -

 انقد با سانیا صمیمی بودم که بفهمه حالم خوبه یا نه.

 وی قهوه و کیک و میوه اومد. تو نشیمن نشستیم که سانیا مستقیم رفت تو آشبزخونه و با سینی حا

 زحمت نکش سانیا.-

 زحمت چیه گلم.خب حاال حرف بزن. -

 چی بگم..حالم بده چون طبق معمول با بابام بحث کردم؛-

 چرا خب؟-

 چمیدونم.سانیا من خسته شدم.از این وضعیت،از این زندگی لجن -

 حرفو نگو...در هر صورت باباته. عه هونیا؟این-

 م.؟سانیا به ته خط رسیدم.دیگه اعصابم نمیکشه. بابامه؟اون یه درصد نگران من و هانا و این زندگی نیس.حاال مامانم و هاوش زندگیشون جدا شد،اما ما چی؟ما چرا باید با سختی زندگی کنی-

ب کرده که سختی داره.تو خسته میش ی چون تحت فشاری.میدونم،درکت میکنم.اما ببین تو نباید خودت اذیت کنی.انشاهلل ازدواج می ببین گلم،هر کس ی یه شغلی داره.خب بابات هم شغلی رو انتخا -

 کنی زندگیت جدا میشه.

 نمی خوام یک درصد به ازدواج فکر کنم.هه سانیا چی میگی؟من به عشق چی ازدواج کنم؟ازدواج کنم هانا تنها بمونه تو اون خونه با اون وضعیت؟من اونقد غم و غصه دارم که -

 هونیا ...تو بچه نیستی،تو بزرگی،تحصیل کرده ای،نباید ضعیف باش ی. -

 نیستم خب!! -

 وقتی خودت میگی نیستی یعنی می تونی بیشتر محکم و قوی باش ی.باید تحمل کنی تا بابات بازنشسته یا از این شغل بیاد بیرون.-

 دردسر داره.اصال شغل بابامه،به ما چه.اوفف.  اخه این شغل لعنتی چیه که انقد-

 

 سانیا ریز خندید و گفت:تا حاال اینجوری کالفه ندیده بودمت.خب بیخیال شو،یکم شاد باش.

 از این فکر آزاد سانیا خندم گرفت و خم شدم و قهوه ام رو گرفتم و خوردم. 

 بعد از یه دقیقه سکوت گفتم:شوهرت کجاست؟

 شرکت دیگه.-

 یس شرکت تا االن میمونه،اگه کارگر بود چقد می موند؟ خب اون رئ-

 نه امروز یکم کارای عقب مونده داشت گفت بیشتر میمونه.-

 اها...خب چه خبر؟؟نی نی چیزی تو راه نیس؟نمی خوای من خاله شم؟ -
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 نه خب زوده فعال.-

 چرا؟یک ساله عروس ی کردین.دیگه وقتشه. -

 ه.سانیا خندید و گفت:نه.ارسالن راض ی نمیش

 چی؟چرا؟ -

 چمیدونم.میگه زوده! -

 ارسالن پررو شده ها؟میزنم بچسبه به دیوار ها! -

 ول کن توروخدا یه بار زدی شوهرمو نزدیک بود بابا نشه.-

 بعدش هم الکی اخم کرد.منم بلند زدم زیر خنده که

 سانیا هم خندید و با صحبت های دیگه کلی وقتمون گذشت.

★**★****★****★****★****★****★ 

 ممم.وارد حیاط دانشگاه شدم و مثل همیشه سنگین و بی حرف رفتم سمت کالس.وقتی وارد کالس شدم پسر شوخ و مسخره ی کالس گفت:سالم هونیااا خان

و کیفمو گذاشتم وسط و با این حالم که برج زهرمار  یه چشم چرخوندم و رفتم سر جام نشستم.صندلی ها کنار هم بود و یهو دیدم یکی از پسرای دانشگاه جفت من نشست منم سریع کشیدم کنار 

 بودم گفتم:یک میلی متر بیای اینور میزنم رو دهنت.

 پسره هاج و واج نگام کرد و یکم اخم کرد و روشو کرد اونور.پسره ی نکبت!

 )خود درگیری داره،جدی نگیرین( 

 تا اخر کالس پسره اخم کرده بود و یک لحظه هم نگام نکرد.حقت بود. 

چیک بود روش که یه شماره نوشته بود.حاال به تی کالس تموم شد،داشتم وسایلمو جمع می کردم که همون پسر شوخ کالس دستش رو میز قرار گرفت و سریع گذشت زول زدم به میز که یه برگه کو وق

 من شماره میدی؟ببین چیکار میکنم آقای سامیار خر.

 اط و قیافم خندون کردم و دیدم داره با دوستاش میره که با ذوق خود ساخته گفتم:آقا سامیار؟ سریع وسایلمو جمع کردم و خودمو رسوندم به حی

 اونم با ذوق برگشت سمتم و گفت:جانم؟ 

 باهاتون حرف دارم؟میاین یه لحظه؟ -

 حتما.-

 با لبخند  و ناز فراوان گفتم:بریم اونور. 

 ادین بهم؟ رفتیم تقریبا پشت دانشگاه و وقتی رسیدیم گفتم:شما شماره د

 با لبخند حرف زدم که باعث شد ذوق کنه و گفت:اره،دوس بشیم؟ 

خش کل فضا رو پر کرد.بعدش شماره رو آوردم لبخندمو پررنگ تر کردم و خیلی نامحسوس زانومو آوردم باال و محکم کوبوندم به جای حساسش.بعدش هم با پشت پام محکم زدم رو کمرش،صدای آ

 و سر و کلش و گفتم:دیگه گوه می خوری از این غلطا بکنی.گمشو برووو.باال و ریز کردم و ریختم ر 
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بریزه(بعدش به چند نفر که نگاه می کردن  همینجوری که با یه دست کمرشو گرفته بود و با دست دیگه زیر شکمشو و دوال شده بود راهشو کشید رفت.منم دستمو زدم بهم )مثال کثیفی هاش

 گفتم:ها؟هری!!!! 

 انشگاه خارج شدم و سوار ماشین اشکان شدم.بعدش هم از د

 )دوستانم انرژی میخوام...تا تعداد الیک ها و کامنت ها پر انرژی نباشه از پارت خبری نیست،از من گفتن بود( 

 »هونیا« 

 اب گرفتم؛ تو اتاقم نشسته بودم و مشغول انجام کارام با لبتاب بودم.چشام قفل شده بود رو لبتاب اما با صدای در چشامو از لبت

 

 در باز شد و هانا اومد داخل. 

 بیا هانا خانم.-

 هانا اومد نزدیک و روی صندلی کنارم نشست.

 قیافش بدجور بی حوصله بود.اینو از اخم بین ابروهاش که عادت همیشگی دوتامون بود می فهمیدم. 

 لبمو تر کردم و گفتم:چی شده؟

 هیچی.-

 و شکل و شمایل اومدی تو اتاقم و میگی هیچی نشده؟مگه خرم!؟ هیچی؟اینجوری !با این قیافه-

 دور از جون آبجی. -

 پس چیه؟-

 دلم برای مامان تنگ شده و حتی برای هاوش.-

 باشه.تو فقط ناراحت نباش من درستش می کنم باشه؟؟ -

 یک ماهه قراره درستش کنی ولی نمی بینم که درستش کنی! -

همه ی کار ها رو زود انجام بدم. دم و گفتم:من که ...بیکار نیستم،هزارتا کار دارم..درس دارم،دانشگاه دارم،باید اون بابا رو تحمل کنم...از من انتظار نداشته باش که از اینهمه ُرک بودن هانا تعجب کر 

 البد تو فکر می کنی من دلم براشون تنگ نشده؟نخیر من از تو بدترم. 

 چشماش چکید و گفت:باشه قانع شدم.  هانا همین جوری که نگام میکرد اشکاش از

 بعدشم بدون حرف دیگه ای پا شد و از اتاق خارج شد.

 

 اعصابم بهم ریخته بود و دیگه نمی تونستم ادامه کارام رو انجام بدم.

 لبتاب رو بستم و کتابام رو جمع کردم و دراز کشیدم رو تخت.
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بلکه دلم خالی شه، غافل از  مگه چقدر تحمل دارم.اشکام سر خورد رو گونم و بغضم ترکید...دستامو قالب صورتم کردم و اجازه دادم اشکام پشت سر هم بریزه رو صورتم تا یعنی دیگه بس نیس؟من

روم بلند شدم و بعد از اینکه صدامو صاف کردم و یکم جمع کردم خودمو اینکه اینطور نبود،هر لحظه حالم بدتر از لحظه ی قبل می شد.نمی دونم چقدر گریه کرده بودم که با صدای گوشیم آ

 گوشیمو برداشتم و شماره مامان خوشحال شدم.

 سریع جواب دادم و سعی کردم صدام ناراحت نباشه!

 الو مامانم؟ -

 سالم عزیز دل مامان..خوبی هونیا من؟ -

 مرس ی مامان.تو خوبی؟هاوش خوبه؟ -

 نا خوبه؟ خوبه عزیز دلم.ما خوبیم،ها-

 بله.هانا خوبه.میدونم مهم نیست برات اما...بابا هم خوبه -

 بابات خوبه بخاطر راحتی خودشه. -

 همین طوره.-

 بیخیال،بهش فکر نکن.درسات چطوره؟کی لیسانس رو می گیری؟ -

 مشغول انجام کارای پایان نامه ام هستم دیگ.-

 خرش میخواد امسال چه رشته ای انتخاب کنه؟اها،موفق باش ی دختر گلم. هانا چیکار میکنه با درساش؟ا-

 خودش میگه میخوام ریاض ی بخونم. -

 خب هرچی عالقه داره باید بخونه دیگه. -

 

 بعد از کلی حرف زدن دیگه قطع کردم و رفتم سمت حموم تا بلکه یکم سبک شم. 

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

 

 《هونیا 》

مانتو و شلوار چهارخونه ی  شدم و بعد از اینکه موقعیتم رو درک کردم پا شدم رفتم سمت سرویس بهداشتی.بعد از انجام کارام،در کمدم رو باز کردم و بعد از برداشتن، با صدای  زنگ گوشیم بیدار

 طوس ی،مشکی،سفیدم و  مقنعه مشکی و کفش سفید شروع کردم به اماده شدن.

 

 م رفتم سمت اتاق هانا و دیدم خوابه.بازم لج کرده بود و مدرسه نرفته بود...واقعا دیگ خسته شدم از اینهمه بدبختی!! یه کرم و ریمل زدم و بعد از گرفتن وسایل 

 در اتاقش رو بستم و رفتم پایین و مستقیم رفتم آشبزخونه،بابا رو دیدم که داشت صبحانه میخورد.با حفض خونسردی گفتم:سالم صبح به خیر. 

 بابا:سالم .
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 یک بابا و شروع کردم به صبحانه خوردن.نشستم نزد 

 بابا:هانا مدرسه نرفته؟ 

 نه.-

 چرا؟-

 چون خسته بود. -

 خسته؟فصل امتحانات نبود که خسته بشه.-

 نمیدونم بابا. -

 یعنی چی؟؟؟ -

 یعنی همین! -

 بابا قاشق دستش رو با ضرب پرت کرد رو میز که کل حواسم رو بهم ریخت. 

 کم گذاشتم براتون؟چی کم دارین که لج می کنین!هان؟سریع برگشتم سمتش که گفت:چیزی 

 اریم.حس میکنم بابا نداریم.با تموم جرعت گفتم:اره ما کم داریم،برامون کم گذاشتی.تو واسه ما مادر کم گذاشتی،می فهمی؟مادر!!!.....اصال میدونی چیه؟دیگه دوست ند

 یاوشم نه هر کس،چیزی هم براتون کم نزاشتم. میگی مادر کم داری؟ اون خودش نخواست زندگی کنه باهامون. بابا با چهره عصبانی و صورت قرمز شده اومد سمتم و گفت:من س

 پریدم وسط حرفش و گفتم:باهامون یا باهاتون؟؟؟هوممم؟؟ 

 دست بابا بلند شد و فرود اومد رو گونه ی سمت چپم.از سنگینی دست بابا،صورتم پرت شد سمت مخالف.

 می سوخت. صورتم گز گز می کرد و

 بابا:دفعه اخرت باشه که هم جوابی میکنی و راجب جدا شدن من و مادرت حرف می زنی.

 بغض گلوم رو فشار می داد و حتی توانایی بلند کردن صورتم و حرف زدن رو نداشتم. 

 تنها کاری که از دستم بر اومد،این بود که کیفم رو برداشتم و دویدم سمت حیاط.

 سوار ماشین اشکان شدم و اجازه دادم اشکام بریزه.اشکان متعجب برگشت عقب و گفت:چیزی شده خانم؟  سریع

 نه...راه بیوفت. -

 چشم..گریه نکنین لطفا.-

 از اینهمه توجه اشکان بهم تعجب کردم و گفتم:باشه،راه بیوفت.

 اشکان راه افتاد و منم سرمو تکیه دادم به شیشه ماشین و فکر کردم.

 مان،به هانا،به بابا،به هاوش..به همه چیز.به ما

 یعنی اشتباه از من بود که بابا عصبانی شد؟ 
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 اما این بار دفعه اولی نبود که دستش روم بلند میشد. 

 هرچی فکر می کردم اشکام بیشتُر بیشتر می بارید.

 آینه کوچیکم رو از کیفم در آوردم و جلوی صورتم نگه داشتم تا خودمو ببینم 

 

 بود و من به اشکان گفته بودم تو شهر بچرخه.چون نه حوصله دانشگاه رو داشتم،نه خونه. ۱۰:۳۰ساعت حدودا 

 

 با زنگ گوشیم دستمو بردم تو کیفم و گوشیمو برداشتم،شماره هانا رو گوشیم خودنمایی کرد.

 همش تقصیر هانا بود..اه این چه حرفیه هونیا؟؟! 

 سریع جواب دادم؛ 

 الو هانا؟ -

 یی؟ ابجی کجا -

 بیرون. -

 از خدمتکارا شنیدم چی شد.ببخشید.همش تقصیر من بود. -

 نه..مهم نیس.-

 وقتی میگی مهم نیس،یعنی خیلی مهمه.-

 برعکس! -

 چرا خشک حرف می زنی؟ -

 اینطور نیس. -

 هست!!-

 نخیر. -

 باشه بای.-

 بسالمت.-

 حقش بود یکم سر سنگین حرف میزدم باهاش.

 اراده گفتم:اقا اشکان؟لطفا برو پاساژ همیشگی بی

 چشم.-

 اشکان رفت سمت همون پاساژ و منم سعی کردم دیگه به موضوع صبح فکر نکنم.
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 وقتی رسیدیم اروم گفتم:من می خوام خرید کنم.

 منم بیام باهاتون؟ -

 هر طور راحتی. -

 میام پس.چون اگه اقا بفهمه ناراحت می شه.-

 ختم و پیاده شدم.اشکان هم دنبالم راه افتاد.شونه هامو باال اندا

 خیلی مغازه هارو گشتم.تا تونستم یه لباس شیک برای هاوش و مامان بگیرم.یه شال هم برای هانا گرفتم.بعدش رفتم سراغ خرید خودم؛

 مد:یه شال صورتی چرک با مانتو طوس ی و شلوار طوس ی گرفتم و دنبال یه کفش اسپرت بودم که اشکان به حرف او 

 این کفش قشنگه! -

 برگشتم سمت نظر اشکان و دقت کردم.

 یه کفش کتونی اسپرت صورتی دخترونه.عالی بود.

 این همونی بود که می خواستم.

 قشنگه. -

 بعد از خرید اون کفش.سوار ماشین شدیم و گفتم:برو خونه دیگ. 

 کنم اما شما از وضعیتی که پدرتون داره ناراحتین؟  حدودا اواسط راه بودیم که اشکان گفت:خانوم نمی خوام فضولی

 پوزخند زدم و گفتم:شاید خیلی فرا تر از ناراحتی.من بخاطر موقعیت و شغل بابا دارم نابود میشم. 

 اشکان هوفی گفت و ادامه داد:واقعا سخته.حق دارین که با پدرتون صمیمی نباشین. 

 

 ودم هم اینه که مشکل مادرم و هانا رو حل کنم و موقعیت بابامو تحمل کنم. میدونی چیه؟؟من اصال هیچکس رو ندارم.دلیل وج-

 

 اشکان دیگه حرفی نزد و به رانندگیش ادامه داد.

 شاید یکم دلم خالی شده بود با جمله ی اخرم... 

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

 با صدای در اتاقم الیه پلکام رو باز کردم.

 بفرمایید. -

 اومد داخل و سریع اومد سمتم و نشست رو تخت. هانا
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 با اخم کمرنگ نگاش کردم که گفت:من که گفتم ببخشید. 

 من چیزی گفتم؟؟ -

 از اخمات معلومه. -

 جالبه.زود می فهمی. -

 عادت دوتامونه.خودت همش میگی.-

 اوهوم. -

 و گفت:تو خیلی خوبی.شالی که گرفتی برام رو دیدم،چرا به خودم ندادیش؟گذاشتیش رو میز!  خندید و اروم اومد سمتم که دستامو باز کردم و بغلش کردم.اونم محکم بغلم کرد

 جوابش رو ندادم و فقط گفتم:برو اماده شو.

 چرا؟؟؟! -

 بریم پیش مامان. -

 اما بابا که.. -

 هیس!برو.-

 تاقم خارج شدم.اروم پاشد و از اتاق خارج شد.منم بعد از اماده شدن و برداشتن لباسای مامان و هاوش از ا

 دوس داشتم یه بار بدون اجازه بابا کاری کنم تا ببینم چی میشه! 

 

 《سیاوش 》

 امیر،سهیل؟ -

 بله اقا! -

 بله اقا! -

 اماده بشین،باید بریم. -

 چشم اقا-

 امیر و سهیل رفتن تا ماشین و راننده رو اماده کنن.

 بار به عکس هاله)زنش(نگاه کردم و از جام پا شدم و از اتاق خارج شدم و رفتم سمت ماشین. برای اخرین

 امیر در رو باز کرد و منم نشستم.

 بعدش راه افتادیم سمت خونه مهدی...صد درصد بار و اجناس رسیده بود که خواسته بود سریع برم اونجا. 
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 و گفت:معاون من نباید انقد دیر بیاد!مگه نه؟ بعد از رسیدن،سریع وارد اتاقش شدم.از جاش پا شد 

 بله.شرمنده-

 سیگار دستشو توی  جا سیگاری خاموش کرد و اومد سمتم.

 بعد از مکثی طوالنی گفت: 

 

 

 

 )تقدیم نگاه گرمتون(

 《سیاوش 》

 چوب خط اشتباهاتت داره پر می شه. 
ً
 مهدی:جدیدا

 نه اقا دیر بهم خبر دادین. -

 چی؟ -

 شد تو هم و صداش رفت باالتر و گفت:من باید خبر بدم تا بیای نظارت کنی؟  اخماش کشیده

 از مخالفت باهاش ترس داشتم پس گفتم:بله حق با شماست.من اشتباه کردم.

 همینه!-

 حاال هم برو اجناس رو ببین کم و کسری نداشته باشه،بعدش پخشش کنین. 

 چشم اقا.-

 درم ببند پشت سرت.-

 ه امیر و سهیل اشاره زدم بریم سمت انبار.از اتاق خارج شدم و ب

 تقریبا صبرم داشت سر می رسید.

""""""""""""""""""""""""""""""" 

 《هونیا 》

 هانا زنگو بزن.-

 برگشتم سمت اشکان و گفتم:منتظرمون باشین.

 چشم خانم! -

 که مامان و هاوش اومدن استقباملون  با هانا وارد خونه شدیم
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 هانا پرید بغل مامان و شروع کرد به اشک ریختن.مامان محکم بغلش کرده بود و بوسش می کرد.هاوش بیچاره خیلی هنگ نگامون می کرد.

 م. هانا از مامان جدا شد و من رفتم سمت مامان و خیلی گرم بغلش کردم.بغض گلومو فشار داد اما به روی خودم نیاورد

 هونیا فدات بشم.-

 خدانکنه مامان. -

 بعدش از مامان جدا شدم و هاوش رو با یه دست بغل کردم و گفتم: به داداش کوچیکه ما چطوره؟

 خوبم ابجی.-

 فدا مدا! -

 

 قرار شد تا شب بمونیم و بعدش بریم. 

 تا شب از مامان خوبمون لذت بردیم و حسابی رفع دلتنگی کردیم

 بعد هم رفتیم خونه. 

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

 زل زده بودم به حرفای مسخره استاد و خیلی بی حس نگاش می کردم و هر ازگاهی جزوه ام رو می نوشتم.

 نمیدونم چقد گذشت که سنگینی نگاهی رو حس کردم و برگشتم سمت نگاه. 

 این که سامیار بود.همونی که شماره داده بود و... 

 اه حتی نمیخوام بهش فکر کنم،پسره ی سبک!

 یلمو برداشتم و از کالس خارج شدم.وسا

 من تو دانشگاه دوستی نداشتم.چون بابا خواسته بود،فقط همون سانیا دوستم بود ک دانشگاه نمی رفت. 

 روی یکی از صندلی های حیاط نشستم تا تایم کالس بعدی برسه.

 ه نگاه می کردم اعصابم خط خطی شد و سریع سرمو بلند کردم و به اون شخص نگاه کردم. به زمین نگاه می کردم که با قرار گرفتن یه جفت کفش اسپرت سفید،درست همون جایی ک 

 این کیه دیگ؟! 

 اها یادم اومد! این یکی از همکالس ی هامه.اسمش چی بود؟اوممم اهان این اقا آرشام راد هستش؛ 

 بله اقای راد؟ -

 شما چه مشکلی با من دارید؟ -

 

 تعجب نسبت به حرفاش،یه تای ابرومو باال انداختم و گفتم:هیچی!  از
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ماه پیش،وقتی استاد من و شما رو هم گروهی اعالم کرد شما مخالفت کردین،یا امروز برام چشم چرخوندین،یا همش اخم می کنین   ۱پس چرا اون روز پیشتون نشستم اونطوری رفتار کردین،یا -

 بهم؟! 

 ودم و خبر نداشتم.؟؟؟من کی اینهمه کار کرده ب

 من؟منظوری نداشتم از کارام...مدمله.-

 بعدش هم از جام بلند شدم و گفتم:ببخشید که مغزتون مشغول کارای من شد.من مشکلی با شما ندارم.با اجازه. 

 از کنارش گذشتم و اروم راه افتادم سمت مخالف که صدام زد 

 هونیا خانم؟ -

 ون که قانع ام کردین.فکر می کردم خطایی از من سر زده.ایستادم اما برنگشتم عقب که گفت:ممن

 سرمو تکوم دادم و گفتم:خیر...فعال.

 بعدش هم راهمو ادامه دادم و رفتم.

 

 از پسرا بدم میاد.مخصوصا پسرای دانشگاه،یه جوری اومده میگه چه مشکلی دارین؟انگار من دختر خاله اش ام.

 و کلی خدمتکار دارن خونه رو تمیز می کنن. وارد خونه شدم و دیدم خونه حسابی شلوغه 

 هانا ایستاده بود و هر ازگاهی دستور می داد که خدمتکارا چیکار کنن. 

 رفتم نزدیک و گفتم:هانا؟چه خبره؟ 

 ِا سالم.هیچی خونه کثیف بود بابا گفت تمیز بشه.-

 اها بیا باهام.-

 با نفهمید؟ راه افتادم سمت پله ها و وقتی به اواسط پله رسیدیم گفتم:با

 چی رو؟ -

 دیروز،رفتیم پیش مامان. -

 فهمید... -

 چی گفت؟داد زد؟ -

 نه.اروم بود.فقط گفت اشکال نداره. -

 باشه برو منم االن میام.-

 نه نیا یعنی چیزه..اوم...-

 چیه؟نیام پایین؟ -

 بابا گفت تو این شلوغی نمونین.برین بیرون! -
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 استراحت کنم بعد بریم. چه حرفا.اوکی یکم-

 باشه.-

 《سیاوش 》

 وارد اتاقم شدم و رفتم پشت میز،نشستم و لبتاپ رو روشن کردم.پوشه همیشگی رو باز کردم و طبق معمول یکی از عکساشو رو باز کردم.

 زل زدم به صفحه؛

 تلخ لبخندی زدم و گفتم:سالم هاله.خوبی؟بچه ها کجان؟و...

 دلخوشیم رو زمزمه کردم و منتظر جواب موندم.سوال های همیشگی که شده بود 

 هع.جواب؟مگه این واقعی بود؟این فقط عکس بود. 

 کس باز نمیکردم و این سواال و حرفا رو نمی گفتم.هاله فکر میکرد قیدشو زدم!اما اینطور نبود.تو نبود هاله و هاوش داشتم دیوونه میشدم و خبر نداشتم.اگر دیوونه نشده بودم،هر روز یه ع

 با عصبانیت آتیش ی درونم،لبتاپ رو بستم و سیگارمو در آوردم و با فندک طالم روشنش کردم.

 پک محکمی زدم و از جام پا شدم و رفتم سمت پنجره و ایستادم.زل زدم به حیاط بزرگ خونه.

 هانا یاد هاله میوفتادم.هانا قیافش عجیب شبیه هاله بود.اما برعکس،هاوش و هونیا کپی من بودن.   حیاطی که دیگه رد پای هاله توش نبود.بازم خوب بود هونیا و هانا پیشم بودن و با دیدن

 بار دستم رو هونیا بلند شده،چشمامو محکم رو هم فشار دادم و به خودم لعنت فرستادم. ۳هونیا!با یادآوری اینکه تا حاال 

 خشتم.شاید دیگه نگه دوست ندارم! شاید با تولدتی که امشب براش تدارک دیدم شاد بشه.شاید بب

 دوباره حرف هونیا تو سرم اکو شد؛

 ) اصال میدونی چیه؟دیگه دوست نداریم( 

 مشتمو کوبیدم کف دست دیگم و گفتم:لعنتی.

 چی میشد از این کار بیام بیرون!چی می شد؟؟؟

 **************""""""""************** 

 《هونیا 》

 متکارا تموم شدن دیگه. خدهانا بریم خونه؟حتما تا االن-

 اومم واسا می ریم.میگم بریم یه بستنی بخوریم؟ -

 هانا مشکوک می زنیا!!ولی اشکال نداره،بریم. -

 دعوت کرده به خونه.  برگزار کرده و کلی ادمبعد از خوردن یه بستنی شکالتی هانا قسط کرد که اشکان ببرتمون خونه.وقتی وارد حیاط خونه شدیم سریع گفتم:اه بازم جلسات کاریشو خونه 

 ثانیه اتفاق افتاد.  ۲با هانا در خونه رو باز کردیم و صدای سروصدا و رسیدن ما به حال و گفتن تولدت مبارک یکصدا همه توی 

 وای!امروز تولدتم بود اما من یادم نبود!مگه میشه؟؟؟ 
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 ووووای ممنونم. -

 و دوستان و اشناها نگاه کردم. به تعداد زیاد از فامیل

 این عالی بود! 

 بابا:بیا شمع هاتو فوت کن هونیا. 

 

 به بابا که برق ذوق تو چشماش بود نگاه کردم. 

 یعنی اون خوشحالم کرده بود؟؟؟ 

 

 رفتم نزدیک و با یه کیک گرد دو طبقه رو به رو شدم که طبقه اولش عکس من زده شده بود و طبقه دوم ساده بود. 

 ه دی جی اهنگ تولدت مبارک گذاشت و کل جمعیت دست زدن و با اهنگ زمزمه کردن.یکدفع

 منم چشمامو بستم و ارزو کردم تا دوباره هممون دور هم جمع بشیم،مثل چند سال پیش.

 و بعد چشمامو باز کردم و شمع هارو فوت کردم.

 ا یه چهره آشنا مواجه شدم. وقتی سرمو باال اوردم با همون لبخند به راستای خودم نگاه کردم که ب

 سامیار؟اینجا چیکار می کرد.

 پوزخند تحویلم داد که باعث اخمم شد! 

 اون اینجا چیکار می کرد؟ 

 هانا اومد نزدیک و گفت:بریم لباس درست بپوش ی اخمو خانم. 

 ریز لبخند زدم و نگامو از سامیار گرفتم و با هانا به سمت اتاقم رفتیم..

خت کرد و یه ارایش ساده کردم و بعدش رفتیم پایین. یه لباس قرمز با کفش ق
َ
 رمز انتخاب کردم و هانا تند تند موهامو ل

 

 جای مامان و هاوش خالی بود خیلی زیاد! 

 وقتی از پله ها پایین میرفتم از همون باال،سامیار زل زد بهم. خیلی بد نگاه می کرد،دلیلشو هم نمی دونستم.

 میام. یه لبخند زدم و گفتم:هانا االن

 هانا رفت سمت دی جی و منم تمام جرعتمو جمع کردم و رفتم سمت بابا و گفتم:بابا یه لحظه میای!؟ 

 اره.-

 بابا با اجازه ای گفت و اومد سمتم ؛
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 بیا بابا..-

 یکم رفتم اونورتر،جایی که اکثر ادما حواسشون نبود.

 بابا ممنونم! -

 خواهش میکنم وظیفه اس.-

 اون کیه بابا؟ -

 کی؟-

 همون پسره که بلوز کرم پوشیده،کنار میز بزرگ ایستاده.)منظورم همون سامیار بود.( -

 این؟سامیاره.پسر همکارم.چی شده مگه؟ -

 خیلی نگاه می کنه.بعدشم خوشم نمیاد ازش.-

 خب مدلشه! -

 به هر حال گفته باشم به سرم بزنه یه چیزی بهش میگم.-

 عه هونیا زشته. -

 ونم تحمل کنم. باشه زشته،اما من نمی ت-

 باشه بهش تذکر میدم.-

 بار همو مالقات می کردیم. ۲،۳سرمو تکوم دادم و از بابا دور شدم و رفتم سمت دختر عمویی که بزور سالی 

 سالم نازنین خانم! -

 سالم هونیا جان.تبریک مجدد..-

 ممنون گلم.-

 چه خبر،درس و دانشگاه چطوره؟ -

 هم برای فوق لیسانس دیگه.  خوبه همه چی.دانشگاه هم که ترم جدید-

 موفق باش ی عزیز دلم. -

 ممنون.من برم فعال. -

 برو گلم.-

 رفتم سمت هانا و گفتم:به دی جی می گفتی یه اهنگی چیزی بزاره قر بدیم.

 ِا باشه.-

 م.هانا رفت به دی جی بگه و منم ایستاده بودم و به بقیه که هر کدوم یه جا بودن و مشغول کاری بودن نگاه می کرد
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 اهنگ مالیمی گذاشته شد که مخصوص عاشقا بود. 

 زوج ها،جفت جفت می رفتن وسط. 

 

 منم با شوق نگاشون می کردم برگشتم سمت مخالف نگاهم که دیدم مرد و زنی دارن میرن وسط...

 

 اما این مرد!این مرد بابای من بود. 

 چه جوری می تونست با یه زن دیگ بره برقصه.!!!؟ 

 رو لبم خشک شد و جمع شد.بابا حتی نفهمید بهش زل زدم.و با اون خانم شروع به رقص کرد.پشت سرم مبل بود و نشستم. لبخند

 چون برقا خاموش بود و کس ی منو نمی دید، 

 اشک تو چشمام سر خورد رو گونه هام . 

 چقد زود تونست جای مامانو بده به یکی دیگه.

 منو باش ارزو کردم دوباره دور هم جمع بشیم.بفرما هونیا خانم،اینم آرزوت! چجوری تونست؟مگه مامان عشقش نبود؟هع 

 

 دست کشیدم رو گونه ام اما این غم و تصویر روبه روم اونقد غمناک بود که نتونم تحمل کنم و اجازه روانه شدن اشکام رو بدم.

 همینطور که نگاه می کردم یه جفت کفش مردونه کنارم ایستاد؛ 

 ا حرفش اجازه نداد چهره اش رو ببینم چون باعث سنگین تر شدن بغض گلوم شد.برگشتم سمتش ام

 سامیار:مامان منه.

 سطل اب یخ ریخته شد روم.یعنی بابا منظورش از همکار،همین خانم بود؟ 

 هر کی باشه،چه مامان تو،چه هر زنیکه دیگه.هیچکس به اندازه مامانم،تو دل بابام جا نداره.قابل توجه بعضیا!  -

 میدونم حرفم درست بود یا نه،یا ناراحت شد یا اینکه عصبانی شد .مهم این بود دلم خنک شد.ن

 مهم اینه االن با بابای تو هستش!! -

 حاال می فهمم شبیه کی هستی!فتوکپی مامانت!عوض ی و بی ارزش. -

 حرف دهنتو بفهم. -

 .و زل زدم تو چشای مشکیش و گفتم: روبه روش پا شدم و ایستادم

 اگه حرف دهنمو نفهمم می خوای چیکار کنی؟هان؟ -

 کاری می کنم پشیمون ش ی.-
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 اهل این حرفا نیستی جوجه. -

 الل شد و نفس حرص داری کشید و رد شد رفت.

 خانم رو نادید بگیرم.اونم اینکه اون خانم،مامان سامیار یا همون دشمن من بود.  پوزخند زدم و با افتخار نشستم سر جام.ترجیح دادم رقص بابا با یه

 

 پس این هانای گور به گوری کجا بود در این موقعیت که بابامون عاشقانه داره با یکی می رقصه؟ 

 

 از جا بلند شدم تا برم دنبالش.

 

 توی سالن هر چی گشتم،هانا رو پیدا نکردم.انگار اب شده بود.

 الن خارج شدم و توی اون هوای سرد رفتم داخل حیاط.از س

 حیاط هم خالی از هر چیز بود.تصمیم گرفتم برم حیاط پشتی.

 )وااا هونیا دیوونه شدی؟اخه هانا حیاط پشتی چیکار می کنه.(

 شاید رفته باشه اونجا!نگاه کردنش که ضرری نداره.

 

 ه روم و از تعجب زیاد،دستمو گذاشتم رو دهنم و سریع رفتم پشت دیوار. خودمو رسوندم به حیاط پشتی و اما با دیدن صحنه رو ب

 هانا چطور می تونست همچین کاری کنه؟! 

 چطور تونست اجازه بده یه پسر بوسش کنه؟

 سالگی!؟؟  ۱۶دوباره نگاشون کردم که فهمیدم هانا بی میل هم نیس.اما چرا؟چرا به من هیچی نگفت؟چرا نگفت دوس پسر داره اونم تو 

 

 هه!برای همه غریبه شدم. 

 بغض گلوم سنگین شد و اشکام دوباره روانه شد رو گونه هام. 

 چقد سخت بود دیدن این لحظه.موندن تو این خونه و داشتن همچین خانواده ای! 

 خودمو رسوندم به پشت درختا،جایی که دید نداشت.

 بابا که مامانو فراموش کرد،رفت دست یه زن دیگرو گرفت.

 ه کال منو غریبه فرض کرد ماجرا به این مهمی رو بهم نگفت.مامان هم که رفته.هانا هم ک

 پس من برای کی مهمم؟ 
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 پس کی به من اهمیت میده؟ 

 بسه هر چقد سختی کشیدم.چرا یه تفر به من فکر نمی کنه؟چرا هر کی به فکر خودشه و من به فکر همه هستم!؟

 

 هقم بلند شده بود و با صدای بلند گریه می کردم.زانو هامو بغل کردم و گفتم:هر کی نباشه،خودم که هستم!  هق

 اصال بلند می شم میرم.وقتی تنهام،چه فرقی داره پیش اینا باشم یا فرار کنم برم.

 صورت خیس از اشکم رو پاک کردم و از جا پا شدم و رفتم سمت خونه.

 تصویری غمگین تر هم تو هنوزم همه داشتن می رق
ً
 ذهنم هک بشه.صدن.برای اخرین بار به بابا و خانومه نگاه کردم و غمگین ترین تصویر زندگیم تو ذهنم هک شد.البته شاید بعدا

 خودمو به اتاقم رسوندم و بعد از برداشتن چند تا لباس و وسایل شخص ی که گذاشتمش توی کوله ام.

 یدم با مانتو ساده مشکی،به عالوه ی شال و کفش ال استار مشکی.. جیب مشکی پسرونه پوش ۶یه شلوار 

 نمی تونستم از سالن بگذرم. 

 چون ممکن بود ببینن منو.نگام کشیده شد سمت پنجره،اره این بهترین راه بود.

 رفتم سمت پنجره و بازش کردم بعدش، 

 اروم پامو از پنجره آویزون کردم و با گفتن یه بسم هللا پریدم.

 ..  فتادم رو زمین که حس کردم کمرم خورد شد.اما سریع خودمو جمع و جور کردم و از جا پا شدم و دویدم سمت در خونه و از خونه خارج شدم....محکم ا

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

 《سیاوش 》

 وقتی که اهنگ عوض شد مونا گفت:بریم بشینیم عزیزم.

 بی حوصله گفتم:بریم 

 کنار هم نشستیم،کل سالن رو نگاه کردم اما هونیا نبود. تا صندلی ۲وقتی روی 

 هانا هم داشت با یکی حرف میزد.پس هونیا کجاست؟ 

 دختره ی احمق،مثال تولدشه. 

 

 بلند شدم و رفتم سمت هانا.هانا داشت با یه پسره حرف می زد این پسره کی بود!اها برادر زاده ی مونا بود و باباش دوستم بود.

 هانا؟ -

 استرس برگشت سمتم که گفتم:هونیا کو؟ هانا با

 نمیدونم بابا. -
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 رو کردم سمت پسره که احتمال می دادم اسمش ُرهام و گفتم:اسمت چی بود؟ 

 رهام.-

 رهام جان یه لحظه من با هانا کار دارم االن میاد. -

 اشکالی نداره اقا سیاوش! -

 راه افتادم و هانا دنبالم اومد. من

 وقتی به جای خلوت رسیدیم گفتم:این پسره کیه؟

 مهمون شماست از من می پرسید؟-

 سرمو تکوم دادم و گفتم:هونیا کو؟؟ 

 نمیدونم خب. -

 یعنی چی؟تو نمیدونی؟ -

 نه اخرین بار اونجا رو مبل نشسته بود و به رقصنده ها نگاه می کرد.-

 با مونا رقصیدم و ممکن بود هونیا دیده باشه،با استرس گفتم:برو دنبالش ببین کجاست.سریع پیداش کن! با یاداوری اینکه من 

 

 

 )سالم عشقای من.لطفا با الیک هاتون انرژی بدین( 

 《سیاوش 》

 تقریبا به اخرای تولد رسیده بودیم و همه شک کرده بودن که چرا هونیا نیست. 

 آبروم داشت میرفت. 

 مسخره اش گفت:عزیزم خوبی؟چته؟ مونا با اون صدای 

 خوبم.-

 یاد حرف هونیا افتادم که می گفت از سامیار پسر مونا بدش میاد،سریع گفتم:مونا؟سامیار کو؟

 نمیدونم االن پی ام میدم بهش تا بیاد. -

 سرمو تکوم دادم و منتظر موندم تا سامیار بیاد. 

 است؟ مین اومد و منم سریع گفتم:تو میدونی هونیا کج ۲بعد از 

 نه اقا سیاوش. -

 پس کی میدونه.!! -
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 از کنارشون گذشتم و رفتم سمت حیاط.

 هانا گوش ی بدست تو حیاط بود و هی می چرخید و گوشیو می زاشت دم گوشش.

 خودمو پیش هانا رسوندم و گفتم:کجاست؟آبرومون رفت

 بابا؟شما به فکر آبرویی؟؟؟به فکر این باش ک هونیا کجاست.-

 ونه میشم. اخر از دستش دیو -

 بابا جواب نمیده!!! -

 بیا بریم حیاط پشتی. -

 رفتم سمت حیاط پشتی که چشمم به پنجره اتاق هونیا افتاد که باز بود. 

 تو این هوای سرد؟کی بازش کرده بود،؟ 

 هانا؟تو اتاق هونیا رفتی؟ -

 نه...اول مجلس با هم رفتیم که لباس بپوشه.-

 پس چرا پنجره بازه؟-

 یعنی چی؟؟!! -

 عنی ممکن فرار کرده باشه؟ ی-

 اخه چرا؟! -

 بیا بریم داخل مهمونا رفتن یه کاری می کنیم!-

 هانا دنبالم اومد و راه افتادیم سمت سالن. 

 

 وقتی خونه خالی شد و فقط من و هانا موندیم، 

 هانا گفت:بابا یه کاری بکن.دارم می میرم. 

 زنگ بزن به اون دوستش.-

 ابا بریم پیش پلیس. زدم بابا.گفت پیش من نیومده.ب-

 

 گرفتم بریم پیش پلیس.هانا که کال گریه می کرد و هی حرف میزد که تصمیم

 《هونیا 》

 لرزوند. با ترس و لرز رو صندلی پارک نشستم و کوله ام رو بغل کردم.با چشمایی که دو دو می زد اطرافمو نگاه کردم و تاریکی و سکوت پارک قلبمو 
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 متر پریدم   و برگشتم سمت صدا؛ ۳بود  با صدایی که درست کنار گوشم

 فراری هستی؟ -

 به توچه.پاشو برو.-

 پسره ی آشغال سرشو آورد نزدیک و زوم کرد روم و گفت:اوخ اوخ چه دافی...چه خشگلی تووو..جووون!!!! 

 از حرفاش حالم بهم خورد و دستمو اوردم باال و محکم زدم زیر گوشش. 

 دختره ی احمق-

 ابرو اشاره زد که تا رفتم برگردم عقب یکی دستمالی رو گذاشت رو دهنم و یه نفس که کشیدم چشام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم. با

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

 با صدای خنده ها و حرفای کش دار الی پلکامو باز کردم.

 نگاه کردم و متوجه شدم از اونهمه لباس االن چیز خاص ی ندارم.ودمسرم تیر می کشید و حالت تهوع داشتم.حس کردم لباس ی تنم نیس،به خ

 خدای من.چه اتفاقی افتاد برام؟

 مکث کردم که اتفاقای مدت پیش یادم اومد.وای،یعنی بهم دست درازی  کردن؟نه...نه....خدا جون نجاتم بده.یعنی دیگه دختر نیستم؟ 

 

 توی اتاقی بودم که درش بسته بود،داد زدم:کمک! 

 صدای خنده های مختلفی بلند شد؛ 

 

 در توسط همون پسره باز شد و گفت:به به خانوم چشم سبز بیدار شدی؟ منتظر بودیم بیدار ش ی تا یه حال دیگه ای بدی! 

 

 خدااای من...یعنی چیزایی ک تو فکرم بود واقعیت بود!؟ 

 نفر دیگ اومدن ک از شدت تعجب  اشکام در اومد.  ۳پشت سر پسره 

 ستن عوض ی ها.چجوری تون

 می خوام برم.ولم کنین.چیکارم کردین عوضیا...؟-

 وای ببین چی میگه! -

 حاال،حاال ها مهمون ما هستی.-

 نههههههه. -

 شروع کردم به جیغ زدن و فریاد زدن،اونا سعی داشتن ساکتم کنن اما موفق نمی شدن،که یهو یکیشو با پارچه سفیدی اومد سمتم.
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 گذاشتم رو دهنم که باز بیهوش نشم اما نتونستم مقاومت کنم و اون دستمال رو دهنم قرار گرفت و بازم منو برد و کامال نا امید شدم. دستمو

 

 )با تاخیر اما تقدیم شما( 

 《سیاوش 》

 تو حال قدم می زدم و منتظر تماس از طرف پلیس بودم ک بگه هونیا پیدا شده.

 

 موم کرده بود از بس گریه کرده بود.هانا که یه بسته دستمال رو ت

 هانا:بابا..مامان زنگ زده هی میگه هونیا کجاست.میگه می خوام کادو تولدشو بیارم.چی بگم؟ 

 نمیدونم.بگو بهش همه چیو.-

 بگم؟سکته می کنه اگه بگم. -

 فکر کردی من حالم خوبه؟ -

 

 صفحه اش نگاه کردم که اسم مونا خودنمایی کرد. گوشیم تو دستم لرزید،به

 قطع کردم و نشستم رو مبل و گفتم:لعنت به من.لعنت به من به شغلم که شدم محتاج یه زن تا کمکم کنه.

 بابا.مامان داره میاد اینجا! -

 فت.یعنی میاد داخل؟ شوکه به هانا نگاه کردم و از روبه رو شدن با هاله،بعد از سال ها استرس و هیجان وجودمو فرا گر 

 اروم گفتم:

 باشه.-

 هانا زد زیر گریه و گفت:آبجی کجایی.الهی بمیرم برات.اخه چرا رفتی،مگه کاری از ما سر زد؟ 

 بلند بلند گریه می کرد که گفتم:هانا اروم باش،هونیا پیدا میشه.نترس! 

 اگر بالیی سرش بیاد چی؟ -

 نگران نباش.هیچی نمیشه.-

 انا دلداری می دادم،سیما خدمتکار خونه و خدمتکار هونیا اومد. در همین لحظه که به ه

 با عصبانیت گفتم:تو لعنتی دیشب کجا بودی هان؟چرا حواست به هونیا نبود.تو مارو بدبخت کردی.

 از جلو چشمم دور شو!!!! 

 سیما بغضشو قورت داد و گفت:ببخشید آقا.شرمنده ام. 
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 ********************** 

 《از زبان سوم شخص》

 هاله هراسان و با دلی پر از ترس دست های کوچک هاوش را گرفت و با یه آژانس به سوی خونه سیاوش راه افتاد. 

 در دل میگفت:یعنی دخترم کجاست؟چه بالیی سرش اومده؟الهی بمیرم براش.

 هاوش با بغض بچه گانه اش گفت:مامان؟آبجی گم شده؟

 هاوش.آبجی برمیگرده.هاله با صدایی که بزور صاف کرده بود گفت:نه 

رفت و دستای لرزان خود را روی زنگ فشار داد و   دقایقی بعد به خانه ی بزرگ سیاوش رسیدند.هاله بعد از حساب کردن پول آژانس به عصبانیتی که در او هر لحظه شعله ور تر میشد به سمت در

 چندبار پشت سر هم زد و با دست دیگش مشت می کوبید به در.

 اد:سالم هاوش جان رو آوردید؟خانمی جواب د

 باز کن درو ببینم.فضولی تو!؟ -

 در توسط آن خانوم که سیما بود باز شد.

 

 هاله بدون اینکه در نظر بگیرد قرار است با سیاوش رو به رو شود و صحنه سختی در پیش دارد،به سمت در ورودی تقریبا میدوید. 

 را محکم باز کرد و با صدای بلند گفت:هونیای من کووووو  در

 هانا ترسان خود را به مادرش رساند و سعی داشت اورا آرام کند اما هاله عصبانی بود و دلتنگ دخترش.

 

 هاله شد؛اما به روی خودش نیاورد. سیاوش از جا پا شد به هاله که چقدر تغیر کرده بود نگاه کرد.او متوجه خیلی تغیر ها در چهره ی

 هاله با خود فکر کرد سیاوش چقد پیر شده.

 

 اما هنوز چشمان سبزش در دید قرار می گرفت.د

 هاله سعی کرد بیخیال باشد اما نمی شد؛ 

 هاوش به بغل سیاوش رفت و سیاوش با عشق اورا بغل کرد.

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

 دی تو.؟هاله:سیاوش چرا پیداش نمیشه؟چیکارش کر 

 من کاری نکردم هاله.بس کن.-

 هانا گریه می کرد و به بحث بین مادر و پدرش گوش می داد؛ 
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 بس کنم؟گند زدی به زندگیمون.چطور میتونی تو روی من نگاه کنی؟ -

 تو جدا شدی و رفتی.-

 من؟درسته من رفتم.اما دلیلش چی بود؟دلیلش کی بود؟ -

 نار.دلیلش اگه خیلی بد بود خودم می کشیدم ک -

 اگه بد نبود من نمی رفتم و...-

 سال پیش رو می کنین؟خجالت داره واقعا. ۱۰هانا با حرص گفت:بس کنید.هونیا گم شده شما دارید بحث 

 

 هانا به سمت هاوش رفت و دستش را گرفت و به دنبال خودش به اتاقش رفتند.

 

 ) یه پارت دیگه.جبرانی( 

 《هونیا 》

 سوزش دستم چشمامو باز کردم. فضای اطرافم کامال سفید بود.حس می کردم مردم.  با

 خواستم پا شم اما تموم بدنم درد گرفت و آهی  از دهنم خارج شد. 

 

 با سر و صدایی که آشنا بودن چشام رفت سمتی که ازش صدا میومد. 

 مامان و هانا و بابا هاوش با سر وصدا اومدن پیشم؛ 

 برات. خوبی؟  مامان:الهی بمیرم

 هانا:ابجی خوبی؟؟ 

 

 چرا هیچی یادم نیست؟ 

 دوباره به اطرافم نگاه کردم که متوجه شدم بیمارستانم. 

 اما چرا؟ 

 مگه من کجا  رفتم که تهش رسیدم به اینجا.

 مگه من چم شده؟! -

 هانا:آبجی؟ 

 مامان:یعنی چی..یادت نیس؟ 
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 بابا:هونیا فکر کن.ببین چه بالیی سرت اومده!

 

 بینم!بابا و مامان کنار همدیگه؟ وایسا ب

 یی سرم اومد؟ با این فکری که از ذهنم گذشت.خاطرات اون شب با اون خانم و هانا و اون پسره و فرار کردنم از خونه به ذهنم هجوم آورد. اما مگه چه بال

 من فقط یادمه که از خونه فرار کردم.همین!-

 بابا:یعنی چی؟ 

 نارش ایستاده بودن و گفت:به پلیسا بگو بیان داخل. بابا برگشت سمت امیر و سهیل که ک

 امیر:چشم اقا. 

 مامان یه چشم قره به بابا رفت و اومد سمتم و خم شد پیشونیمو بوسید.

 مامان بمیره برات.خوبه بالیی سرت نیاوردن و ساملی.ولی ما ازشون نمی گذریم.می فهمی؟-

 به هانا نگاه کردم. سرمو تکوم دادم و زیر چشمی

 بابا:هونیا.دلیلشو بگو .

 مامان:االن وقت این حرفا نیس. 

 اتفاقا هست. -

 من:نمی خوام راجبش حرف بزنم بابا. 

 بابا خواست چیزی بگه که پلیسا اومدن داخل؛ 

 پلیس:ما اون پسرا رو پیدا کردیم.

 بابا:خوبه. 

 من:پسرا؟ 

 که شما رو دزدیدن.  پلیس:بله خانم.همونایی

 من:چی؟پس چرا من چیزی یادم نیس!؟ 

 ساعت گذشته افتاده باشه رو فراموش می کنه. ۶الی  ۴پلیس رو کرد سمت بابام و گفت:طبق گفته های دکتر به دخترتون یه آمپولی زدن که اتفاقایی که براش تو 

 بدنم از ترس لرزید و چشام بین همه گذشت.

 فردی که اون اطراف بود پیدا کردیم چون تعقیب شون کرد و به ما  اطالع داد. پلیس:ما اونارو از طریق 

 بابا:جبران میکنم براشون.

 پلیس سرشو تکوم داد و گفت:برای دادگاه هایی که صورت می گیره دنبالشو بگیرین. 
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 بابا:چشم. 

 ********* 

 《سیاوش 》

 اما من دلم می خواست پیشم باشن ولی امکان پذیر نبود.بعد از اینکه هونیا مرخص شد و بردیمش خونه،هاله و هاوش رفتن.

 

 به زودی میان پیشم. 

 خیلی زود باید بیان چون اونا مثل هانا و هونیا تموم زندگی من هستن.

 خیلی زود کارامو برای بیرون اومدن از این شغل که آرزو و خط قرمز هاله بود انجام می دادم.

 پشت سر بزارم. هر چند سخت ترین کار دنیا رو قراره 

 

 امروزم باهاش قرار داشتم و باید زود تر برم پیشش.

 امیر و سهیل رو صدا زدم و گفتم:بریم پیش اقا

 چشم-

 

 خیلی زود رسیدیم پیش مهدی. 

آرامش بخش هاله،دست مونا رو پس زدم که مونا عصبانی شد و گفت:چرا اینجوری رفتار می  مونا و سامیار هم پیشش بودن.مونا وقتی منو دید اومد سمتم و دستشو دراز کرد.با یادآوری چهره ی

 کنی.؟ 

 اهمیت ندادم بهش و رفتم سمت مهدی. 

 باید باهات خصوص ی حرف بزنم.-

 مهدی:چی شده؟ 

 کارت دارم.-

 کافه همیشگی! ۶برای اینکه مونا ناراحت نشه ازم و کمکم کنه،برگشتم سمتش و گفتم:ساعت 

 د اتاق شخص ی مهدی شدیم که بی حاشیه گفتم:مهدی.می خوام تموم کنم!وار 

 چی رو؟ با مونا؟ -

 نه... کار کردن با تو رو! -

 چی؟ -
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 این کارو می خوام تموم کنم.دیگه نمی خوام ادامه بدم.-

 

 

 )سالم دوستان گل.حتما این رمان رو دنبال کنین.عالیه.(

 《هونیا 》

 هانا برو، مزاحمم نشو.-

 درو باز کن.فقط یک لحظه. ابجی-

 من غذا نمی خورم هانا. -

 آبجی! -

 دیگه جواب هانا رو ندادم تا بلکه بره. 

 

 چند مین که گذشت،صدای بابا به گوشم رسید؛ 

 هونیاااا...بیا پایین! -

 اصال دوست نداشتم االن با بابا حرف بزنم. 

 کجا موندی پس؟؟؟ -

 و به سمت در رفتم.  دمپایی هامو پوشیدم

 

 بابا طبق معمول نشسته بود و امیر و سهیل کنارش ایستاده بودن. هانا هم یکم اونورتر نشسته بود.

 بابا:می شنوم ؟!

 بت تعجب و اخم گفتم:

 چی رو!؟ -

 درمورد کارایی که کردی. -

 از من توضیح می خواین؟ -

 بابا پوزخند زد و بلند شد و به سمت من قدم برداشت. 

 باید من توضیح بدم.؟؟؟  نکنه-

 با تموم ُپر رویی گفت:اره. 
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 بابا با صدای بلند خندید و یه دور چرخید.

 هونیا،توضیح بده.-

 خودتون بهتر میدونین.. همچنین هانا.-

 زیر چشمی به هانا نگاه کردم که متوجه ی  چهره ی تعجب زده اش شدم. 

 هانا:ابجی چی میگی.اما تو به من نگفتی 

 گفتم،اما دلیلش خودتی .به تو چیزی ن-

 مکث کردم و به بابا نگاه کردم،و گفتم:و شما.

 بابا چشم هاشو ریز کرد و گفت:چی داری میگی!؟ 

 واضح حرف میزنم. چرا خودتون رو میزنین به اون راه .-

 بابا عصبانی شد و گفت:مثل ادم بگو.

نشکنه،گوشه لبمو گاز گرفتم و بعدش با صدای تقریبا بلند گفتم:من رفتم چون غریبه بودم.من رفتم چون مهم نبودم...من   بازم خاطرات اون شب یادم اومد و بغضم گرفت. اما بخاطر اینکه بغضم

یه زن عوض ی  پر  واستی جای مامان منو بارفتم چون همتون سرتون گرم بود و کس ی به من اهمیت نمی داد.من رفتم چون شما جلوی چشمای من با یه خانم رقصیدی اونم خیلی عاشقانه،می خ

 چون هانا خانم منو غریبه فرض می کرد و می کنه. کنی؟در ضمن،من رفتم

 هانا:چی داری میگی ابجی؟؟ 

 اگه من هانا رو پیش یه پسر، با یک شرایطی دیده باشم،انتظار دارین چیکار کنم؟  -

 نزن.  هانا خواست چیزی بگه که دستمو اوردم باال و گفتم:هانا خانم!شما دیگه با من حرف 

 بابا:هونیا! 

 بسه بابا.بس کنین. -

 پله های کرمی رنگ خونه دویدم. دیگه بغضم شکست و با هق هق به سمت

 《سیاوش 》

 سیگارمو داخل جا سیگاری مشکی رنگم، خاموش کردم و چشم هام رو بستم.

 عالوه بر زندگیم،دخترام هم از دستم رفتن. 

له دور باشم،  حرف نمی زنه و مشغول کارای خودشه.برای خودم متاسفم که نمی تونم هیچ کاری انجام بدم.تموم بال هایی که سرم میاد،حق منه!حق منه از ها اون از هانا،اونم از هونیا که با هیچکس

یز تر از جونم، از خونم فرار کنه و امروز،اونجوری با من حرف سالگی با یه پسر دوست باشه،اونم از فامیل های مونا و مهدی باشه.حقمه هونیا،دختر عز  ۱۶سالم پیشم نباشه،حقمه هانا تو  ۶بچه 

 بزنه.

 

 کنم. دستی رو صورتم کشیدم و زیر لب گفتم:خدا کنه مهدی به راحتی ولم کنه،تا بتونم دوباره خانوادم رو کنار هم جمع

 رداشتمش. با صدای گوشیم که روی میز قهوه ای رنگم بود،رشته افکارمو پاره کرد.دستمو دراز کردم و ب
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 شماره مونا روی صفحه گوشیم خودنمایی کرد.

 عجیب بود.چرا مونا االن زنگ زده ؟ 

 حتی حوصله ی حرف زدن باهاش رو ندارم،اونوقت دختر من فکر می کنه قصدم ازدواج هستش.

 صفحه ی گوش ی رو ملس کردم،تماس رو برقرار کردم؛

 الو سیاوش؟؟؟ -

 بله . -

 خوبی؟چرا نیومدی؟ -

 خوبم،کجا؟ -

 شده. ۷قرار داشتیم،االن ساعت  ۶ساعت -

 با دستم زدم رو پیشونیم و گفتم: 

 یادم رفت.بمون میام. -

 باشه.-

 سریع اماده شدم و با امیر و سهیل راه افتادیم.

 بیرون اومدن از این شغل به کمک مونا بود،چون حرفش پیش مهدی خریدار داشت.وگرنه هاله برام مهم تره.  قصد من

 

 

 ش؟چرا مثل قبال نیستی؟! مونا:سیاو 

 نه. اشتباه می کنی.-

 سیاوش، مثل قبال رفتار نمی کنی.من اینو می فهمم. -

 یکم اخم کرد و و ادامه داد:نکنه دخترات مشکل بوجود اوردن؟ 

 اعصابم بهم ریخت و گفتم:مونا!با هیچ یک از خانواده ی من کار نداشته باش.اونا برای من خیلی مهم هستن.

 ؟چطور اونا مهم هستن و من نیستم؟به همین راحتی؟ پس من چی-

 من کی این حرفو زدم.مونا این حرفارو کنار بزار.-

 باشه.من همیشه هر چی گفتی،گفتم باشه.این بارم مثل همیشه.-

 به فضای کافه نگاه کردم که جمعیت کمی رو در خودش جا داده بود.

 می خوام باهات جدی حرف بزنم. -
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 می شنوم. -

 راه خودم رو از برادرت جدا کنم.  می خوام-

 یعنی چی،دیوونه شدی؟؟مهدی به تو نیاز داره. -

 سال میشه که اومدم تو این کار،اما جز ضرر چیزی برام نداشت. ۱۱یا  ۱۰اره.می فهمم،اما این کار تموم زندگی منو خراب کرده.حدود -

 بچه هات تو کلی پول و راحتی.سیاوش تو یه احمقی،درست مثل زنت!  ضرر؟نکنه منظورت از ضرر جدا شدن اون زن احمقت باشه،یا خوشبختی-

 مونا خفه شو.-

 چیه؟نکنه دوسش داری هنوز؟ -

 چون تو هم عضوی از این شغلی. من با هاله کاری ندارم.من نگران زندگی دخترام هستم.هانا و هونیا مخالف این شغل هستن و در این صورت مخالف ازدواج من و تو هم هستن. -

 عنی ممکن دخترات مخالفت کنن؟ ی-

 اره.پس کمکم کن.-

 باشه،فقط بخاطر همین کمکت می کنم.با مهدی حرف می زنم.-

 ممنون -

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

 《هونیا 》

 جلو آینه ایستادم و 

 به چهره ای که خیلی داغون شده بود نگاه کردم.

 

 ندادن به خودم، بدم اومده بود.  دیگه از این بی حوصلگی و اهمیت

 سریع آماده شدم و بعد از گرفتن وسایلم،رفتم پایین. 

 هانا تو آشبزخونه بود،با دیدنم گفت:سالم جایی می خوای بری؟ 

 کردمو و رو کردم سمت سیما و گفتم:اشکان خونست دیگ؟ سالم

 بله خانم.-

 برو بگو آماده شه ، منو باید جایی برسونه.-

 چشم.-

 وارد آشبزخونه شدم و یه لیوان آب پرتقال ریختم و مشغول خوردن شدم.

 هانا:ابجی؟ 
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 چشم هامو دوختم بهش که گفت:چرا جوابمو نمیدی؟

 چند بار پلک زدم که سیما صدام زد و سریع به سمت حیاط رفتم که دیدم اشکان ماشینو روشن کرده و منتظرمه.

 سریع سوار شدم و اشکان هم حرکت کرد.

 

 ی افتادیم تو خیابون گفت:کجا برم؟وقت

 آرایشگاه همیشگی.-

 چشم.-

 تا رسیدن به محل مورد نظر همش به هانا فکر کردم.

 کار بزرگی کرده بود و هنوزم دلم باهاش صاف نمی شد حتی اگر معذرت خواهی کنه.

 . وقتی رسیدیم گفتم:اشکان اگر دوس داری بمون،اگر که نه برو،چون کارم خیلی طول می کشه

 میرم یه دوری میزنم بعد میام.-

 باشه.-

 

 آرایشگر)رزا(:چه عجب هونیا خانم اومدی.

 درگیر بودم.ولی کار زیاد دارما. -

 معلومه! -

 بعدشم زد زیر خنده. 

 با حرص مصلحتی گفتم:چرا می خندی؟ 

 از ناخن های یکی درمیون و ابروهای پر شده و موهایی که رنگش رفته معلومه.-

 کوفت.-

 خندیدیم و کم کم شروع کرد. دوتایی

 

 بعد از تموم شدن کارا،به خودم نگاه کردم که یه دختر خوشمل رو دیدم)خودشیفته(خخخخ.

 مدل ابروهام عوض شده بود و حاال به جای رنگ قهوه ای تیره،قهوه ای متوسط بود.موهامم رنگ شده بود و خیلی خوب بود. 

 مالیم هم کرده بود و خیلی ناز شده بودم.  ناخن هامم ترمیم شده بود.رزا برام یه آرایش

 اینهمه تغیر برای فردا که دانشگاه دارم خیلی کار ساز بود.)حاال نه که من مثل بقیه دخترام(
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 ************************* 

 《سیاوش 》

 استرس عجیبی داشتم و نمی دونستم مهدی باهام چیکار داره. 

 

 رون؟ یعنی قبول می کنه از این کار بیام بی

 وقتی رسیدم به خونه مهدی،با امیر و سهیل وارد خونه شدیم. 

 مونا سریع اومد پیشم و گفت:سالم.تالش خودمو کردم،اما گفت به راحتی نمی شه.برو ببین شرطش چیه. 

 سرمو تکوم دادم و از کنارش رد شدم.

  

 وقتی وارد اتاقش شدم و دیدم داره سیگار می کشه.  

 سالم اقا سیاوش.-

 اقا.سالم -

 بشین.-

 نشستم رو مبل، سریع گفت:پس می خوای راهتو جدا کنی. 

 اره.-

 به همین راحتی؟ این جوری نصف کارای من بهم می ریزه،اونوقت انتظار داری راحت بگم،اشکال نداره برو اقا سیاوش! -

 نه اقا.میدونم چه مشکل هایی پیش میاد.-

 خب دیگه.-

 یای اینجا تا حرفامو بگم. مکث کرد و ادامه داد:برای همین گفتم ب

 ترس و استرس وجودمو فرا گرفت و گفتم:بفرمایید! 

 من می خوام از یه خانواده انتقام بگیرم.-

 خب... -

 خودم نمیتونم بهشون نزدیک بشم.می فهمی؟-

 بله اقا.اونوقت این چه ربطی به من داره؟ -

 پشتشو کرد بهم و گفت:تو باید اینکارو انجام بدی.

 کردم قلبم نزد.این با خودش چی فکر کرده؟  حس
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 بگیرم بخاطر مهدی؟ من از یه خانواده انتقام

 اگر اینکارو نکنم چی میشه؟ -

 شونه باال انداخت و برگشت سمتم:اونوقت تا عمر داری باید تو این شغل باش ی و خیلی خوب هم میدونی که فرار و این چیزا کار ساز نیست.

 اید بدونم داستان چیه و دلیلش چیهنفس عمیق کشیدم و گفتم:ب

 باید اول قبول کنی. -

 شاید نتونم. -

 تا قبول نکنی من هیچوقت داستان زندگیمو نمیگم بهت.-

 

 یکم به مغزم فشار اوردم و دیدم هیچ راهی جز قبول کردنش که باعث درست شدن همه چی میشه،ندارم. 

 باشه قبول.حاال بگو موضوع چیه -

همون شب از تهران   شق یه پسری بود.چند سالی عاشق هم بودن،شب عروسیشون یکی کلی عکس های دروغین رو از روی دشمنی،به پسره نشون داد.پسره جشنو بهم ریخت وسال پیش دخترم  عا ۵-

 رفت. یک هفته بعدش رفت خارج.

 ماه اول دخترم بهم ریخت و اعصابی شد.اصال حرف نمی زد. ۲

 در جا مرد. اما بعد از چند وقت خودکش ی کرد و

 ا هم طعم این دردو بچشن. از اون روز تا االن و تا عمر دارم،از اون خانواده متنفرم.چون من فقط یه دختر داشتم،اونم تینا بود.حاال من می خوام یه کاری کنم اون 

 می خوام کاری کنم روزی هزار بار از خدا بخوان،کاش اون روز تکرار بشه و دختر منو قضاوت نکنن.

 

 نگاش می کردم. شوکه 

 با این چیزایی که می گفت معلوم بود انتقام سنگینی هستش. ممکن بود من از پسش بر نیام.

 اما نه، باید این کارو انجام بدم وگرنه تا ابد باید تو این شغل بمونم.قصد من اینه که خانوادمو دور هم جمع کنم.

 

 مهدی:چی شد؟ 

 عکس دخترتون رو نشون میدین؟ -

 شد رو میزش و از زیر چند تا کتاب یه عکس برداشت و اومد طرفم و عکسو گرفت جلوم. خم

 دخترش خیلی مظلوم بود و معلوم بود به مهدی نرفته. 

 مهدی:شبیه من نیس نه؟ 

 نه هیچ شباهتی ندارین.-
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 سرشو تکوم داد و عکسو گذاشت رو میز.

 

 و زیر نظر دارم. سال اون خانواده ر  ۵بعدش نشست روبه روم و گفت:تو این 

 چجوری؟ -

 برای انتقامم استفاده کنم.عه؟انتظار داری بگم؟فقط همینو بدون سامیار رو فرستادم تو همون دانشگاهی که پسر دوم اون خانواده درس می خونه و قراره همون پسره رو -

 اها. -

 این کارو می کنی برام یا نه؟ -

 من نمیدونم باید چیکار کنم اقا. -

 کن!  باشه.فقط گوش-

 سرمو تکوم دادم و اونم بعد از اینکه یه سیگار روشن کرد حرفشو شروع کرد؛ 

 

د.می خوام یه دختری رو بفرستی طرفش و تا پای می خوام یه بالیی سرشون بیاد،درست مثل بالیی که سر ما اومد.می خوام همون بالیی که سر دخترم اومد،سر پسر دومشون یعنی آرشام راد بیا-

 و اون دختر!  شب عروس ی خودم با یه نقشه هایی جداشون می کنم.تو فقط باید تا پای عروس ی پیش بری،بقیه اش خود به خود اتفاق میوفته بدون دخالت خودت عروس ی برن،و 

 دختری رو برای این کار سراغ ندارم.یه نفس کشیدم و گفتم:من هیچ

 ابرو باال انداخت و گفت:چرا اتفاقا داری. 

 منظورتون چیه!!؟؟ -

 دخترت.اسمش چی بود؟؟؟اها هونیا بود یا هانا؟ -

 دخترمو وارد این بازی نمی کنم.خودش هم هیچوقت قبول نمی کنه نقش عاشق هارو بازی کنه.اقا من-

 پس برو سرکارت.-

 یعنی چی؟ -

 می مونی سر کارت. یعنی همین!یا دخترت به اون پسر نزدیک میشه، و اونو دیوونه ی خودش می کنه و تا عروس ی پیش میرن،یا تو-

 

 هونیا دخترمه.اصال نمی تونم همچین کاری کنم.منم دلم بخواد، هونیا انجام نمیده.اما اگر اینکارو نکنم باید تو این شغل بمونم. 

 از یه طرف به هونیا چجوری بگم این موضوع رو؟اصال بگم چرا باید اینکارو انجام بده؟! 

 باید فکر کنم،اینجوری نمی شه.

 فکر کنم... باید-

 روز وقت داری. ۲-
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 باشه.-

 بعدشم از جام پا شدم و رفتم سمت در. 

 دستم رو دستگیره ی در قرار گرفت که با صدای عادی گفت:اقای..سیاوش! 

 برگشتم سمتش که با لبخند گفت:یه سری اجناس و بار هارو می خوام بفرستم اونور.برو دید بزن مشکلی نباشه. 

 تم:چشم.کالفه سر تکوم دادم و گف

 

 《هونیا 》

 یه مانتو و شلوار طوس ی پوشیدم با مقنعه و کفش و کیف مشکی...بعد از گرفتن وسایالم از اتاقم خارج شدم.

 به آشبزخونه که رسیدم بابا و هانا رو دیدم که دارن صبحانه میخورن. 

 هانا خانم بازم مدرسه نرفته بود،منم اگه دوست پسر اونجوری داشتم حتما نمی رفتم. 

 شستم رو صندلی و سالم کردم.ن

 هانا:سالم ابجی.می خوای بری دانشگاه؟ 

 بله.-

 بابا سهیل رو صدا زد و گفت:به اشکان بگو آمادشه باید دخترمو ببره دانشگاه.

 

 جانننننننننن؟؟؟؟؟؟؟دخترمووووو؟ 

 از کی تاحاال بابا بهم میگه دخترم؟ 

 اقا یکی منو بگیره االن غش می کنم.

 لب گفتم:ممنون. زیر

 

 ترم جدید شروع شده؟-

 بله بابا .-

 چند وقت دیگه ارشد رو می گیری؟ -

 

 هه بابای ما نمی دونه ما ترم چندم دانشگاه هستیم.

 سال و نیم. ۱تقریبا -



 انتقام زیبا 

40 
 

 خوبه-

 بودم گفتم:من رفتم،خداحافظ.  از جام پا شدم و با اینکه هنوزم از دست دوتاشون دلگیر

 

 )سالم بچه ها...یه پارت جدید تقدیمتون( 

می کنم و باعث می شه جلوی دانشجو ها و سامیار  امروز تو دانشگاه کنفرانس داشتم و برای همین کمی استرس داشتم و با این استاد مغرور و اخمو اوضاع بدتر بود.هر لحظه حس می کردم خراب

 کم بشم.

 الس شدم،به انبوه دانشجو ها نگاه کردم که باعث استرسم شد.وقتی وارد ک

 )اوف هونیا چته.فقط یک کنفرانس ساده اس.اروم باش،یه نفس عمیق بکش.( 

 بعد از یه نفس عمیق کمی اروم شدم و سر جام نشستم.کالس پر از همهمه بود.

 الی جزوه ام رو باز کردم و شروع کردم به خوندن متن هاش.

 از دخترای کالس رو دیدم که میاد سمتم. زیر چشمی یکی

 سریع سرمو بلند کردم و یه لبخند زدم. 

 هونیا جون؟ -

 جانم شیرین خانم؟ -

 کنم.جزوه جلسه قبل رو داری؟؟االن این استاد اخمو میاد من هیچی بلد نیستم، اینطوری فقط هنگ نگاش می-

 اره عزیزم دارم. -

 وش.جزوه رو از کیفم بیرون اوردم و گرفتم جل

 ممنون هونیا جان.-

 خواهش می کنم. -

 دختر پاک و مهربونی بود.از رفتارش خوشم اومد.

 

 با صدای سالم استاد  بچه ها بلند شدن ، منم از جام بلند شدم و به استاد نگاه کردم.

 استاد هاتمی:خب خانم بیاین کنفرانس رو شروع کنین.

 هاتمی.وسایلم و فلشم رو برداشتم و رفتم سمت میز استاد 

 استاد هاتمی هم با اخمای بین ابروهاش روی صندلیش نشست.

 اروم شدم و شروع کردم. 《علی بذکر هللا تطمئن قلوب》بعد از گفتن ذکر:
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 《سیاوش 》

 زنگ تلفنم باعث شد از خواب بپرم.

 سریع گوشیمو برداشتم تا بلکه خفه اش کنم.

 کرد،دوباره نگران شدم و یاد کاری که ازم خواسته بود افتادم.االنم حتما زنگ زده بود تا دنبال کارشو بگیره.  با گرفتن گوشیم و شماره ی مهدی که خودنمایی می

 سعی کردم آرامش داشته باشم. 

 صفحه گوش ی رو ملس کردم و جواب دادم؛ 

 الو سالم اقا.-

 سالم.-

 خوبین؟ -

 وقت به خیر.

 برای صحبت روزمره زنگ نزدم.-

 نگ زدین.بله میدونم برای چی ز -

 پس خودت برو سر اصل مطلب. -

 راستش خودم قبول کردم. -

 یعنی چی؟ -

 یعنی فقط مونده با دخترم حرف بزنم. -

 خیلی شل می گیری ماجرا رو.اینجوری ممکن کارمو خراب کنی و تا ابد تو این کار بمونی! -

 نه اقا خیالتون راحت.امشب قراره با دخترم حرف بزنم. -

 ه.خوبه.زود تر خبرشو بد-

 چشم اقا خداحافظ.-

 بدون جواب قطع کرد.

 لباسامو مرتب کردم و نشستم پشت میزم. 

 لبتابمو روشن کردم و عکس هاله رو باز کردم. 

 هاله خانم،خیلی زود دور هم جمع می شیم.اصال نگران نباش. 

 

 《هونیا 》
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 وقتی سوار ماشین شدم اشکان سریع پرسید:بریم خونه خانم؟ 

 نه.-

 زدن و گفتن زود برین خونه.اخه اقا زنگ -

 بدون توجه به حرفش گفتم:

 منو برسون خونه ی مامانم.-

 تعجب زده از اینه نگام کرد که گفتم:چیه؟

 هیچی خانم. -

 تا رسیدن به خونه مامان فقط به امروز صبح و مهربونی های بابا فکر کردم.

 هه....چی شده بود که با من مهربون شده بود؟؟؟ 

 

 ن جلوی در شیری رنگ خونه ی مامان،دلم پرکشید سمت مامان خوشگلم.با ایستادن ماشی

 خانم منتظرتون بمونم؟ -

 اره.-

 بعدشم پیاده شدم و رفتم سمت ایفون و سریع زنگ زدم. 

 مامان جواب داد: 

 بله؟عه هونیا تویی؟بیا عزیز دلم. -

 متری مامان شدم. ۵۰درو باز کرد و منم سریع وارد حیاط 

 خودشو رسوند پیشم. هاوش جیغ جیغ کنان

 منم سریع بغلش کردم که گفت:ابجی هونیا خوب شدی؟ 

 اره عزیز دل ابجی.خوب شدم.-

 مامان با دیدنم اشک تو چشماش رو پاک کرد و گفت:هونیا چه خوب کردی اومدی اینجا. 

 لبخند دلگرم کننده ای زدم و هاوش رو گذاشتم زمین و محکم بغلش کردم.

 و شونه ی مامان رو خیس کرده بود.  اشکام می ریخت

 مامان:گریه نکن دختر گلم.

 از مامان جدا شدم و با هم وارد خونه شدیم. 

 هاوش رفت سراغ بازیش، من و مامان هم نشستیم تو پذیرایی. 
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 متکارتون گفت خوته نیستی..گوشیت هم که خاموش بود. مامان: رفتار بابات نزاشت اون روز بمونم پیشت،می خواستم باهات حرف بزنم اما نشد،دیروز زنگ زدم به خونتون،خد 

 با یاد اوری بابا و کاراش خیلی ُرک گفتم:

 مامان من دیگه بابا ندارم. -

 این چه حرفیه عزیز دل من؟-

 مامان؟ -

 جونم؟ -

 بغض گلوم رو فشار می داد و ذهنم درگیر تموم بدبختی های زندگیم بود. 

 بزارم رو پاهات و باهات حرف بزنم تا اروم بشم. اومدم مثل اون موقع ها سرمو -

 الهی قربونت برم.چرا بغض داری؟ -

 رفتم کنار مامان نشستم و اروم خم شدم و سرمو گذاشتم رو پاهای مامان.

 مامان خیلی تعجب زده فقط تونست با دستاش موهامو نوازش کنه.

 چرا بهم نمیگی ؟ -

 چیو مامان؟ -

 دی؟؟! چرا اون شب رفتی؟چرا فرار کر -

 مامان ازم نخواه که راجب اون شب حرف بزنم.-

 چرا اخه؟تو داری خودتو عذاب میدی.به من بگو تا خالی ش ی. -

 

 چی میگفتم؟میگفتم چون بابا رو با یه خانم دیدم که با هم هستن؟یا هانا رو که یه پسر داشت بوسش می کرد؟

 شم.  حالم خیلی بد بود.دلم میخواست با مامان حرف بزنم تا اروم

 

 

 )دوستان گل تعداد الیک ها بره منم زود تر اینارو ویرایش میکنم و میفرستم( 

 اما می ترسیدم مامان ناراحت بشه،با اینهمه غم و غصه ای که داره.

 مامان:هونیا؟عزیزم حرف بزن.

 نمیدونم به اراده ی خودم بود یا نه اما شروع کردم.

 بودن،اما یه چیزی اون وسط اضافه بود. شب تولدم،همه می رقصیدن.همه ی زوج ها وسط-
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 اونم یه خانم که با بابا رقصید و.... 

 

 

 همه چیو گفتم، خودمم نمی دونستم دلیلش چیه اما هر چی که بود و نبود رو بهش گفتم. 

 اونقد گفتم و گریه کردم که کم کم صدای گریه مامان بلند شد. 

 که هاوش اومد. پا به پای هم گریه می کردیم

 

 ش ی بکشیم هاوش!باشه؟ با دیدن هاوش آرامش خودمو حفض کردم و اشکامو پاک کردم و رفتم سمتش و قبل از اینکه چیزی بگه با خودم بردمش تو اتاقش و گفتم:بیا نقا 

 هاوش:مامان گریه می کرد؟اصال تو چرا گریه کردی ابجی جون؟

 نم تنگ شده بود.ما گریه نکردیم.یعنی دملون برای مامان خا-

 با لحن بچه گونه اش گفت: 

 سال پیش مرد. ۲مامان خانم -

 اره اما ما االن دملون براش تنگ شد.حاال بیا نقاش ی بکشیم خوب؟؟ -

 باشه.-

 با مشغول کشیدن نقاش ی که شامل خونه و درخت بود شدیم که مدتی بعد مامان اومد داخل اتاق. 

 ره.باباته! بهش نگاه کردم که گفت:گوشیت زنگ می خو 

 

 اوففففففففف!! 

 

 از جام بلند شدم و رفتم سمتش و گوش ی رو گرفتم ازشو سریع جواب دادم؛ 

 الو بابا؟ -

 سالم کجایی؟ -

 سالم بیرونم . -

 بیرون یعنی کجا؟ -

 اوم اومدم پیش مامان. -

 با اجازه ی کی؟-
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 سامله بابا جان. ۲۳خودم بابا.دیگه نی نی کوچولو نیستم که شما واسم تصمیم بگیری، از اینهمه گستاخی بابا عصبانی شدم و گفتم:با اجازه ی

 یکم سکوت کرد و گفت:باشه.سریع بیا خونه .

 جوری می گفت بیا خونه که انگار اومدم خونه ی دوست پسرم و هر لحظه ممکن بالیی سرم بیاد.

 و به هاوش اشاره کرد که یعنی،زشته یاد می گیره. بعد از قطع کردن فکرمو به زبون اوردم که مامان خندش گرفت

 

 ریز خندیدم و گفتم:دو روز دیگ اینم میشه لنگه بقیه پسرا مامان  

 جون.

 با مامان وارد آشبزخونه شدم و گفتم:مامان جون؟

 جونم ؟! -

 شما خودتو ناراحت نکن. -

 که تو دستش بود رو انداخت تو ظرف شویی و اومد سمتم و گفت:من ناراحت نیستم.فقط متاسفم.  چاقویی

 چرا!!!!؟؟؟؟؟!؟!؟ -

 بخاطر زندگیم،بخاطر انتخاب اشتباهم که بابات بود.بخاطر تربیت نادرست هانا،بخاطر... -

 بچگی که اوج تربیتش بود پیش بابا بود نه شما.پس این وظیفه به گردن بابا بود.لطفا خودتو سرزنش نکن.  سریع پریدم وسط حرفشو و گفتم:تربیت نادرست هانا تقصیر شما نیس مامان.هانا از

 مامان لبخند دلگرم کننده ای زد و بعدش خیلی تلخ گفت:اون زنه خوشگل بود؟ 

 کی؟-

 همونی که با بابات می چرخه.-

 اها.نه زیاد!دماغ و لبش عملی. -

 وضوع حرف نزنیم.تو هم بهش فکر نکن به درسات برس.با هانا هم حرف می زنم،شاید دوسش داشته باشه. ولش کن.اصال دیگه راجب این م-

 به اخرین حرف مامان پوزخند زدم و گفتم:اوکی.من برم دیگه.

 باشه عزیزم برو.فقط یه چیزی... -

 جونم؟ -

 زار بیشتر از این اشتباه کنه.می دونم از بابات و هانا دلگیری اما.حواست به هانا باشه.کارش اشتباهه اما ن-

 جمله های مامان فکرمو درگیر کرد و گفتم:باشه مامان گلم. 

 هاوشو صدا زدم بعد از اینکه بوسه ای رو گونش زدم،ازشون خداحافظی کردم و از خونه خارج شدم
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 وقتی رسیدیم خونه یه ماشین مازاراتی تو حیاط پارک بود.یعنی کی اومده خونمون؟ 

 

 ونه شدم صدای یه خانوم و پسری میومد به عالوه ی بابا.صدای پسره آشنا بود..وقتی وارد خ

 اها این سامیار بود،اما اون خانوم.

 حرفایی که با خودم میگفتم،با رسیدنم به سالن پذیرایی و دیدن اون زنه که با بابا رقصیده بود نیمه موند و تا ته داستان رو خوندم.

 از جاش پا شد و پشت سرش سامیار هم بلند شد. زنه

 سالم دخترم.-

 با حرف اون زنه بهش نگاه کردم و اروم گفتم:سالم.ولی من دختر شما نیستم و خودم مامان دارم.

 بعدشم بدون نگاه بهشون راه افتادم سمت پله ها اما صدای بابا باعث شد وایستم. 

 هونیا بیا اینجا بشین.باهات کار دارم.-

 بابا من االن خسته ام،بزارین برای یه وقت دیگه.االنم که مهمون دارین. -

 بعدش یه پوزخند صدا دار زدم و راه پله ها رو پیش گرفتم.

 زنیکه پر رو یه جوری اومده اونجا نشسته انگار زن بابام شده.پسرش هم که نمیدونه خجالت چند بخشه.

 

 تم رو تخت و طبق معمول شروع کردم به کندن پوست لبام.با وارد شدنم به اتاق و عوض کردن لباسام،نشس

 صدای در زدن در باعث شد دست از سر لبام بردارم و بگم:بفرمایید.

 بابا وارد شد و گفت:بیا پایین هونیا.برای بار اخر میگم.

 من بدم میاد از اون زنه می فهمین؟؟؟؟؟ -

 اون زنه اسم داره.اسمشم موناست.-

 ضمن خیلی دوسش دارین نه؟؟به حالت چندش در اوردم و گفتم:اه با اون اسمش.بابا؟ چجوری روتون میشه بیاین بگین با زنی که با شماست و مامانم نیست هم نشین بشم.در  صورتمو

 میاد.  با یاد آوری مامان حالم عوض شد و ادامه دادم:هیچکس جای مامان منو نمی گیره بابا.تورو خدا بگین بره.من ازش بدم

 دیگه گریه ام در اومده بود که بابا اومد سمتم و جلوم زانو زد و سرمو بغل کرد.

 از کار ناگهانیش تعجب کردم و گریه ام شدید تر شد.اخه مگه من چقد تحمل داشتم که کل روزم با گریه سر می شد؟؟ 

 و خواهم کرد. گریه نکن هونیا.باشه میگم برن.ولی تو گریه نکن،به اندازه کافی اذیتت کردم-

 با تعجب ازش جدا شدم و زل زدم تو چشمای سبز رنگ بابا که مثل خودم بود.منظورش از حرفش چی بود؟؟ 

 بعدا با هم حرف می زنیم خب؟؟؟ -
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 سرمو تکوم دادم و بابا از اتاقم خارج شد. 

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

 《سیاوش 》

 بعد از رفتن مونا و پسرش مستقیم رفتم سمت اتاق هونیا. 

 بعد از اینکه در زدم،با صدایی سرحال تر از یه ساعت پیش جواب داد:بله.بیا داخل.

 وارد اتاقش شدم و دیدم داشت درس می خوند.

 من قرار بود با زندگی این دختر چیکار کنم؟؟؟؟

 

 کاری دارین؟  -

 نمی تونم با دخترم حرف بزنم؟  -

 رو صندلی جابه جا شد و گفت:می تونین. 

 اد؟ از من بدت می -

 به زمین نگاه کرد و بعد به من نگاه کرد و لب زد؛ 

 نه!-

 پس چرا هیچوقت باهام خوب نیستی؟ -

 چون...چون اعصابم خورد میشه بابت بعض ی از کاراتون.-

 تلخ لبخند زدم و گفتم:من کال تموم کارام احمقانه ترین کاره.

 نه بابا.حاال کارای مثبت هم دارین.  -

 پدر تو هستم. هونیا تو دختر منی و من -

 حتما همینه بابا.-

 باید یه کاری کنی برای من.-

 من؟؟؟؟ -

 با چشماش که گرد شده بود نگام می کرد که یه لحظه بابت حرفی که قراره بهش بگم پشیمون شدم. 

 اره تو. -

 خب...چه کاری!!!؟؟؟ -

 و بکنی. میگم بهت.اما اگر این کارو نکنی کل زندگی ما خراب میشه.به نفع خودته این کار -
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 چهره اش ترسیده شد و آب دهنشو قورت داد و گفت:یعنی انقد مهمه؟ 

 اره.بخوای نه و چرا و اگر بیاری منم عصبانی می شم. -

 سرشو انداخت پایین و گفت:باشه.اما اگه از پسش بر نیام چی؟ 

 باید از پسش بر بیای.گفتم که،اگر این کارو نکنی...-

 وسط حرفمو و گفت:زندگیمون خراب میشه.فقط یه سوال دارم. پرید

 بپرس ولی جواب نمیدم. -

 مربوط به شغلتون میشه این کار مگه نه؟؟؟ -

 

 از کجا فهمید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 بابا؟؟ -

 گفتم که جواب نمیدم. -

 به اندازه شغل شما که هنوز نفهمیدم چیه خطرناک نیست وگرنه...  اشکال نداره خودم جوابشو گرفتم.هیچی-

 با عصبانیت گفتم:هونیا بس کن.برای این حرفای همیشگی وقت ندارم.

 باشه.بگین.-

 

 《هونیا 》

 سخته بگم و برای همین مستقیم و بدون مقدمه میگم،داستان از اونجا شروع می شه که تو باید نقش عاشقا رو بازی کنی.-

 ه ی بابا مخم سوت کشید.این بابای با غیرت من بود؟؟؟؟ با جمل

 

 سرم یکم گیج رفت و لب هایی که خشک شده بود اروم گفتم:یع....یعنی..چی؟ 

 اشق بشه. بابا که متوجه دگرگون شدن حالم شده بود گفت:هونیا آروم باش، این فقط یک بازی.تو باید نقش یک دختر عاشق رو بازی کنی و اون پسر هم ع

 از مکث کوتاه مدتی گفت: تا اون طرف هم به خواسته اش برسه. بعد

 این بابای من نبود!بابای من هر جور که بد بود،بی غیرت نبود.نم اشک،دور چشمامو خیس کرده بود. 

 لبمو تر کردم و گفتم:بابا خودتی؟؟؟!.تو از من چی می خوای؟تو از من می خوای قلب یکیو بشکنم؟بازیش بدم،اذیتش کنم؟ 

مون نمی داد و منم با صدای بلند همراه با گریه،بریده بریده می گفتم:بابا اون کیه که ازت این کارو خواسته و تو نتونستی بگ گر 
َ
ی نه؟!بابا تو دیگه بابای قبال من نیستی.چی فکر کردی با خودت  یه هام ا

 که اومدی اینارو بهم میگی؟من کی از این کارا کردم؟؟ 



 انتقام زیبا 

49 
 

یه طرف.پس چی شد؟بابا برات  م:بابا یادته روزی که مامان ازت جدا شد گفت هیچوقت دخترامو وارد بازی کثیف خودت نکن؟تو هم گفتی همه ی دنیا با کارام یه طرف،دخترامپوزخند زدم و ادامه داد

 متاسفم.متاسفففف...

 بابا:هونیا ساکت باش،من هنوز حرفامو نگفتم.

 قت فکر نمی کردم همچین بابایی داشته باشم.دیگه هیچ جوره نمی تونم شما رو ببخشم.هیچ جوره!با جیغ پریدم وسط حرفشو و گفتم:بسه بابا،هیچو 

 پشتمو کردم بهش و با نفس نفس ی که می زدم گفتم:برین بیرون می خوام تنها باشم.

 بابا بی صدا از اتاقم خارج شد و همین یه تلنگر بود برای شدید تر شدن گریه های من.

 مو بغل کرده بودم و از پنجره بیرونو نگاه می کردم و گلوله های اشک هم،یکی پس از دیگری می ریخت رو گرنه هام..روی صندلی،زانو ها

 خدایا این چه زندگی که من دارم؟ 

 مگه من گناهی مرتکب شدم که تموم بدبختی های دنیا آوار میشه رو سرم!

 قبول کنه و بهم بگه.اخه اون چه شغلی که بابا داره و داره مارو نابود می کنه. یعنی بابای من انقد بد شده؟چجوری تونست یه همچین چیزی رو 

 

 با احساس اینکه یکی پشت سرمه و بغل شدنم توسط یه آشنا که هانا بود دلم بیشتر گرفت.حتی از هانا هم غافل بودم. 

 کنه. بی حرف و بی حرکت بغلم کرده بود و خیس ی پیرهنم نشون میداد اونم گریه می

 اروم لب زدم:تو چرا ناراحتی خواهری؟ 

 چون تو ناراحتی.-

 حرفش قلبمو به درد آورد. 

 چرا نخوابیدی؟ -

 چون تو نخوابیدی. -

 چرا االن گریه می کنی؟ -

 چون تو گریه می کنی. -

 از اینهمه جواب دادناش خسته شدم و برگشتم سمتش و گفتم:مگه صبح مدرسه نداری؟ 

 فردا پنجشنبه اس. -

 یگی. راس م-

 ابجی؟ -

 جونم!؟ -

 ای کاش من جای تو بودم.-

 چرا؟-
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 چون نمی تونم اینهمه سختی کشیدنتو ببینم.-

 اشکالی نداره. -

 می خوای کاری که بابا ازت خواسته رو قبول کنی؟ -

 هرگز.-

 خیلی تشنه ام بود.برای همین یه لیوان اب از کنار تختم برداشتم و یک قلوپ ازش خوردم.

 اما...فکر کنم باید قبول کنی.-

 کنجکاو نگاش کردم و گفتم:چطور؟ 

 فضولی کار بدی،اما فکر کنم باید بگم. -

 دستمو رو صورتم کشیدم و کنجکاو تر از لحظه ای پیش گفتم:

 چیو هانا؟واضح حرف بزن. -

 

 خانومه و پسرش و بابا داشتن راجب همین موضوع حرف می زدن. امروز،وقتی که هنوز نیومده بودی،اون -

 خب،خب..چی می گفتن؟؟ -

 اون خانومه به بابا گفت هیچ آسیبی به هونیا نمیرسه،سامیار هواشو داره. -

 دیگه چه غلط ها.-

 ست به خودمون هم باشه.بعد بابا گفت اگر هونیا قبول نکنه چیکار کنیم،بعد اون خانومه گفت باید قبول کنه،درضمن سیاوش حوا-

 یعنی چی؟؟ -

 هانا سرشو انداخت پایین و گفت:قراره به عنوان زن بابا بیاد خونمون مگه نه؟

 چشم هامو بستم و یه نفس عمیق کشیدم. 

 هانا!اون اگه بیاد،ما اینجا نمی مونیم.نترس. -

 دیگه چی گفتن؟  

 و میشکنم که عاشق هونیا بشه.بعدش همشون خندیدن.بابا گفت نکنه یهو عاشق هم بشن بعد سامیار گفت،گردن پسره ر -

 وقتی سامیار اینو گفت،بابا چیزی نگفت؟ -

 نه گفتم که همشون خندیدن.-

 تلخ خندیدم و گفتم:به جای اینکه بابامون غیرتی بشه،پسر خاطر خواش برای ما غیرتی میشه. 

 ابجی؟ -
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 هوم؟-

 میش ی. یه چیز دیگه ای هم بود.می ترسم بهت بگم چون ناراحت -

 ترس ی به جونم افتاد که باعث شد دست هانا رو بگیرم.

 بگو هانا.-

 اون خانومه به بابا گفت،اگر دخترت قبول نکرد این کارو کنه،دیدن مامانشو و برادرشو ممنوع کن.بابا هم قبول کرد. -

 یا خداااا...هانا چی میگی؟وااای بدبخت شدیم هانا. -

 ابجی اروم باش. -

 ندارم .وای نه.دیگه تحمل -

 

 )صبح روز بعد( 

 چشمام اونقد می سوخت که حس می کردم دارم کور می شم.

 از اینور دلم درد گرفته بود،چون خیلی گرسنه ام بود.

 تا به صورتم اب بزنم و بعدش برم پایین. wcمجبور شدم برم 

 وقتی صورتمو از آینه دیدم وحشت کردم. 

 این من بودم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 صورتمو شستم و رفتم نشستم جلوی آینه ی میز آرایش.  سریع

 یه کرم زدم به صورتم و یه کرم مخصوص دور چشمامو هم زدم.بعدش موهامو بستم و از اتاقم خارج شدم.

 از پله ها پایین می رفتم که متوجه مکامله بابا با تلفن شدم.

 متوجه من نشده بود پس میتونستم حرفاشو گوش کنم.

 رده های پله و به حرفاش گوش کردم؛خم شدم پشت ن

 اقا من باهاش حرف زدم،دست خودش نیست که قبول نکنه. -

 ............. 

 نه خیالتون راحت اقا.-

 ............. 

 بله االن میام.-

 ............ 
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 چطور اقا؟ -

 ............ 

 چرا اقا روی خیلی چیزا حساسه و نقطه ضعفش هست.-

 ......... 

 فظ. چشم اقا.خداحا-

 سریع بلند شدم و خیلی ریلکس و بدون توجه به بابا که زیر نظرم داشت رفتم سمت آشبزخونه.

 نفرتم میومد نگاش می کردم.می خواست دست بزاره رو نقطه ضعف های من.لعنتی! 

 مگه من چه گناهی مرتکب شدم که اذیتم می کنه؟؟

 برام صبحانه بیار.نشستم رو صندلی و به سیما که داشت ظرف می شست، گفتم:سیما 

 چشم خانم.-

 منتظر موندم تا صبحانه بیاره.

 بابا هم بدون توجه به هر چیز و هر کس تو این خونه،به همراه امیر و سهیل رفت. 

 هه.واقعا واسه این زندگی،واسه بابام،حتی واسه خودم متاسفم! 

 خانم بفرمایید. -

 و... گذاشت رو میز،جلوم و منم اروم،اروم شروع کردم به خوردن غذا. سینی حاوی،چای،مربا،کره،پنیر،نون 

 لقمه نخورده بودم که هانا با موهای پریشون و چهره ی خواب آلو اومد تو آشبزخونه. ۲،۳

 سعی کردم متوجه ناراحتی و غم و عصبانیتم نشه،برای همین گفتم:سالم عزیزم.بیا صبحانه بخور.

 و شیر و بیار.بعدش رو به سیما گفتم:چایی 

 چشم.-

 هانا:ابجی؟ 

 جونم؟ -

 میدونم موقع خوبی نیست و االن نباید باهات حرف بزنم..-

 نه بگو. -

 می خواستم راجب رهام بگم.-

 رهام؟؟-

 اره.همون پسره که... -
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 باشه،غذاتو بخور،بعدش حرف می زنیم.منم حرف زیاد دارم.-

 تکوم داد و شروع کرد به خوردن صبحانه اش.  سرشو

 

بیاد با هات حرف بزنه.می گفت حاظرم هیچوقت پیش   آبجی من می دونم هنوزم بخاطر اتفاقی که اون شب،یعنی شب تولدت افتاد ناراحتی.اما آبجی رهام فرق می کنه.رهام دوسم داره،حتی می خواست-

 هم نباشیم اما فقط تو باهام بمون.

 ،دوست داشتن به این چیزا نیست. هانا جان -

 کی با هم آشنا شدین؟ 

 ماه پیش...بابا یه شب مهمون داشت که همینا بودن مهموناش،تو هم نبودی خونه.رهام اومد بهم پیشنهاد داد و اینا بعد...  ۲-

 خب بسه. -

 با نگاه گرمی نگاش کردم و گفتم:چقد دوسش داری؟مطمئنی به حس قلبت؟

 دوسش دارم، خیلی. -

 کر می کنی انتخابت درسته،یا دیگه نظرت عوض نمی شه؟؟ ف-

 فکر نکنم نظرم عوض بشه.-

 باشه.اگر فکر می کنی انتخابت درسته و به همه چیز مطمئنی،یه قرار بزار باهاش حرف بزنم.-

 با رهام؟-

 اره.می خوام بابت اون هم مطمئن بشم.-

 باشه.-

 درسامو بخونم.تو هم بخون درساتو. من میرم-

 چشم.-

 بعدشم راه افتادم سمت اتاقم.

 داشته باشم. شاید واقعا هانا و رهام همو دوست دارن،اینکه من عشقی ندارم و زندگیم بخاطر کارای بابا داره تباه می شه،دلیلی نداره هوای هانا رو ن 

******"""""""""""****** 

 《سیاوش 》

 ن. سالم اقا،خسته نباشی-

 سالم.چخبر؟؟ -

 هیچی اقا.فعال همونایی که براتون تعریف کردم.-
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 سرشو تکوم داد و گفت:خب،مثل اینکه واسه وادار کردن دخترت و انجام درست کارش باید دست بزاریم رو نقطه ضعف هاش...

 ابرو باال انداخت و ادامه داد:مگه نه؟ 

 دازم؟ من چجور پدری بودم که دارم زندگی دخترمو به خطر می ن

 بازم حرفای دیروز هونیا به مغزم فشار آورد،هنوز نتونسته بودم حرفاشو تجزیه کنم.

 سیاوش کجایی؟ -

 به مهدی نگاه کردم و گفتم:بهتر نیست این کارو نکنیم؟ 

 مثل اینکه یادت رفته از من چی خواستی؟؟! -

 ز مادرش و برادرشه و دانشگاه و درسش.عذاب ولم نمی کرد اما به اجبار گفتم:نه یادم هست.نقطه ضعف هونیا،دوری ا

 خب اینجوری که خیلی راحته.-

 نمیدونم اقا.-

 بهش گفتی رد کردن این کار، واسه کل خانوادتون  ضرر داره؟؟؟؟ -

 بله ،اما اهمیت نداد.-

 خوبه.امروز میری بهش میگی،حق رفتن به دانشگاه و پیش مادرش و برادرشو نداره.-

 اما اقا...-

 راض داری؟؟؟؟ چیه؟؟؟؟؟اعت-

 نه اقا.من می ترسم اتفاقی برای دخترم بیوفته،یا یه وقت عاشق هم بشن یا هر چیز دیگه ای.-

 سامیار حواسش هست.-

 یعنی چی؟اینو خودشم بهم گفته بود.. -

 یعنی همه جا دنبالشون میره،نمی زاره چیزی بشه. -

 باشه.میشه من مرخص بشم؟؟.-

 زدم،باید خبر خوش بدی،فهمیدی؟؟؟! می تونی بری.فردا زنگ -

 بله اقا،چشم. -

 سریع از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم و به همراه امیر و سهیل از ساختمون مهدی خارج شدیم و راه افتادیم سمت خونه.

 

 

 بود که سیما اومد پیشم و گفت:اقا غذا اماده اس.  ۸ساعت -
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 برو بچه ها رو صدا کن.-

 چشم اقا.-

 《هونیا 》

 بابا و هانا نشسته بودن رو میز ناهار خوری و منم نشستم. 

 دم عصبانیت.به هر حال نمی خواستم نگاش کنم. سکوت بینمون رو پر کرده بود،،هیچ دلم نمی خواست تو صورت بابا نگاه کنم.تو دلم یه حس ی نسبت بهش داشتم،شاید تنفر،شاید دلخوری،یا شای

 می خوردم که با حرف بابا،دنیا تو سرم چرخید. اروم اروم از پاستایی که کشیده بودم 

 ن چیزا. از این به بعد هیچکدومتون حق ندارین برین پیش مادرتون،هاوش هم الزم نیست بیاد اینجا.مدرسه و دانشگاه هم تعطیله.نیازی ندارین به ای-

 با غضب برگشتم سمتش و با چشمام که حسابی عصبانی بودن زل زدم بهش.

 بگم،انگاری زبونم الل شده بود،تو همین موقعیت بودم که هانا گفت:یعنی چی بابا.خجالت بکش.تا هرچی میشه اینو میگی.هیچی نمی تونستم 

 شغل شما به ما ربطی.... 

 رو به فریاد بود و چهار ستون خونه رو لرزوند گفت:هانا خفه شو.من به خواهرت تذکر داده بودم که اتفاق بدی ب
ً
رای کل خانواده میوفته،خودش قبول نکرد.االنم عذابشو بابا با صدایی که نسبتا

 همتون بکشین.

 شت.هانا:شما اسم ما هارو میزارین خانواده؟اسم خودتونو گذاشتین پدر؟؟؟تا االن همش احترام میزاشتم،اما نه...بعض ی وقتا الزمه احترام نزا

ونیا بره با یه پسر حرف بزنه تا پسره عاشقش بشه بعد هونیا ولش کنه،همه هم اسم عوض ی  بزارن رو هونیا؟این همه سال شما چجور پدری هستی که از هونیا همچین کاری رو می خوای؟زبونم الل ه

نیا،هنوزم انتظار دارین ما الل  ین پیشنهادی میدین به هو هر کار کردین هیچی نگفتیم،حاال رفتین دست یه خانومی که معلوم نیست کیه و چی کاره اس رو برداشتین و هر روز میارین اینجا،بعد یه همچ

 بشیم و بگیم اشکال نداره؟یا کاری که از هونیا خواستین رو هونیا قبول کنه؟؟.

 شما یه ادم پس فطرت و.... 

 ادامه ی حرف هانا با تو دهنی که از بابا خورد قطع شد.

 از دهنتم در میاد بهم بگی و بازم هیچی نگم. خودت چی؟؟؟رفتی با یه پسر دوستی و هیچی بهت نگفتم،اما انتظار نداشته باش هر چی-

 شب وقت داری.تا تموم این سختی هارو تحمل می کنین،یا اون چیزی خواستم رو قبول می کنی.  ۱۲بعد با چشمای سرخش برگشت سمت من و گفت:تو هم تا 

 الل شده بود رفت.  بعدشم جلوی چشمای متعجب من و زبونی
ً
 که کامال

 دستامو گذاشتم رو میز و سرمو خم کردم و گذاشتم رو دستام.

 اجازه دادم هر چی تو دلم می گذره با گریه بریزه بیرون.

 اونقد با صدای بلند گریه می کردم که هانا هم جلو دارم نبود.

 

 نمیدونم چقد گذشت که کمی اروم شدم.
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 .پاشو بریم تو اتاقت.پاشو! ابجی گلم،ناراحت نکن خودتو-

 از رو صندلی بلند شدم و با هانا رفتیم تو اتاقم.

 حاال چی میشد؟باید کدوم یکی از گزینه های بابا رو انتخاب می کردم؟ 

 هانا ای کاش اونطوری با بابا حرف نمی زدی،جری تر شد.-

 ه اشکالی داره . ابجی حقش بود.اینهمه مارو اذیت می کنه.تازه،اون که زد تو دهنم دیگه چ-

 هانا باید قبول کنم این کارو مگه نه؟ -

 هرگز ابجی.می خواد ممنوع کنه همه چیو؟خب بکنه،بهتر از اینه که تو وارد بازی کثیف اونا بش ی،که معلوم نیست تهش چی بشه.-

 و چرا. نه هانا.تو و هاوش چه گناهی کردین که باید پا سوز من بشین،من این کارو قبول می کنم.بدون چون -

 ابجی؟ -

 هانا هیچی نگو.ساعت چنده؟ -

 و نیم ۱۱-

 خوبه.-

 چشمامو بسته بودم و به تختم تکیه داده بودم.

 نمیدونستم چه سرنوشتی پیش روم بود،فقط می دونستم االن باید این کارو قبول کنم،حتی اگه بزرگترین مشکل برام پیش بیاد. 

 نداره بخاطر ما زندگیتو خراب کنی.  ابجی بیشتر فکر کن.اصال دلیلی-

 اشکالی نداره،زندگیم فدای شما.-

 یه نفس کشیدم و گفتم:امشب اینجا،پیش من بخواب.منم االن میام.

 بعدشم از اتاق خارج شدم و رفتم سمت اتاق بابا و اروم در زدم.

 بیا-

 که داشتم اب دهنمو قورت دادم و گفتم:من...من قبول..می کنم.  وارد اتاق شدم و بخاطر دلشوره ای

 بابا جدی نگام کرد و گفت:اوکی برو بیرون. 

 جوری رفتار کرد که انگار از قبل می دونست من قبول می کنم. 

 دلم گرفت و بغض گلومو فشار داد. 

 برو بیرون. -

 سریع از اتاقش خارج شدم و رفتم سمت اتاقم.

 کشیده بود و از پنجره به بیرون نگاه می کرد.هانا رو تختم دراز 
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 ابجی گفتی بهش؟ -

 اره.-

 دیگه هیچی نگفتیم و منم کنارش درازکشیدم و خودمو دست فکر و خیال سپردم.

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

 و شونه باال انداختم. تابش خورشید باعث شد از اون خواب و بیداری در بیام و چشمامو باز کنم.به کنارم که خالی بود  نگاه کردم 

 بعد از انجام کارام مشغول تمیز کاری اتاقم بودم که در اتاقم زده شد.اوف اگه بابا باشه اصال حوصلشو ندارم.

 بله-

 خانم مهمون دارین. -

 کیه؟-

 دوستتون -

 زیر لب زمزمه کردم:سانیا.

 وای چقد این روزا ازش غافل شدم.

 االن میام سیما.ازش پذیرایی کن. -

 ه شومیز و شلوار سرمه ای پوشیدم و موهامو باالی سرم بستم و یه رژلب صورتی با کرم زدم و سریع خودمو رسوندم به پذیرایی.سریع ی

 سانیا روی مبل پشت به من نشسته بود،از پشت رفتم بغلش کردم که از خوشحالی جیغ دوتامون در اومد. 

 قربونت برم هونیااااا -

 ود. وای سانیا.دلم برات تنگ شده ب-

 دستمو گرفت و کشوند پیش خودش و نشوند منو کنارش.

 هونیا؟چرا هیچ خبری ازت نبود؟دلم هزار راه می رفت خب،گوشیتم که خاموشه.-

 وای سانیا.تو که نیستی ببینی چه خبره.-

 اتفاق ها افتاد.اون شب،هانا بهم گفت. میدونم.خبر دارم شب تولدت خیلی-

 ای خواهر من،کجای کاری؟؟فکر کردی موضوع فقط اینه؟من بدبخت تر از این حرفا شدم.-

 سانیا نگران دستشو گذاشت روی یه طرف صورتم و گفت:بمیرم برات.بگو چی شده عزیز دلم. 

 سانیا بابام داره بدبختم می کنه.-

 یعنی چی؟؟ -

 یه تعریف کردم که حتی باعث شد اشک سانیا جاری بشه.تمام ماجرا رو با گر 
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 بمیرم برات من.چی می کش ی تو.! -

 دلم داشت میترکید.کار خوبی کردی اومدی اینجا.-

 سیما میوه اورد و گفت:خانم چیزی الزم ندارین؟ 

 نه برو.-

 به سانیا نگاه کردم و گفتم:ارسالن خوبه؟ 

 تلخ خندید و گفت:اره،خیلی خوبه. 

 شده؟ چیزی -

 نه.-

 بوی آبگوشت به مشامم خورد و گفتم:جووون ناهار ابگوشت داریم.

 بعدشم خندیدم.

 قیافه سانیا مچاله شد و گفت:چه بویی داره.

 بعد هم یهو حالت تهوع گرفت و دوید سمت سرویس بهداشتی.منم هول شدم و سریع راه افتادم دنبالش.

 

 همش عوق می زد. پیش سرویس بهداشتی ایستادم و اونم اون داخل 

 سانیا خوبی؟ -

 چت شد یهو!

 کم کم اومد بیرون که باز حالش بد شد پرید تو سرویس بهداشتی و بازم همونطوری. 

 سانیا بوی ابگوشت حالتو بد کرده؟بیا بریم تو حیاط پس.-

 ا...االن...می..میام. -

 وقتی اومد بیرون تند تند رفتیم تو حیاط و مستقیم بردمش حیاط پشتی. 

 ری؟ بهت-

 با یه دستمال صورت خیسش رو خشک کرد و گفت:بهترم. 

 از اینکه عالئمش شبیه باردار بودن شده بود گفتم:هی خانومی.نی نی داریااااا.بزار زنگ بزنم به ارسالن بگم. 

 هونیا تو چی میدونی؟اصال میدونی چه خبره؟؟؟؟ها؟؟؟ -

 گذره؟من دارم اب میشم.این بچه اضافه اس تو این موقعیت. کوبید تو قلبش و گفت:میدونی تو این دل بی صاحاب چی می

 خیلی گیج گفتم:سانیا از چی حرف می زنی؟
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 هونیا وعض من بهتر از تو نیست،بد تر از تو هم نیست.-

 درست حرف بزن ببینم چه خبره که اینجوری حرف می زنی!-

 هونیا ارسالن بهم خیانت کرده.-

 ن ارسالِن ...عاشق و پیشه،به تو خیانت کرده؟امکان نداره. چشمام قد نعلبکی شد و گفتم:چی؟؟همی

 زنه رو میاره تو خونم هونیا.زندگیم نابود شده. -

 واااا.از اول تعریف کن. -

رو می خوام،بچه ی تو شکمت برای من کی ماه میشد شبا دیر میومد، همیشه سیر بود،حتی از سمت منم بی حس بود.تا اینکه فهمیدم حامله ام و بهش گفتم.اونم خیلی رو راست گفت من ی ۲-

 نیس.چون من هیچوقت بچه نمی خواستم. 

 هونیا،حاال می فهمم چرا بچه نمی خواست،دلش پیش یکی دیگه بود. 

 سانیا الهی بمیرم برات،اروم باش. -

 هونیا.من بدبختم نه؟حتی جرعت طالق هم ندارم.-

 چرا خب؟جدا شو.-

 

 

 کنم؟جدا شم؟؟؟کیو دارم؟؟؟کجا برم زندگی -

 مهریه ات رو ازش بگیر خب.بعدشم،خانوادت نیستن،من که هستم.-

 پوزخند زد و گفت:موقعیت تو داغون تر از منه.بعد من بیام سر بار تو بشم؟هرگز.هیچوقت این کارو نمی کنم. 

 ش ما.بعد که مهریه ات رو گرفتی،واسه خودت خونه بگیر.باشه؟؟؟؟؟؟ سانیا؟بس کن.اصال،پاشو بریم من خودم حرفای اخر رو به ارسالن بگم،این دلم خالی بشه،بعد تو هم بیا پی-

 سانیا سکوت کرد و گفت:نمی تونم از اون خونه بیام بیرون.نمی تونم از ارسالن دور بشم. 

 دلم واسه این عشقش سوخت و گفتم:به نظرم ارسالن نه قابل بخشش نه قابل تحمل.طالق،یا جدایی به نفع تو.

 ت:اره.اما ای کاش این طور نمی شد.سرشو تکوم داد و گف

 حاال که شد.-

 اشکای رو گونش رو پاک کرد و گفت:اره.می تونم امشب پیشتون بمونم؟ 

 اره عزیز دلم.اما قبلش می ریم خونتون،حرفای اخر رو به ارسالن میگیم،بعد میایم خونه.-

 اما...-

 اما نداره سانیا.-

 باشه.-
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 دستشو گرفتم و وادارش کردم بلند بشه.  بعدشم

 پیش در ورودی رسیده بودیم که هانا رسید و گفت:سالم ابجی سانیا.سالم ابجی. 

 سالم کجا بودی؟ -

 کالس ریاض ی. -

 باشه.برو اماده شو میریم بیرون. -

 هانا اومد نزدیک و گونه ی سانیا رو بوسید و گفت:خوبی؟؟؟ 

 اره گلم.-

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

 سه تامون نشسته بودیم رو مبل و منتظر بودیم ارسالن بیاد.  هر

 سانیا هر از گاهی گریه می کرد و هانا هم سرش تو گوش ی بود.منم ذهنم درگیر زندگی خودم و سانیا شده بود.

 چرا همه چی تو یک روز اتفاق میوفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 صدای انداختن کلید تو در با هول شدن سانیا یکی شد.

 اش بلند شد که دستمو اوردم باال و گفتم:بشین.سانیا از ج

 ارسالن وارد شد و با دیدن ما متعجب شد.

 یه تای ابروشو باال انداخت و خواست چیزی بگه اما من پیش دستی کردم و گفتم:نه دیگه.شما گفتنی ها و انجام دادنی ها رو به جا اوردی.

 حاال مونده حرفای سانیا و من. 

 . سکوت کرد و زل زد بهم

 یادمه سانیا از عشق بین خودشو و تو زیاد می گفت.جوری که حسودیم می شد.-

 اما...یه چیزی توی وجود تو بود و هست،که نزاشت این عشق ادامه پیدا کنه.میدونی چی بود؟تنوع طلبی. 

 با حرفم جوش اورد اما هیچی نگفت.انگاری حرفی نداشت.

 که ارزش پدر بودن رو نداره.بهتره بره پی خوش گذرونی خودش.سانیا هم آویزون مردی مثل تو نیست،و برای همین می خواد جدا بشه.  ادامه دادم:سانیا یه بچه داره.از تو.از پدری 

 البته...تو یک قرارداد رو قبل از جدا شدن امضا می کنی. 

نیا بسته میشه،که هیچوقت،دنبال بچت نیای.یعنی فراموش کن که بچه ای داری.البته شنیدم تو  سانیا با چشمای متعجب نگام می کرد و من هم با پر رویی تمام گفتم:اون قرارداد،بین تو و سا

 گفتی،اون بچه برای من نیست.

 به هانا و سانیا اشاره کردم که بریم.

 موقع خروج از خونه گفتم:منتظر احضاریه دادگاه باش. 

 که هانا محکم زد به شونه ام و گفت:ایول شجاعت.  تو ماشین،در حال برگشت به خونه بودیم
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 بعدشم هار هار خندید.

 کوفت.-

 اون بچه ی بی گناه تو شکمش.
ً
 اروم،جوری که سانیا نشنوه گفتم:سانیا برام مهمه.مخصوصا

 هانا:اون که اره.ولی یه چیزی..امشب خونه ما میمونه؟ 

 اره.-

 بعد میشینیم کلی فیلم میبینیم.  اخ جون.ببین یه عامله خوراکی و اینا برمیداریم-

دارم.سانیا زندگیش نابود شده.بچه ی تو شکمش باید از این فکر ازاد هانا حرصم گرفت و یه نیشکون از بازوش گرفتم و با چشم غره گفتم:دختره ی خنگول.تو وضعیت رو نمی بینی؟من کلی بدبختی 

 ینیم؟؟؟ بدون پدر بزرگ بشه،بعد تو میگی خوراکی بخوریم و فیلم بب

 هانا که انگار یه چیزی به ذهنش خطور کرده بود گفت:عه راست میگی.ببخشید. 

 خواهش. -

 سانیا سرشو تکیه داده بود به شیشه ماشین و هر از گاهی اهی میکشید. 

 خدایا شکرت.درسته وضعیت خوبی ندارم،اما همین که جای سانیا نیستم،خودش یه دنیاست. 

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

 《اوش سی》

 یه چندتا تیکه سیب خوردم و هم چنان منتظر هونیا بودم. 

 معلوم نیست کجا رفته.

 تش کردم رو میز.گوشیم تو جیبم ویبره خورد.سریع به صفحه اش نگاه کردم که با دیدم شماره ی موناست، اعصابم خط خطی شد و گوش ی رو خاموش کردم و محکم پر 

 ماااااا سارااااااااا.نرجس خانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟این چه وعض کار کردنه؟متوجه کثیفی میز شدم و بلند داد زدم:سی

 هر سه تاشون اومدن پیشم ایستادن پیشم و گفتن:اقا مگه چی شده.؟ 

 دستمو رو میز کشیدم و اوردم باال نگه داشتم و گفتم:این خاک چیه؟؟ 

 ها؟؟؟؟؟؟!!!!! 

 .فقط پول می گیرین؟اگر نمی تونین بگین تا یکی دیگه رو بیارم-

 اقا ببخشید. -

 دیگه تکرار نشه. -

 چشم.-

 هم زمان با گفتن چشم اونا در باز شد و هونیا و هانا با یه دختر دیگه وارد شدن. 
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 تو این موقعیت این دختره کیه؟ 

 از رو مبل بلند شدم و گفتم:سالم.

 رو به هونیا گفتم:معرفی نمی کنی؟ 

 هستش.امشب قراره اینجا بمونه. این دوستم سانیا-

 این هونیا پاک دیوانه شده.اخه چرا بمونه؟خب زشته جلوی دختره بپرسم پس بعدا حرف میزنم راجبش.

 باشه.-

 بعد سیما رو صدا زدم.

 بله اقا-

 یه اتاق برای مهمان ما اماده کن. -

 سانیا:دستتون درد نکنه.

 سرمو تکوم دادم و گفتم:

 اهات کار دارم.هونیا وقت کردی بیا ب-

 ریز پوزخند زد و گفت:باشه.

 بعدشم سه تاشون رفتن باال. 

 یه سیگار روشن کردم و بعد گوشیمو برداشتم و شماره ی مونا گرفتم بلکه مشغول بشم. 

 با بوق دوم جواب داد؛ 

 الو سیاوش؟ -

 سالم خوبی؟-

 سالم مرس ی.کجایی تو؟ -

 خونه ام.سرم شلوغ بود جواب ندادم. -

 می رسه سرت شلوغه.  همیشه به من-

 نه بابا.می خواستم با هونیا حرف بزنم. -

 اه.-

 کوفت! -

 با من بودی؟ -

 اره.چرا حرف از دخترم میشه میگی اه؟؟؟ -



 انتقام زیبا 

63 
 

 چون..چون خیلی لجبازه. -

 لجباز نیست.-

 باشه بابا اه.امروز بیام خونت؟ -

 نه.هونیا مهمون داره.درضمن کلی کار ریخته رو سرم.-

 حال و حوصلشو نداشتم االن.  خیلی

 باشه. حداقل فردا بیا پیشم.-

 تا فردا.خداحافظ -

 خداحافظ.-

 هنوز گوشیو رو میز نزاشته بودم که هونیا اومد نشست رو به روم.

 با اخم کمرنگی که بین ابروهاش بود گفت:کارتون؟؟؟ 

 چرا انقد زود اومدی.دوستت باال تنهاست.-

 دارم،اونوقت انتظار دارین معذب نشه ؟خودش گفت برو پیش بابات،درضمن هانا هست پیشش.  هه.جلو دوستم گفتین بیا کارت-

 خب چخبرته حاال!-

 من منتظرم.-

 می خوام راجب کاری که باید انجام بدی حرف بزنم. -

 میدونم.بفرمایید.-

 بعدشم دهنشو یکم کج کرد.

 دانشگاه شما درس می خونه.کارت راحته. از تو کیفم عکس پسره رو در آوردم و انداختم رو میز و گفتم:تو

 تا خواستم اسم و رشته اش رو بگم،دستشو دراز کرد و عکسو برداشت و با شوک زل زد به عکس.

 بعد هم اروم لب زد؛ 

 این...این که آرشام راد...-

 بعد بهم نگاه کرد و گفت:بابا این،همکالس ی منه.

 سره کیه،بهم گفت.سرمو تکوم دادم و گفتم:اره.سامیار وقتی فهمید پ

 با شنیدن جمله ام اخماشو کشید تو هم و گفت:اما این پسره،مظلوم تر از این حرفاس.

 ادامه داد:دلش،طاقت...همچین چیزی رو نداره.  

 بعید می دونم ایران بمونیم. تند تند سرمو تکوم دادم و گفتم:تو به این کارا،کاریت نباشه.کارتو بکن.از اینکه بعدا یه وقتی باهاش روبه رو بش ی هم نترس.چون 
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 این دفعه با ترس بهم نگاه کرد و گفت:پس مامانم و هاوش چی؟ 

 درستش می کنم.تو فعال تمرکز کن رو کارت. -

 خب.-

کم نقش تو و ما این موضوع کمرنگ میشه و همه کارا خود  جوری بهش نزدیک میش ی که عاشقت بشه.اما تو،حواست باشه به کارات.بعد از اینم که اون عاشقت شد و تو نمایش ی عاشقش شدی،کم-

 به خود پیش میره.درست مثل اون چیزی که باید بشه.

 قیافه هونیا داد میزد بغض داره.اما به روش نیاوردم و گفتم:خیلی زود تموم میشه. 

 باشه.-

 ! بعدشم همراه با اون عکس که دستش بود راه افتاد سمت پله ها که گفتم:هونیا،عکس؟

 الزمش دارم.-

 باشه.-

 

 

 《هونیا 》

 رفتار سنگین من ناراحت شده بود؟ توی اتاقم نشسته بودم و همش یاد چهره ی مظلوم ارشام راد میوفتادم.من قرار بود کیو بازی بدم؟ارشام راد رو.؟؟همونی که بخاطر نگاه و 

 من نیست،خواست من نیست،خواهش می کنم منو ببخش.خواهش می کنم! خدایا این چه زندگیه!امتحانه دیگه، مگه نه؟خدا جون تو که میدونی تقصیر 

 همینطور که با خدا حرف می زدم در اتاقم باز شد و هانا و سانیا اومدن داخل. 

 کجا بودین؟ -

 ابجی سانیا تو اتاق من رفته بود حموم.-

 اها. -

 سانیا:چیزی شده هونیا؟ 

 سکوتتتتت-

 ابجی؟ناراحتیا؟.!! -

 هست،هم ناراحتم. اره.هم یه چیزی -

 از چی؟ -

 به سانیا که این حرفو زد نگاه کردم و گفتم:قراره دل یکیو بشکونم که مظلوم ترین دنیاست.

 یعنی چی؟؟؟ -
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د گفت:آخی،چه نازه!وای هونیا خوشبحال یق نگاش کر عکس ی که تو دستم محکم نگهش داشته بودم رو طرف هانا و سانیا گرفتم که هانا سریع اومد نزدیک و عکسو قاپید از دستم و بعد از اینکه دق

 دوست دخترش. 

 از این حرف هانا حرصم گرفت و پا شدم عکسو از دستش کشیدم و گفتم:تو اصال نظر نده خب؟؟؟! 

 باشه،چرا می زنی؟ -

 چشم غره ای بهش رفتم و عکسو دادم دست سانیا.

 وای هونیا چه قیافه ساکتی داره.-

 غم گفتم:اره.اصال نمی تونم باور کنم که قراره من،با دستای خودم،قلبشو تیکه پاره کنم. با

 سانیا باغم نگام کرد و گفت:خب...بهش بگو 

 چیو؟-

 اینکه تو ماموری چیکار کنی. -

 اونوقت مگه اون شکست می خوره؟هدف بابام اینا اینکه اون عاشق بشه.شکست بخوره!-

 به این فکر می کنی.خب بابا ازت یه کاری خواسته دیگه.بیخیال شو.  هانا:ابجی ولش کن.همش داری 

 کارم از فردا شروع میشه. -

 هانا با اعتراض گفت:ابجی بس کن دیگه. 

 ناچار گفتم:باشه.

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

 ودم.به نظر خوب بود.به خودم تو آینه نگاه کردم،یه مانتو ابی کاربنی با شلوار و مقنعه ی مشکی و کفش  سفید پوشیده ب

 یه کرم و ریمل هم زده بودم.با عطرم دوش گرفتم و از خونه خارج شدم.

 اشکان منتظر پیش پله ها ایستاده بود. 

 بریم.-

 با هم راه افتادیم سمت ماشین و سوار شدیم.

 کرد و به سمت دانشگاه رفت. مین بعد رسیدیم دانشگاه.همین که پیاده شدم از دور آرشامو دیدم که بنز سفیدشو پارک  ۲۰حدودا 

 لرزی به جونم افتاد و نوک انگشتام یخ شد. 

 یا خدا!چرا استرس دارم من؟؟؟هونیا اروم باش.چیزی نشده که.

 همینطور که به رفتنش نگاه می کردم و به خودم دلداری می دادم، یه صدایی منو به خودم آورد. 

 به پا خشک نش ی.-

 کنه. برگشتم دیدم سامیار داره نگام می 
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 با نفرت بهش نگاه کردم و بعدش بدون توجه بهش که بهم تیکه انداخته بود، تند تند راه افتادم سمت دانشگاه.

 راد باعث شد ردم که چهره ی خونسرد آرشامبدون توجه به کس ی و چیزی حیاط دانشگاه رو طی می کردم که برخورد کردم به یه سری جسم.سریع به رو به روم نگاه کردم تا ببینم به چی خو 

 ال متوجه نشدم.دستپاچه بشم و سریع خم بشم و اون چیزایی که دستش بود و توسط من پخش زمین شده بود رو جمع کنم. همزمان لب زدم:ببخشید اقای راد.من اص 

 لبمو گاز گرفتم و دوباره گفتم:ببخشید. 

 سریع خم شد و گفت:لطفا بلند شین. 

 ! که بلند شدم اون کتابا رو از رو زمین برداشت و گفت:الزم به معذرت خواهی نیست.اتفاقه دیگ.پیش میاد.ولی این همه عصبانیت خوب نیست ها من

 عصبانیت؟ -

 بله از چهره اتون مشخص بود. -

 بعد از اینکه یه نفس کشید ادامه داد:در هر صورت شما هم منو ببخشید.

 نه خب، اشتباه از من بود.-

 ولی یادتون باشه انقد عصبانی نباشین.-

 بعدشم رد شد و رفت.

 بیشعور!به طور واضح بهم توهین کرد که اعصابی ام.

 پشت اون چهره ی معصومش معلوم نیس چه چیزای دیگه ای هم باش 

 

 بعد از اتمام کالسام سریع سوار ماشین شدم و به اشکان گفتم سریع بره خونه. 

 بریم پیش مامان.البته سانیا هم باید با ما میومد. دوس داشتم امروز با هانا 

 بعد از رسیدنم به خونه سریع به هانا و سانیا خبر دادم تا آماده بشن. 

 خودمم یه مانتو سفید با شلوار و شال مشکی و کتونی های اسپرت سفید پوشیدم و یه رژلب کالباس ی هم زدم.

 و سانیا رو صدا زدم تا بریم. بعد از گرفتن وسایلم،از اتاقم بیرون رفتم و هانا

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

 هانا:مامان،هاوش کی خوابید اخه؟چرا بیدار نمیشه دلم می خواد بغلش کنم. 

 مامان:بیدارش نکنیاااا.خسته بود خوابش برد.امروز کلی شیطونی کرده.

 ز دلم چی می خوری؟ مامان بعد از اینکه این حرفو به هانا گفت،به سانیا نگاه کرد و گفت:خب عزی

 سانیا متعجب نگاه کرد و گفت:جانم؟؟مگه اومدم رستوران! 

 بعدشم ریز خندید. 
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 مامان:مگه باردار نیستی؟ 

 سانیا بهم چشم غره رفت که خودم تعجب کردم.اخه من به مامان نگفته بودم سانیا حامله اس.

 مامان؟من که بهت نگفتم.تو از کجا میدونی.-

 ت سانیا داد میزنه هونیا جان. مامان خندید و گفت:صور 

 بعد دوباره گفت:سانیا جان چی دوس داری بیارم تا بخوری؟ 

 سانیا خجالت کشید و سرشو انداخت پایین. 

 اما هانا زودتر گفت:مامان برو از اون لواشکات بیار تا ابجی سانیا بخوره، فکر کنم هوس کرده باشه.

 بعدشم به من و سانیا چشمک زد.

 :چشم.االن میارم.مامان

 مامان رفت آشبزخونه که هانا خندید و سانیا گفت:کوفت.

 با حرف سانیا هانا بیشتر خندید که باعث شد من و سانیا هم بخندیم. 

 

 خونه ی مامان کلی خوش گذشت.شاید تو روحیه هممون تاثیر داشت.درمورد اتفاق هایی که افتاده هم بهش چیزی نگفتم.

 این طوری بهتر بود! 

 بشم.  ۱۷شب بود و من سخت نشغول درس خوندن بودم تا حداقل امتحان فردا رو باالی  ۹ساعت حدودا 

 هانا و سانیا هم با هم جور شده بودن و اون اخالق شاد و سر زنده ی هانا باعث تغیر روحیه سانیا شده بود.

 صدای در باعث شد دست از درس خوندن بکشم و بگم؛ 

 بفرمایید -

 م که باز شد و بابا اومد داخل. به در نگاه کرد

 اصال دوست نداشتم راجب ارشام و... حرف بزنه.

 هونیا؟ -

 بی حوصله گفتم:بله بابا 

 این دوستت بارداره؟ -

 خدای من!این از کجا فهمید؟؟؟ 

 اومم..چیزه،یعنی اره.-

 اینجا چیکار میکنه؟ -
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 قش رو بگیره و با مهریه اش یه خونه بگیره.راستش..شوهرش بهش خیانت کرده.اونم جایی رو نداره بره.منتظره طال-

 واقعا؟ -

 بله بابا.-

 که اینطور.اشکال نداره.تا هر وقت بخواد می تونه بمونه اینجا. -

 ممنون. -

 بعدشم بلند شد تا از اتاق بره بیرون.اما همین که رسید پیش در لب زد؛ 

 کارتو شروع کردی؟-

 امروز و اتفاق هاش،خیلی پر رو گفتم:من شروع نکردم،اما خیلی نا خواسته خودش شروع شد. با یاد آوری

 معلوم بود منظورمو نفهمیده اما سرشو تکوم داد و رفت.

 

 زمو خالی از هر گونه فکر کردم و خوابیدم.تقریبا اخرای شب بود و خیلی خسته شده بودم، برای همین بعد از مسواک زدن و پوشیدن یه تاپ و شلوار راحتی،رو تختم دراز کشیدم و مغ

 

 صبح با تکون دادن های شدیدی بیدار شدم.

 هانا باال سرم دائم تکومم میداد. 

 داد زدم:

 چته؟-

 مگه دانشگاه نداری؟ -

 مثل برق پریدم و نگاش کردم که دیدم لباس مدرسه پوشیده.

 میری مدرسه ؟-

 اره.-

 من رفتم خداحافظ.--

 یه برقی تو سرم روشن شد. با یاد آوری سانیا 

 وای حاال سانیا پیش کی بمونه؟باید بسپارمش به سیما. 

 سریع بلند شدم و کارامو انجام دادم.

 یه مانتو و شلوار سورمه ای یا مقنعه مشکی و کفش سورمه ای پوشیدم و وسایلم رو برداشتم و رفتم پایین.

 خودمو رسوندم به آشبزخونه و سیما رو صدا زدم. 
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 ااا سیمااا-

 بله خانم؟ -

 حواست به سانیا باشه.زود میام.ازش پذیرایی کن.-

 چشم خانم.-

 بعدشم دویدم سمت حیاط و سوار ماشین روشن اشکان شدم. 

 بریم اشکان. -

 چشم.-

 اشکان راه افتاد و منم دوباره یاد آرشام افتادم و ترس تموم وجودمو گرفت. 

 

 آملانی هستش.  و بدون اتفاق می گذشت  و تقریبا به اخراش رسیده بود که استاد گفت:یه پروژه ای باید انجام بدین که شامل ترجمه کردم یه کتاب به زبان کالس خیلی عادی 

 وای بمیری استاد! 

 ادامه داد:باید به گروه های دو نفره تقسیم بشین.

 آخیش این طوری بهتره!

 ون انتخاب کنین.میتونین هم گروهی هاتون رو خودت-

 با گفتن حرف استاد کل کالس هم همه شد و همه دنبال هم گروهی می گشتن.

 واسا ببینم این چی گفتتتتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 این بهترین موقعیت بود برای نزدیک شدن به آرشام.

 پشت سرم نشسته بود و برای همین برگشتم و بهش نگاه کردم. 

 با کی گروه میشین؟  یه ثانیه نگاش کردم و گفتم:شما

 خیلی ریلکس گفت:نمیدونم. 

 غرورمو گذاشتم کنار با یاد آوری اینکه  باید چیکار کنم و این بهترین موقعیته گفتم:میاین با هم گروه بشیم؟؟؟ 

 متعجب خندید و گفت:بله.چرا که نه. 

 تو دلم یه آفرین نثار خودم کردم و گفتم:پس به استاد بگین. 

 چشم.-

 ، جا به جا شدم.بعدش هم سر جام

 آرشام گفت:استاد من و هونیا نیک زاد هم گروهی شدیم. 
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 استاد:خوبه. اسم کتاب مورد نظر برای گروه شما رو براتون ایمیل می کنم. 

 ممنون استاد.-

 نگاهی روم سنگینی کرد و برگشتم سمت نگاه که دیدم نگاه سامیار قفلی زده روم.

 پسره ی احمق. 

 پوزخند زد و به آرشام اشاره کرد و بعد خندید. بهم یه

 عوضییییییی! 

 این داره منو اذیت می کنه.امروز به بابا میگم.

 

 وقتی کالس تموم شد،وسایلمو جمع کردم و از کالس بیرون رفتم.

 توی حیاط دانشگاه بودم که متوجه شدم یکی صدام می کنه.

 خانم نیک زاد؟ -

 آرشامه. وای این که صدای

 وای! 

 ایستادم و برگشتم سمت صدا.

 بله؟-

 هفته برای پروژه وقت داریم.پس باید عجله کنیم.  ۲استاد گفت -

 بله.االن چیکار کنیم؟ -

 خواستم بگم شمارتونو بدین... -

 اخمامو تو هم کشیدم که ادامه داد:یا من شمارمو میدم خدمتون که برنامه ریزی کنیم برای پروژه.

 جیب کیفم در اوردم و گفتم:بفرمایید.  گوشیمو از تو

 شروع کرد به گفتن شماره اش و منم بعد از اینکه سیو کردم،گفتم:بعد از ظهر بهتون پیام میدم که برنامه ریزی کنیم. 

 باشه.-

 خداحافظ.-

 سرمو تکوم دادم و راه افتادم سمت ماشین.............. 

 

 زه بود،زیاد،زیاد می خوردم.مشغول خوردن ژله بستنی بودم و از این که خوشم
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 یک دفعه با فکر اینکه قرار بود یه کاری کنم از جا پریدم و یادم اومد باید به آرشام پیام بدم. 

 

 بازم اون حس استرس و دلهره و عذاب وجدان سراغم اومد. 

 گوشیمو برداشتم و روی شمارش برای پیام دادن زدم. 

 زاد هستم. با دستای لرزون تایپ کردم:سالم.هونیا نیک 

 و بعد فرستادم براش. 

 اینم یه تلنگر دیگه بود برای نزدیک شدن بهش.

 جواب داد:سالم.اسم کتاب رو استاد برام فرستاد.به نظرم فردا صبح که کالس نداریم،بریم کتابخونه یکم از کارای اولیه رو انجام بدیم.

 

 این عالی بود! 

 صبح،کتابخونه ی دانشگاه میبینمتون. ۹کردم:باشه.فردا ساعت  تایپ

 دیگه جوابی نداد و منم گوش ی رو گذاشتم کنار و رفتم تو اتاق هانا تا یکم پیش هانا و سانیا باشم.

 

 وقتی وارد اتاق هانا شدم تعجب کردم.

 سانیا داشت نقاش ی می کشید،هانا داشت با گوش ی حرف میزد.

 ن داره با رهام حرف میزنه. ِای هانای پر رو.اال 

 ساعت میشه دارن حرف میزنن.  ۱با چشمام برا هانا خط و نشون میکشیدم که سانیا خندید و گفت:

 خب چرا نیومدی تو اتاق من.؟ -

 همینجا لنگر انداختم بسه. -

 بعدشم خندید. 

 اما یهو جدی شد و گفت:فردا دادگاه دارم. 

 نشستم کنارش و گفتم:استرس داری؟ 

 چجورم. -

 یکم راجب همین موضوع حرف زدیم که حرفای منو جذب کرد.

 نمیتونم بیام رهام.-

 اخه نمیشه.-
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 فکر نمی کنم بتونم بیام.-

 سریع بلند شدم و در حالی که حواسش نبود گوشیو ازش قاپیدم و گذاشتم دم گوشم.

 هانا عصبانی گفت:چیکار میکنی؟ 

 عد گوش دادم به حرفای پسره.دستمو اوردم باال به نشونه ساکت باش و ب

 هانا؟فقط نیم ساعت.به خدا راه دوری نیستااا،همین کافه سر کوچه اتون میریم. -

 جدی گفتم:االن اماده میشه میاد.تو هم بیا همون کافه. 

 معلوم بود پسره ترسیده و برای همین گفت:ببخ...ببخشید شما؟

 با خنده گفتم:هونیام.خواهرش..

 بهش بگین بیاد؟  اها.سالم خوبین؟میشه-

 با من راحت باش.اره داره اماده میشه تا بیاد.تو هم برو همون کافه منتظر باش.-

 باشه ممنونم.خداحافظ. -

 خداحافظی. -

 گوشیو دادم دست هانا و گفتم:پسر به این ماهی گیرت اومده،اذیتش نکن. 

 و شروع کردیم به چرت و پرت گفتن. هانا خندید و رفت لباس بپوشه.من و سانیا هم نشستیم

 《سیاوش 》

 چند روزی میشد به کارای مهدی رسیدگی نمی کردم و این خیلی به نفع خودم بود. 

 البته قرارمون هم همین بود. 

 یعنی میشد خیلی زود همه چی تموم بشه؟؟؟ 

 همینطور که با تموم شدن ماجرا فکر می کردم در اتاقم زده شد و امیر اومد داخل. 

 ا مهمون دارین. اق-

 کیه؟؟-

 اقا سامیار اومدن.-

 تنهاس؟؟ -

 بله-

 بگو بیاد.-

 امیر رفت بیرون و منو با یه سوال بزرگ که دلیل اومدن سامیار به اینجا چی بود تنها گذشت.
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 دقایقی نگذشت که سامیار اومد داخل. 

 از جام بلند شدم و گفتم:این طرفا! 

 سالم.خوبین؟ -

 ممنون.بیا بشین.-

 ک و نشست روی کاناپه. اومد زدی

 منم نشستم رو به روش و گفتم:چخبر؟ 

 سالمتی. -

 چی شده اومدی پیش من؟ -

 باهاتون یه کاری دارم. -

 ابرو باال انداختم و گفتم:حرف زدن بدون چای نمی چسبه. 

 بعدشم بلند شدم و به امیر خبر دادم تا به سیما بگه برامون چایی بیاره.

 

 

 دخترتون کارشو شروع کرده؟  سامیار:اقا سیاوش

 شونه باال انداختم و خیلی جدی گفتم:تو باهاش توی یک دانشگاهی.باید خبر داشته باش ی چه خبره!

 اون که اره.-

 خب؟!-

 امروز توی یه پروژه ای هم گروهی شدن. -

 چرا!؟ تو چشمای سامیار خیلی چیزا بود.انگار از حرفایی که می زد ناراحت یا شایدم دلگیر میشد.اما 

 خب این که خیلی خوبه.-

 نه دیگه خوب نیست. -

 چرا؟؟حس میکنی اتفاقی میوفته؟-

 نه.از نزدیک شدن بیش از حد دخترتون به ارشام می ترسم. -

 می ترس ی؟؟؟؟؟؟از اول قرار این بود که هونیا بهش نزدیک بشه و ارشام عاشقش بشه.غیر از این بود؟؟ -

 رفه بشه. نه.ترس من از اینه که این عشق دو ط-
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 ین یک بازیه. اینکه این موضوع برای سامیار مهم شده بود برام عجیب بود ولی به روی خودم نیاورم و گفتم:هونیا هیچوقت عاشقش نمیشه.چون خوب میدونه ا

 اقا سیاوش می خوام یه چیزی بهتون بگم. -

 می شنوم. -

 من...من.. -

 حرفش با اومدن سیما قطع شد.

 و رفت. سیما چایی هارو گذاشت 

 خب داشتی میگفتی. -

 من بلد نیستم چجوری خاستگاری میکنن. -

 با حرفش مغزم سوت کشید.

 ادامه داد:مامانمم قبول نکرد بیاد باهاتون حرف بزنه.تصمیم گرفتم خودم بیام بهتون بگم که دخترتون رو دوست دارم.

 داری و داری خاستگاری میکنی،مربوط میشه به حرفای اولت؟سعی کردم اروم باشم و در کمال ارامش ساختگی گفتم:اینکه دخترمو دوست 

 اره.ترس و نگرانیم برای همین بود.-

 فکر نمی کنم هونیا از تو خوشش بیاد. -

 چطور؟ -

 هیچوقت راجب تو حرفی نزده و حرف تو میشه اخم میکنه.حتی شب تولدش می گفت از سامیار بدم میاد.-

 میدونم. -

 و دوسش داری؟  میدونی-

 من به این که از من بدش میاد کاری ندارم،مهم عشقی که بهش دارِم. -

 جالبه!یعنی توقع داری بهش بگم؟ -

 نه.می خوام بین خودمون بمونه.بعدا که غذیه آرشام تموم شد و شما با مامانم ازدواج کردین بهش میگم.-

 چه دلخوش بود!!!!!!!!!!! 

 باشه.چاییت رو بخور.-

 

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

 سر میز شام نشسته بودیم و سکوت حکم فرما بود. 

 هونیا سکوت رو شکست و گفت:بابا؟ 
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 بله؟-

 این پسره..سامیار ... -

 دست از غذا کشیدم و گفتم:خب؟ 

 خیلی اذیتم میکنه.بهش بگین حواسشو جمع کنه. -

 خندم گرفت و گفتم:باشه. 

 .زده نشد و عادی گذشت بعد از اونم حرفی

 

 《هونیا 》

 دقیقه دیگه با آرشام قرار داشتم و باید زود تر اماده میشدم. ۴۰هنوزم خوابم میومد اما 

 کش و قوس ی به بدنم دادم و از رو تخت بلند شدم و شروع کردم به انجام کارام.

 

 اخرین نگاه رو تو آینه به خودم انداختم.عالی شده بودم! 

 ریر با شلوار ساده ی تنگ سفید و کفش و مقنعه ی مشکی.کیف مشکیم رو برداشتم و رفتم پایین تا یه صبحونه بخورم.یه مانتو طوس ی ح

 دقیقه وقت داشتم.  ۲۰چون هنوز 

 خونه سوت وکور بود و احتماال هانا مدرسه بود و سانیا خواب بود. 

 بابا هم طبق معمول یا بیرونه،یا تو اتاقش.

 که داشت چایی دم میکرد گفتم:برام مربا و کره و شکالت صبحانه بیار.اومممم قهوه هم بیار. با دیدن سیما

 چشم خانم.-

 بعدشم نشستم رو صندلی تا سیما خانم صبحانه ی مورد نظرمو بیاره. 

 

 بعد از خوردن صبحانه ام،به اشکان خبر دادم تا منو برسونه. 

 ط بود،منتظر میموند تا منو برسونه.ساعت توی تک اتاقی که تو حیا ۲۴اشکان بدبخت 

 راننده ی هانا هم هر موقع بهش زنگ میزد میومد. 

 تا اشکان بیاد،نگامو دوختم به پارکینگ که یه جنسیس البالویی و بنز سفید اونجا پارک بود و در واقع برای من بود. 

 اما یک بارم باهاش بیرون نرفته بودم. 

 این برام عذاب آور بود! 
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 اومد سریع سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. وقتی اشکان 

 

 

 جلوی کتابخونه پیاده شدم و به اشکان گفتم منتظر بمونه.

 خودمم با همون حس همیشگی که موقع رو به رو شدن با ارشام بهم دست میداد،وارد کتابخونه شدم.

 از دور،گوشه ی دنج کتابخونه که چندان دید نداشت رو دیدم. 

 جا نشسته بود.دقیقا آرشام هم اون

 .تو فقط یه مدت نقش بازی میکنی،امروزم وقتتو صرف پروژه کن.نه چیز دیگه ای! مثل همیشه گفتم:اروم باش

 وقتی رسیدم پیش آرشام اروم گفتم:سالم.

 سالم خوبین؟ -

 ممنون. -

 نشستم رو صندلی کنارش که گفت:من اون کتابو از طریق اینترنت دانلود کردم.

 به بررس ی جمله ها و متن هاش.نظر شما چیه؟به نظرم شروع کنیم 

 با نظر شما موافقم.-

 خیلی خوبه.-

 بعد از گفتن این جمله شروع کرد به بررس ی بعض ی جمله ها که کم کم منم همراهیش کردم. 

 

 اشتباه ترجمه می کرد و باعث میشد خندمون بگیره.  ساعت میگذشت و من و ارشام همچنان جمله هارو میخوندیم و ترجمه میکردیم و هر بارم یکیمون  ۲حدودا 

 از هر چی بگذریم پسر باحالی بود! 

 )عه هوتیا ساکت باش.باحاله چیه؟( 

 تو خفه شو،نظر نده لطفا.

 که افتاد فکر میکنم. باالخره امروزم با تموم خندیدن هام با آرشام و صمیمی تر شدنمون گذشت و االن من دراز کشیدم و به صبح و تموم حرفا و اتفاق هایی 

 

 دلم می خواد بدونم بابا اینا چرا می خوان از آرشام شون انتقام بگیرن؟! 

 اخه آرشام که خیلی ساکت و صاف و ساده اس،پس دلیل این کار باباشون چیه؟؟

 ای کاش می تونستم از بابا بپرسم و اونم خیلی درست و حسابی جوابمو می داد. 
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 ممکن بود. اما این غیر

 با اومدن سانیا تو اتاقم،بلند شدم و نشستم رو تخت.

 یکم ناراحت به نظر میرسید.

 نشست رو تختم و خواست حرفی بزنه که گفتم:چی شده؟ 

 تموم شد!-

 چی؟؟؟؟ -

 امروز...امروز من و ارسالن..توافقی جدا شدیم.-

 بهش حق می دادم ناراحت باشه. 

 بچه چیزی نگفت؟  دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم:راجب

 یه قرار داد در حظور قاض ی بستیم که هیچوقت سراغ بچه رو نگیره.اون خیلی راحت..قبول کرد که...بچشو ول کنه و بره. -

 کم کم گریه می کرد و بریده بریده میگفت:اون..چجوری دلش اومد؟ 

 ون پدر بزرگش کنم. به شکمش اشاره کرد و گفت:مگه این طفل معصوم چه گناهی کرده بود؟؟حاال باید بد 

 سانیا!گریه نکن.اگر قراره اون بچه،بدون پدر بزرگ بشه، حداقل تو رو داره.تو نباید خودتو ناراحت کنی.ناسالمتی حامله ای هاا! -

 اشکاشو پاک کرد و گفت:میای فردا بریم سونوگرافی؟ 

 خندیدم و گفتم:معلومه که میام.می خوای ببینی این ملوس چطوره؟. 

 اره دیگه.-

 میریم.خب؟؟؟  ۱۱ساعت -

 باشه.-

 امشبم اینجا بخواب. -

 چشم.-

 لبخند دلگرم کننده ای بهش زدم و بعدش جا باز کردم تا رو تختم بخوابه. 

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

 صبح با عجله آماده شدم و خودمم نفهمیدم چی پوشیدم.

 چون خیلی دیر شده بود برای دانشگاه. 

 اماده باشه،میام دنبالش.  ۱۱یه یادداشت گذاشتم که ساعت سانیا هنوز خواب بود و برای همین 

 خودمم فقط تند تند سوار ماشین اشکان شدم و گفتم زود منو برسونه.
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 وقتی رسیدم پیش در کالس،صدای استاد از داخل کالس بهم ندا داد که بدبخت شدی.چون این استاد،همون استاد بد اخالق اس. 

 نشده خب!اولین باره که دیر اومدم.به خودم امید دادم و گفتم چیزی 

 اروم در زدم و در رو باز کردم و رفتم داخل. 

 اجازه هست استاد؟ -

 دقیقه از شروع کالس گذشته خانم نیک زاد. ۱۰-

 ببخشید استاد. -

 بعدشم سرمو انداختم پایین. 

 اشکال نداره.بفرمایید بشینین. -

 ممنون. -

 رشام نشسته ردیف اول که درست سمت چپش جا بود و منم مجبوری اونجا نشستم. بعدشم به جمع دانشجو ها نگاه کردم و دیدم آ

 استاد ادامه درس رو شروع کرد و منم تند تند جزوه ام رو مینوشتم و با دقت گوش میدادم،چون دو هفته دیگه امتحانا شروع میشد.

 روز بسه.تقریبا به اخرای کالس رسیده بودیم که استاد گفت:خب می تونین برین،برای ام

 این حرف استاد باعث شد بچه ها خوشحال بلند بشن و وسایل هاشونو جمع کنن.

 منم داشتم وسایلمو جمع می کردم که سنگینی نگاه استاد باعث شد یکم سست بشم و اروم تر وسایلمو جمع کنم.

 اد،شما بمونین.کارتون دارم.بیشتر دانشجو ها رفته بودن و منم داشتم میرفتم سمت در کالس که استاد گفت:خانم نیک ز 

 وای!خاک تو سرم...نمره کم نکنه ازم چون دیر اومدم؟؟؟؟......وای!

 چشم استاد.-

 آرشام داشت از کالس بیرون میرفت که بهم نگاه کرد و سر تکوم داد و بعدش گفت:خسته نباشین استاد. 

 هم امروز نبود!بهتر.االن اگه بود،می خواست کلی تیکه بارم کنه. سامیار

 وقتی کالس خالی شد،استاد سر تا پامو نگاه کرد که معذب شدم.خودش فهمید و برای همین حرفش رو گفت:کس ی تو زندگیت هس؟ 

 چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟......؟؟؟؟؟؟؟؟االن دقیقا این چی گفت؟ 

 بله؟؟؟ -

 کالفه گفت:عاشق کس ی هستی؟ 

 بار پشت سر هم پلک زدم تا موقعیت و حرفای استاد رو هضم کنم.  چند

 ثانیه گذشت که گفتم:چرا اینارو می پرسین استاد؟  ۳حدودا 



 انتقام زیبا 

79 
 

 قیافش ترسناک شد و گفت:اینجا من سوال میکنم.

 چی؟مردیکه پر رو و بی خاصیت! 

 یعنی چی؟شما دارین منو باز خواست میکنین؟-

 نه.جواب سواملو بده.-

 زندگیم نیست.  نه کس ی تو-

 به طرفم قدم برداشت که ترسیدم و یه قدم به عقب برداشتم و اونم تو یه قدمی من ایستاد. 

 خوبه!-

 زل زد تو چشمام که باعث شد از ترس آب دهنمو قورت بدم.

 اخه صورتش خیلی ترسناک بود. 

 لبشو تر کرد و گفت:ُرک حرفمو بگم؟

 عاشقت شدم!سرمو به نشونه ی نمیدونم تکوم دادم که گفت:

 هاننننننننننننننننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 محکم گرفتم و گفتم:ببخشید.  انتظار نداشتم اینو بگه و برای اینکه عصبانی نشم بهش نگاه کردم که هم چنان بهم نگاه می کرد و منتظر یه تلنگر از طرفم بود که کیفمو

 م و قدم برداشتم خوردم به یکی. بعدشم راهمو کشیدم سمت در خروجی و همین که درو باز کرد

 سرمو بلند کردم و دیدم:آرشامه.

 این اینجا چیکار می کرد؟؟؟؟پسره ی فضول.

 

 یه اخم بهش کردم و سعی کردم اروم باشم و بعدش تند تند راه حیاط دانشگاه رو طی کردم. 

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

 و دکتر داشت سانیا رو معاینه می کرد. توی اتاق دکتر بودیم

 دکتر:خب،بچتون سامله.

 بعدش به من و سانیا نگاه کرد و گفت:مبارکه.خدا بهتون یه پسر خوشگل داده.

 ای جونننننننننننم.بچه سانیا پسر بود. 

 رفتم نزدیک سانیا که لبخند زده بود و بهم نگاه میکرد.

 گونشو بوسیدم و گفتم:مبارکه عزیز دلم. 

 تر:مشکلی نداری و برای همین الزم نیست دارو و قرص بنویسم.دک
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 ممنون خانم دکتر. -

 به سانیا کمک کردم تا بلند بشه.بعدشم از مطب بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم تا برگردیم خونه. 

 تو ماشین همش با ذوق به سانیا نگاه می کردم. 

 و تنهایی باید بزرگ کنه.اما باز از یک طرف ناراحت میشدم که چجوری یه بچه ر 

 تو فکر بودم که سانیا صدام زد. 

 هونیا؟ -

 جونم؟! -

 به نظرت االن خوشحاله؟ -

 کنجکاو گفتم:کی؟ 

 پدر بچم!!! -

 جالب بود دیگه اسم ارسالن رو نگفت و فقط گفت:پدر بچم! 

 یعنی ارسالن رو فقط پدر بچش می دید؟؟؟؟؟حتما این طوری بود دیگه.

 به اون داری!  تو چیکار-

 معلوم شده،نه شوهری دارم نه عشقی. همه ی زوج ها وقتی بچه دار میشن،با هم میرن سونوگرافی تا ببینن جنسیت بچشون چیه.اون وقت من درست موقع ای که حامله ام و جنسیت بچم -

 اینطوری بوده و ممکن بعدا زندگی بهتری داشته باش ی. دستامو گذاشتم رو دستاش که روی ران پاهاش بود و اروم زمزمه کردم:غصه نخور.شاید سرنوشت 

 زندگی بهتر؟؟؟؟هه.قراره بچه ای رو بزرگ کنم که پدر نداره.هیچکس رو نداره!خودمم که بد تر از اون. -

 سانیا.اینطوری نگو.تو و بچت میشین خانواده و دوست برای هم دیگه. -

 درست میگم؟؟؟؟؟؟ 

 من..من نمیتونم خودمو قانع کنم.یعنی قانع نمی شم. اره.تو حرفات درسته.اما -

 باید بش ی.باید کنار بیای با این موضوع. -

 باشه.سعی می کنم. -

 اصال مگه تو رشته ات گرافیک نبود؟ -

 خب اره. -

 خب می تونیم یه اموزشگاه نقاش ی بزنیم.نظرت چیه؟-

 ه و یه خونه بخرم.البته اگه کم نیارم.پولشو از کجا بیارم؟پول مهریه ام رو می خوام چهار تا تیکه وسیل-

 خب بعدش چی؟می خوای چجوری خرج خودتو در بیاری؟ -
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 چمیدونم.گدایی می کنم.-

 از این همه جدی بودن سانیا شوکه شدم و نگاش کردم که گفت:شوخی کردم بابا.حاال عین شتر نگام می کنی.

 ،اموز دادن و مدیریت با تو. یک سوم درامد  مال من،دو سوم هم برای تو.خوبه؟؟؟ خندم گرفت و گفتم:اجاره کردن یه محیط برای اموزشگاه با من 

 بهم نگاه کرد و گفت:شوخی میکنی دیگه؟ 

 نه.کامال جدی ام.بابای من این همه حساب بانکی های پر از پول داره.خب یکی از اون حسابا رو خرج می کنم،اتفاقی میوفته؟؟؟ -

 چه خاکی تو سرم می ریختم؟ازت ممنونم هونیا.اگه تو نبودی -

 خاک رس. -

 خندش گرفت و گفت:بیشعور. 

 خودتی.-

 بعدشم خندید و چیزی نگفت. 

 عصر بود و من مشغول ماسک گذاشتن رو صورتم بودم و با اهنگی که پلی کرده بودم،هم خوانی می کردم.

 دینگ! 

 رو تخت افتاده بود رو بگیرم.صدای پیام گوشیم باعث شد دست از کارم بکشم و دست دراز کنم و گوشیمو که 

 سریع قفلشو باز کردم و وارد پیام ها شدم.

 پیتم از طرف آرشام بود. 

 ٩پسره ی بیشعور فکر کرده یادم میره امروز دم در،گوش وایستاده بود.فکر کرده من احمقم.اما االن نباید باهاش بد حرف بزنم! 

 کی این داستان ها تموم بشه و من یه نفس راحت بکشم.

ای چیزی ازتون کم کنه و برای همین ایستادم تا اگر یامش رو باز کردم و با دقت خوندم:سالم خانم نیک زاد.راستش متاسفم.کار امروزم باعث سو تفاهم شد.من فکر می کردم استاد می خواد نمره پ

 چیزی بهتون گفت،بیام ازتون دفاع کنم.

 اگر برای نیم ساعت دیگه وقت دارین،بریم کتابخونه. 

 

 گوشیو پرت کردم رو تخت و همینجور که به ارشام فحش می دادم ماسک صورتمو برداشتم و شروع کردم به آماده شدن.

 

 بعد از یه اینکه یه تیپ ساده ی مشکی و سورمه ای زدم،خودمو رسوندم به اتاق هانا که دیدم باز داره با گوش ی حرف میزنه. 

 من نشده بود و برای همین تند تند زدم رو در اتاقش که برگشت سمت من و گوش ی رو آورد پایین و گفت:بله؟  متوجه

 هفته دیگه امتحانات شروع میشه هنوز هیچی نخوندی. ۱یکم اون گوش ی رو بزار کنار.-

 عه باشه. می خونم حاال.تو کجا؟ -
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 قرار دارم.-

 چشمک زد و گفت:میری َدَدر؟ 

 ود و منم یه چشم قره دادم و گفتم:تو حرفتو بزن. منظورش ارشام ب

 اشو بفروشه.خندید و منم در اتاقشو بستم و راه افتادم تو حیاط تا اشکانو صدا کنم تا منو برسونه.سانیا هم به قول خودش رفته بود خرید کنه و طاله

 وقتی رسیدیم پیش کتابخونه،بازم قرار شد اشکان منتظرم بمونه.

 منم وارد کتابخونه شدم.کل کتابخونه رو از نظر گذروندم اما ارشام نبود.البد هنوز نیومده. و

 با صدای ارومی تقریبا نزدیکم ترسیدم و برگشتم عقب.

 با دیدن سامیار و لبخند پهنی رو صورتش،انگشت اشاره ام رو اوردم باال و گفتم:دفعه اخرت باشه مزاحمم میش ی.فهمیدی؟؟ 

 کتابخونه اس. چخبره؟اینجا-

 حرفی که اون یارو زد باعث شد برگردم سمتش و بکم ببخشید. 

 بعدشم رفتم سر یه میز نشستم و منتظر موندم تا ارشام بیاد. 

 مین گذشت که اومد.  ۱۰تقریبا 

 وقتی دید کجا نشستم،اومد سمتم و گفت:سالم خوبین؟ 

 یم و بعدش کتابخونه بسته اس.وقت دار  ۷سالم مرس ی.به نظرم زود تر شروع کنیم چون تا ساعت -

 اره.-

 نشست روی صندلی کنارم و ادامه داد:قبلش یه چیزی بگم؟ 

 نفس ی از روی کالفگی کشیدم و گفتم:من شمارو بخشیدم.موضوعی نبود که انقد دنبالشو میگیرین. 

 سرشو تکوم داد و گفت:باشه.

 ه کی درست ترجمه میکنه،بحثمون میشد و تهش هم می خندیدیم.بازم مثل اون روز کلی از کتاب رو ترجمه کردیم و همش هم سر اینک

 

 یکم که گذشت،زیر چشمی به سامیار نگاه کردم که همش ما رو زیر نظر داشت.خجالتم نمی کشه،پسره ی پر رو.

 

 

 گفتم:اوفففف.من دیگه نمی کشم.

 چیو؟-

 منظورم اینه که خسته شدم. -
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 باشه.-

 برم خونه. صداش کردم؛  دلم میخواست

 اقا ارشام؟ -

 زد زیر خنده که با اخم و تعجب نگاش کردم و گفتم:چرا میخندین؟ 

 از اقای راد اومدی به اقا ارشام.کم کم میشه ارشام دیگ نه؟؟؟ -

 با دهن کج گفتم:از این به بعد میگم اقای ارشام راد،خوبه؟ 

 ناراحت شدین؟ -

 .جوری رفتار کرد که انگار دارم خودمو بهش می چسبونم.ببینم مگه غیر از اینه؟ رومو برگردوندم ازش.خیلی بهم بر خورد

 با این فکر دلم گرفت که صداش دملو لرزوند.

 هونیا خانم؟؟! -

 با پر رویی برگشتم سمتش و گفتم:عه؟شدم هونیا خانم؟اول خانم نیک زاد بودم االن شدم هونیا خانم و کم کم میشم هونیا دیگه نه؟ 

دای من-
َ
 و در میاری؟؟ ا

دا در بیارم.-
َ
 مامانم بهم یاد نداده ا

 به به!چه مامان خوبی داری.حاال که ناراحت نشدی،میای بریم بستنی بخوریم؟می چسبه هااا! -

 راننده ام منتظرمه.-

 میای؟  راننده ؟؟؟؟من همش فکر می کردم اون شخص برادر یا پدر یا هر چیز دیگه ای باشه.خودت ماشین نداری که با اژانس-

 تا ماشین دارم.اما بابام نمی زاره تنهایی بیام بیرون.برام راننده شخص ی گرفته. ۲با غم نگاش کردم و گفتم:من 

 اهاااا.پس از اون مایه داراش ی. -

 با عصبانیت نگاش کردم و گفتم:مایه دار چیه؟اصال خوشم نمیاد از این کلمه هااا. 

 .باشه چرا عصبانی میش ی.خب یه کاری می کنیم-

 چی کار؟ -

 من با ماشینم راه میوفتم سمت یه کافه،شما هم پشت سرم بیاین تا اونجا بستنی بخوریم.نظرت چیه؟؟ -

 سرمو تکوم دادم و گفتم:باشه.بریم.

 لبخند زد و با هم از کتابخونه خارج شدیم و هر کی سوار ماشین خودش شد و راه افتاد. 

 مورد نظر خودش می رفت و ما هم مثل جوجه ادرک زست دنبالش راه افتاده بودیم. آرشام به سمت کافه ی

 اشکان یه جوری نگام می کرد و انگاری فکر می کرد و من و آرشام دوستیم یا...
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ه گفتم که خندید و گوشیشو جواب داد. 
َ
 با زنگ گوشیش که خیلی مسخره بود یه ا

 بله اقا؟ -

 ولی خانم دارن میرن جایی. -

 ......... 

 نمیدونم .از خودشون بپرسین. -

 ......... 

 چشم.یه لحظه صبر کنین.-

 گوشیو گرفت سمت من و گفت:کارتون دارن. 

 گوش ی رو ازش گرفتم و گذاشتم دم گوشم. 

 بله؟-

 کجا داری میری؟؟ -

 اوممم...-

 یکم خجالت می کشیدم بگم دارم با آرشام میرم کافه. 

 با آرشام میرم کافه. -

 برای چی؟ -

 دعوتم کرد برای یه بستنی. -

 باشه.حواستو جمع کن.میفهمی که؟-

 بله،میفهمم. -

 زود بیا خونه،چون شب مهمون داریم. -

 باشه بابا.خداحافظ. -

 خداحافظ.-

 گوشیو دادم به اشکان و به ماشین آرشام چشم دوختم تا بلکه زود تر یه جا وایسته. 

 شد و آرشام گوشه خیابون ایستاد و اشکانم پشت سرش ایستاد.  فکرم تبدیل به واقعیت

 به طرق مخالفم نگاه کردم که یه کافه ی شیک بود.

 از ماشین پیاده شدم و همزمان آرشام هم پیاده شد و اومد نزدیکم و با سکوت وارد کافه شدیم و رو یه میز نشستیم. 

 استرس و نگرانی تو وجودم پر شده بود. 
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 میشدم.چون برای اولین با یه پسر همچین جایی میومدم و قسطم نزدیک شدن بهش بود.  بایدم اینطوری

 یه پسره اومد تا سفارش هامون رو بگیره که آرشام گفت:کدوم بستنی؟ 

 مخصوص.-

 منم شکالتی.-

 پسره که رفت آرشام گفت:یه چیز بگم ناراحت نمیش ی؟ 

 نه.بگو-

 از دست بابات ناراحت نمیش ی؟ -

 چرا؟؟ -

 نجوری واست سخت میگیره و راننده شخص ی گذاشته برات. چون ای-

 خواهرم هم همینطوریه. -

 خب اذیت نمیشین؟ -

 سال که ما اینطوری زندگی می کنیم.  ۱۰عادت کردیم.االن بیشتر از -

 میشه بپرسم چرا؟ -

 رک گفتم:نه.متاسفم.

 باشه.-

 به خوردن. لبخند کجی براش زدم که همزمان بستنی هامون رو آوردن و شروع کردیم 

 آرشام:به نظرت می تونیم بهترین پروژه رو تحویل استاد بدیم؟ 

 اگه تالش کنیم اره.-

 اوهوم.اینم حرفیه.-

 یکم سکوت بود و تصمیم گرفتم با چند تا سوال یکم جو فضا رو عوض کنم.

 تو خواهر و برادر داری؟ -

 اره.یه خواهر و یه برادر. -

 خواهر دارم اسمش هانا و یه برادر که اسمش هاوش.تو چی؟؟  اها.منم یه-

 اها.اسم داداشم آروان و خواهرم آشا. -

 چه اسم قشنگی. -

 به قشنگی اسم تو. -
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 هااان؟چه ربطی داشت االن؟؟؟؟ 

 ممنون. -

 وقتی بستنی هامون تموم شد گفت:قرار بعدی کی باشه؟؟

 هم هر روز میاد کتابخونه دانشگاه و این آزارم میده گفتم:کتابخونه دانشگاه نریم.  با یاد اوری اینکه سامیار

 چرا؟-

 خوشم نمیاد دیگه. -

 می خوای خودم دلیلشو بگم؟ -

 متعجب گفتم:اگه میدونی بگو؟ 

 بخاطر سامیار دیگه نه؟ -

 اوم..نه من..با اون چیکار دارم.-

 الکی؟؟؟! -

 کالفه گفتم:اره.خوشم نمیاد ازش. 

 بریم اونجا. ۹.یه کتابخونه بگو،فردا ساعت اوکی-

 کتابخونه ی )...(. -

 باشه.-

 هر دومون از جا بلند شدیم که آرشام خودش رفت حساب کرد و اومد. 

 ممنون. -

 بخاطر بستنی؟ -

 کال دیگه.-

 اها.خواهش می کنم.-

 فردا میبینمت.-

 خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 و اونم رفت سمت ماشین خودش.  من رفتم سمت ماشین

 و هر کدوم راه افتادیم سمت خونه ی خودش.
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 ****************** 

 وقتی وارد خونه شدم،بی سر و صدا رفتم تو اتاقم و افتادم رو تخت و چشمام رو بستم تا بلکه ذهنم استراحت کنه.

 از جا بلند کرد. نمیدونم چقد گذشت که سر و صدایی که از پایین میومد منو به صورت خودکار

 

 حتی نمیدونستم مهمون ها کین.

 از کشیده و خوابه.پس یه شومیز زرد با شلوار گشاد مشکی و شال لیمویی پوشیدم و یه رژلب صورتی هم زدم و اول رفتم سمت اتاق هانا که دیدم سانیا اونجا در 

 هانا هم نبود و البد پایین بود. 

 ی رفتم که با دیدن سامیار و مامانش و یه پسر و دختر دیگه پنچر شدم.از پله ها پایین رفتم و به سمت پذیرای

 پسره یکم اشنا بود اما دختره نه.

 همه با دیدنم بلند شدن که بابا گفت:دخترم هونیا که می شناسینش.

 بعد رو کرد سمت اونا و گفت:این دختر خانم و اقا پسر برادر زاده ی مونا هستن. 

 این پسره که رهام بود! 

 سریع به هانا نگاه کردم که بیخیال داشت میوه میخورد.

 سری تکوم دادم و گفتم:خوشبتم از دیدنتون.

 بعدشم خیلی پر رو به سامیار و ننش نگاه کردم و  خیلی اروم گفتم:البته از دیدن شما نه.

 بعدشم کنار هانا نشستم و  گفتم:حال میکنی دیگه؟ 

 وای اره.نمیدونی چقد خوشمزه اس.-

 شمای درشت گفتم:چی؟ با چ

 به توت فرنگی های تو بشقابش اشاره کرد و گفت:اینا. 

 اروم زدم رو پیشونیم و گفتم:مگه این پسره رهام نیست؟

 چرا هست. -

 یعنی خوشحال نیستی که رو به روت نشسته؟-

 باهاش قهرم.-

 اروم خندیدم و بیخیال شدم و دیگه ادامه ندادم.

 

 با نگاه مونا که به حالت چندش ی نگام میکرد گفتم:مشکلی هست؟ یهو
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 نه عزیزم. -

 مسخره خندیدم و گفتم:باشه عزیزم.  

 همه فهمیده بودن که چه دشمنی با این زنیکه دارم.

 بابا هم چیزی نمی گفت و عادی بود. 

از رو مبل پرید و گوش ی بدست دوید سمت بابا و گوشیشو گرفت جلو بابا و گفت:بابا ببین!مامان هاوش رو برده  حدودا نیم ساعت خیلی عادی و با حرفای مسخره گذشت که یهو هانا با جیغ مثل فنر 

 بود آتلیه.ببین چه عکسایی گرفته.ببین!

 ودم و خودم عکسارو یکی پس از دیگری میزدم تا نگاه کنیم.از اینهمه ذوق هانا منم ذوقم گرفت و رفتم سمتشون و سرمو کردم تو گوش ی و برای حرص دادن مونا الکی به به و چه چه راه انداخته ب

 یهو رسیدیم به عکس مامان که با پیراهن قرمز جیغ بلند و بدون استین بود و موهای بلوندش که تا شونه هاش بود رو دورش باز گذاشته بود.

 لعنتی خیلی عکس جذابی بود. 

 ناز افتاده تو عکس. به مونا نگاه کردم و سریع گفتم:آخی مامان خوشگلم چه 

 بابا گوش ی رو گرفت سمت هانا و گفت:بگیر. 

 من و هانا بهم نگاه کردیم و بعد از مکث کوتاهی حس کردم هنوز جا داره که مونا حرص بخوره.

 برای همین گوش ی رو از هانا قاپیدم و رفتم سمت مونا و گفتم:مونا جون عکس مامانمو ببین.

 گله.مونا با حرص نگام کرد و گفت:خوش

 قیافه ی عادی به خودم گرفتم و گفتم:اما تو که عکسو ندیدی.

 بابا پرید وسط و گفت:هونیا میشه بشینی؟ 

 ناراحت گفتم:باشه. 

 بعدشم نشستم سر جام و گوش ی هانا رو دادم بهش. 

 همه از اتفاق هایی که تو این چند لحظه افتاد عصبی بودن اما من دلم خنک شده بود. 

 

 ون مونا و پسرش و اینا رفتن  و منم با خیال راحت رفتم تو اتاقم که دیدم سانیا گیتار منو برداشته و داره میزنه.اخرای شب بود که ا

 اشکایی که رو گونه اش روانه شده بودن،اولین چیزی بود که زد تو ذوقم. 

 اروم قدم برداشتم سمتش و دستمو گذاشتم رو شونه اش.

 برداشت و سریع اشکاشو پاک کرد و نگام کرد. وقتی متوجه من شد دست از گیتار زدن 

 گریه کردی؟؟؟! -

 چیز مهمی نیست.-

 نذاشت ادامه بدم و برای همین بلند شد و گیتار رو گذاشت سر جاش و گفت:من میرم پیش هانا. 
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 سرمو تکوم دادم و بهش گیر ندادم.

 

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

 مونده بود تا قراری که با ارشام داشتم،اما تنبل شده بودم و از رو تخت بلند نمی شدم. دقیقه ۴۰صبح شده بود و 

 

 مین بلند شدم و بعد از انجام کارام،یه تیپ بنفش و مشکی زدم و وسایلم رو برداشتم و رفتم پایین. ۳بعد از 

 بابا و سانیا و هانا  داشتن صبحونه می خوردن،منم رفتم سمتشون و گفتم:سالم.

 سالم ابجی. -

 سالم.-

 سالم میری دانشگاه؟ -

 به بابا نگاه کردم و گفتم:نه.با ارشام واسه ی یه پروژه ای میریم کتابخونه. 

 بابا با مکث چند ثانیه ای نگام کرد و گفت:چه زود صمیمی شدین! 

 منظور بابا رو فهمیدم و گفتم:هنوز به اونجا نرسیدیم. 

 زدم و تند تند رفتم سمت حیاط و به اشکان گفتم آماده بشه. بعدشم از اشبزخونه بیروز 

 

 وقتی رسیدیم به کتابخونه ی مورد نظر،سریع از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت کتابخونه.

 وقتی وارد کتابخونه شدم از دور آرشام رو دیدم که کلی کاغذ و کتاب دستش و بود و در گیر کارش بود. 

 .خوبی؟ رفتم سمتش و اروم گفتم:سالم

 سرشو بلند کرد و نگام کرد و لبخند زد.

 سالم.مرس ی تو خوبی؟بشین. -

 نشستم رو صندلی که تقریبا کنارش بود و گفتم:ببخشید دیر شد. 

 اشکال نداره.ببین یه چند خطی رو ترجمه کردم اما یه مشکل هایی داره که گفتم تو بیای رفع کنی.-

 باشه.-

 رفع اشکال هاش. کاغذا رو ازش گرفتم و شروع کردم به

 وقتی تموم شد گفتم:میگم بیا چند صفحه ،چند صفحه تقسیم کنیم و ترجمه کنیم بعد اخرش بشینیم اشکال هاشو رفع کنیم.

 خوبه.-
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 چند صفحه رو اون و چند صفحه رو من شروع کردیم به ترجمه کردن.

 

 ثی کنه.چقد گذشته بود،اما من کارم تموم شد و بیکار نشستم.اما آرشام هنوز تموم نشده بود و جوری سرش تو کتابه بود که انگار می خواست بمب خن نمیدونم

 

 به لباسش نگاه کردم که یه تیشرت سفید با شلوار مشکی و کفش اسپرت سفید بود. 

 

 عاشق عطرش بودم.

 

 رفتم دستم که انگار دارم به یکی پیام میدم،اما یواشکی وارد دوربین گوشیم شدم و ازش عکس گرفتم.یواشکی گوشیمو در اوردم و جوری گ

 اصال متوجه کارا و نگاه کردن های من نبود.اما یهو مثل فنر پرید و گفت:من تموم شدم.

 با قیافه بیخیال گفتم:من خیلی وقته که تموم شدم. 

 نقد غلط داره که باید تا شب رفع اشکال کنیم.با خنده نگام کرد و گفت:ولی ترجمه تو او 

 طلبکار نگاش کردم و گفتم:خوبه مشکل های ترجمه ی تو رو من رفع می کنم. 

 تقریبا بلند خندید و گفت:خب چته؟؟چرا ناراحت میش ی.

 بعد ترجمه ی منو ازم گرفت و شروع کرد به خوندن. 

 گهانی و بدون اراده،با مشت زدم تو بازوش و گفتم:چرا الکی غلط می گیری؟؟؟ هی می خوند و غلط های الکی می گرفت که یکدفعه خیلی نا

 متعجب نگام کرد که تازه فهمیدم چه غلطی کردم.

 سرمو انداختم پایین و گفتم:ببخ...

 نذاشت ادامه بدم و گفت:حاال مگه چی شده؟؟؟؟ 

 بهش نگاه کردم و گفتم:فکر کردم ناراحت شدی.

 نه.-

 امه ی کارمون رسیدگی کردیم.بعدش خیلی عادی به اد 

 وقتی که هر دوتامون حسابی حس خسته شدن کردیم،تصمیم گرفتیم بریم خونه. 

 هر دوتامون با هم داشتیم از کتابخونه خارج میشدیم که یهو گفت:نظرت چیه نیایم کتابخونه؟؟ 

 با چشمای گرد نگاش کردم و گفتم:پس کجا کارامون رو انجام بدیم؟؟ 

 ت اجازه میدن،بیا خونه ی ما..اومم.اگر خانواد -
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 با اخم نگاش می کردم که ادامه ی حرفشو خورد و گفت:یا من بیام خونه ی شما،کارا رو انجام بدیم. 

 با دهن کج نگاش کردم و گفتم:اگر بابام اجازه داد،باشه.

 سرشو تکوم داد که گفتم:خداحافظ.

 خداحافظ.-

 اشکان و اونم رفت سمت ماشینش و رفت. رفتم سمت ماشین

 

 چه زود داره جذب من میشه.. 

 ی خونه مجردی داره.از این جمله ام خندم گرفت و تو دلم گفتم:ولی خیلی پر رو هاااا...انا بدم هم نیومد تا برم خونشون رو ببینم.البته گفت خونه ی من،یعن

 

 به خودم انداختم و لبخند رضایت مندی زدم.  از داخل آینه نگاهی

 دیروز وقتی به بابا گفتم فردا می خوام بدم خونه آرشام با سر قبول کرد و االنم دارم آماده میشم تا برم.

 با آرایش مالیم صورتی و لباسای کالباس ی و سفید خیلی خوب شده بودم.

 به سمت خودم بکشم مخصوصا وقتی که دارم میرم خونه اش.  حسم می گفت خیلی خوبه که همین امروز یه خورده آرشام رو 

 لی بلند شدم و با برداشتن کیف و گوش ی از اتاق خارج شدم.ترس ی توی دلم بود که مبادا بالیی سرم بیاره اما آرشام پسر پاک و ساده ای بود و هرگز این کارو نمی کرد،پس با آرامش خاطر از روی صند

 و مشغول تماشای تلویزیون بود با دیدنم تک سرفه ای کرد و گفت: جون بابا. خواهرمون چه کرده! میخوای طرف واست غش کنه؟ هانا که توی حال نشسته بود

 خندیدم و گفتم:هانا اینطوری نگو.

 هانا خندید و سرشو تکون داد.

 کی برمیگردی؟  -

 ساعتی اونجا هستم. ۳،۴احتماال  -

 باشه.   -

 رو دیدم که داخل ماشین نشسته بود و منتظرم بود.به سمت در خونه رفتم و اشکان 

 

 بعد برگشتم سمت هانا و گفتم: هانا خداحافظ.

 هانا:بابای. 

 

 وقتی سوار ماشین شدم آدرس رو از توی گوشیم برای اشکان خوندم و اونم ماشین و روشن کرد و راه افتاد. 
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 ه وجودم و فرا گرفته بود نمی فهمیدم. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید و دلیل این همه استرس و اضطراب ک

 

 مدتی گذشت و اشکان با ترمز آرومی گفت:عذر می خوام خانم پالک چند بود؟ 

 بعد همزمان گوشیش زنگ خورد و جواب داد گذاشت دم گوشش. 

 

 .۲۱به گوشیم نگاه کردم و گفتم:پالک 

 سرشو تکون داد و راه اعتاد داخل کوچه و همزمان با تلفن حرف می زد.  اشکان

 جانم عزیزم؟ -

 کی من زدم زیر قولم؟  -

 ساعت دیر تر می رسم. ۱گفتم فقط  -

 شرمندتم عزیزم.  -

 .... 

 باشه میام.  -

 .... 

 تو جیغ جیغ نکن من میام.  -

 ..... 

 خداحافظ  -

 .... 

 

 برو. چون کار من یک ساعته تموم نمیشه.  با کنجکاوی گفتم: اگه بهش قول دادی

 اشکان متعجب از توی آینه نگام کرد و همزمان جلوی خونه ای ویالیی ایستاد.

 یعنی من میتونم برم؟ -

 اره. وقتی کارم تموم شد میگم که بیای دنبالم. -

 ممنون خانم. خداحافظ  -

 خداحافظ  -
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 از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه رفتم.

 اول شروع به آنالیز کردم.از همین 

 

 در کرمی و قهوه ای داشت و نسبتا بزرگ بود.

 ثانیه صدای آرشام پیچید و گفت: بفرما. ۵آیفون رو فشردم و بعد از 

 بعد در باز شد و وقتی من وارد حیاط شدم اشکان هم راه افتاد و رفت.

 سنگ فرش بود و سمت راستش پر از گل و درخت بود.  حیاطش

 چارچوبش قرار گرفت.  سمت چپ هم ماشینش پارک بود و درست توی راستای جایی که داشتم قدم برمیداشتم در قهوه ای بود و همون موقع باز شد و آرشام با لبخند تو

 با لبند نزدیکش شدم و سالم کردم.

 سالم بانو. خوبی؟ -

 تنم  لرزید و گفتم:مرس ی.تو خوبی؟  از کلمه ی بانو

 بله خوبم. بفرما. -

 بعد رفت کنار و جا باز کرد تا من وارد شدم. منم وارد خونه شدم و با سالن نسبتا بزگ که حال و نشیمن رو نشون می داد روبه رو شدم.

 ه هم سمت دیگه ی خونه بود.یه دست مبل بادمجونی و کرمی یه سمت حال بود به همراه تلویزیون. یه کاناپه کرمی و ساد

 خونه اش خیلی خوشگل بود. 

 آرشام: بیا اینجا بشین. 

 به مبلی که اشاره می کرد نگاه کردم و رفتم نشستم.

 میزی جلوم گذاشت و رفت به سمت آشبزخونه

 آشبزخونه اش ترکیب کاکائویی و کاراملی بود.

 میکنی؟ با ذوق به خونه اش نگاه کردم و بعد گفتم: تو تنها زندگی 

 نه. ولی پدرم به هر سه تا بچه هاش خونه داده. این خونه االن حکم خونه مجردی داره بعدا حکم خونه مشترک. -

 خندیدم و با ناز گفتم:یعنی اگه یه دختری بیاد تو زندگیت و باهاش ازدواج کنی،خونه اش اینجاست؟ 

 همینطور که مشغول بود نگاهی بهم کرد و گفت: اره. بده؟؟

 نه.اتفاقا خیلی هم خوبه. نه -

 بعد دوباره به اطرافم نگاه کردم و توی سمت مخالفم دری رو دیدم و یکم اون طرف تر هم پله ای بود و می رفت باال.

 تا در ببینم و برای همین پرسیدم: باال چند تا اتاقه؟  ۳به باال نگاه کردم و فقط تونستم 
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 تا اتاق خواب و و یک اتاق کار.  ۴حموم، تا در هست. یه در سرویس بهداشتی و  ۶باال  -

 تا اتاق خواب؟  ۴ابرویی باال انداختم و گفتم: چرا 

 تای دیگه برای بچه هام. ۳چون یکیش برای من و زنم میشه و  -

 تا بچه!!!!  ۳خندیدم و گفتم:

 تا پسر یکی دختر. ۲اره. چیه مگه؟  -

 چرا دو تا دختر نه؟  -

 دو تا پسر باشه و مواظب تک دخترم باشه. چون باید -

 بعد از اتمام حرفش سینی به دست اومد سمتم و گذاشتش رو میز و روی مبل نزدیکم نشست و با لبخند به روی میز نگاه کردم.

 زحمت کشیدی. -

 وظیفه اس. -

 خندیدم و خم شدم چای و شکالتی برداشتم و مشغول شدم. 

 

 ت باشه و گفت: یه سوال بپرسم؟دقیقه نشده بود که نذاشت سکو  ۲

 اوهوم ده تا بپرس.  -

 کس ی تو زندگیت هست؟ -

 یعنی کس ی رو دوست داری؟ 

 نگاش کردم و تمام اجزای صورتشو از نظر گذروندم و لب زدم: نه. 

 یکی ته دلم داد زد:شاید از این به بعد باشه.

 سرمو تکون دادم و گفتم: چطور؟ 

 د و گفت: همینجوری. اخه دختر خوشگل و خوش اخالقی مثل تو کس ی رو دوست نداره؟ نگاهش یه جوری بود اما زود خنثی ش

 با خنده گفتم:

 منو اینجوری نبین ها،بداخالقم.  -

 خندید و گفت: راستشو گفتی حاال؟ 

 اره. تو چی؟؟ -

 منم مثل تو.  -

 لبخندی زدم و گفتم: پس مکمل هستیم. 
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 گفتم: شکالتش خوشمزه بود.  سوتی بزرگی داده بودم و گیج

 آرشام کهدمتوجه شده بود اما به روم نیاورد و گفت: خب از خانوادت بگو..

 چی بگم؟  -

 هر چی.-

 قبال که گفته بودم.  -

 اون بار که رفته بودیم کافه زیاد چیزی نگفتی و گفتی متاسفم نمیگم. -

 بهش اعتماد داشتم لب زدم:خب اره دوست نداشتم راجب بهش بهت بگم. سرمو انداختم پایین و با اینکه

 االن چی؟  -

 االنم فرقی با اون روز نداره. -

 خندید و زل زد تو جفت چشمام و گفت: داره

 سوالی نگاش کردم که گفت: بگو راحت باش.

 سالی میشه که جدا شدن.  ۷اروم لب زدم: خب پدر و مادر من جدا شدن. یعنی  

 ابام سیاوش و مامانم هاله. اسم ب

 آرشام متاسف گفت: چرا؟؟

 سال و نیم بود از بابام جدا شد.  ۲مامان من نمیتونست با شرایط شغلی بابام کنار بیاد و وقتی داداش کوچیکم  -

 ساله بود. ۲،۳ساله بود و برادرمم که گفتم  ۱۰سالم بود و خواهرم تقریبا   ۱۶اون موقع من 

 ری زندگی می کردین؟اصال مگه شغل بابات چیه؟ آرشام ناراحت گفت:چجو 

 آرشام منم زیاد در جریان شغل بابام نیستم.ازم نخواه که برات توضیح بدم.  -

 ولی من و هانا پیش بابام زندگی می کردیم و می کنیم و مامانم و هاوش با هم زندگی می کنن.

 آرشام نگاهی بهم کرد و گفت: خیلی سختی کشیدی؟ 

 و غم و اینا نبود. فقط برای جدایی از مادرمون که هر چند وقت میبینیمش هست و شرایط شغلی بابام که خیلی سخت و غیر قابل تحمل.  سختی ما مالی -

 آرشام آروم گفت:چقدر بد. 

 خندیدم و گفتم:حاال تو بگو.

 ماه دیگه منو عمو می کنه.  ۳بارداره تا من بابام کارخونه مواد غذایی داره. داداشم آروان هم همونجا کار می کنه و زنش کیانه هم  -

 خندیدم و گفتم:مبارکه.

 ادامه دادم: آشا چی؟ خواهرت. 
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 اون پرستاری میخونه. تازه سال اول. -

 اها چه خوب. -

 سرشو تکون داد و گفت: خب شروع کنیم. 

 اره اره -

 بعد هم وسایل هامون رو در اوردیم و نشستیم روی زمین و شروع کردیم...

 

 *** 

 ذهن و دلم باشه.  در حین کار نگاه های زیر زیرکیم به آرشام و همچنین نگاه های اون ذهنمو مشغول کرده بود و هیچ دلم نمی خواست چیزی در مورد آراشام تو

 

 و نیم بود که روی زمین افتادم و گفتم: وای بسه. ۶ساعت 

 پاشو تنبل این نصف صفحه رو هم ترجمه کنیم. -

 با اعتراض: نه !

 پاشو.  -

 . با بی حالی بلند شدم و اون یه مقدار رو هم ترجمه کردیم و بعد گوشیمو در اوردم و شماره ی اشکان رو گرفتم که گفت نزدیکه و زود میرسه

 

 آرشام: شام میموندی یه پیتزایی چیزی سفارش می دادیم.

 

 خندیدم و گفتن: نه دیگه. حاال انشاهلل دفعه بعد تو بیا خونه ما. 

 د و گفت:حتما. چشمکی ز 

 ان بالفاصله راه افتاد. بعد کمی با سکوت گذشت و اشکان با تک زنگی زد که فهموند اومده و منم بعد از خداحافظی با آرشام از خونه خارج و سوار ماشین شدم و اشک

 تو کل مسیر فکر و ذهنم درگیر امروزم بود.

خواسته رو باهاش بکنم. اون مظلوم تر  افتادم که قراره چه بالیی سر آرشام بیارم و همین باعث گرفته شدن حال دلم می شد. اخه هیچ دلم نمی خواست و دوست نداشتم کاری که بابا دائم یاد این می

 و مهربون تر از این حرفا بود.

 

 وقتی رسیدیم با بی حالی و هم چنان با فکری درگیر وارد خونه شدم.

 با که روی مبل نشیته بود با دیدنم گفت: چی شد؟با

 اخمام رفت تو هم و گفتم: قرار بود چیزی بشه؟
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 چی شده نکنه کاری از دستت بر نمیاد؟  -

 خیر بابا. خیلی خوب هم میتونم. اما دارم نابود میشم تو این راه،باعث و بانیش هم شمایی. -

 به سمت پله ها رفتم و خودم و به اتاقم رسوندم و به محض ورودم به اتاق با سانیا روبه رو شدم. بعدشم بدون حرف دیگه ای و گوش دادن به حرف بابا

 سالم قشنگم.  -

 سانیا: سالم. خوبی؟؟

 بی حوصله گفتم:اره تو خوبی؟

 سانیا از جاش بلند شد و گفت: کارامو کردم. اخرین شبی که مزاحم شما هستم. 

 . چه حرفیهتند برگشتم سمتش و گفتم: سانیا؟ این 

 سانیا دماغشو کشید باال و لب زد: ارسالن با یه دختری نامزد کردن حتی اجازه ندادن که مهر طالق خشک بشه. 

 به ناراحتی هام اضافه شد و رفتم سمتش و نرم بغلش کردم.

 ناراحت نباش. تو هم ازدواج می کنی و خوشبخت میش ی -

نمی کنم. به جاش بچه ارسالن یا هیچکس. االنم میگم خدا یکی مرد هم یکی. حاال اگر شانس نیاوردم و منو نخواست،دیگه کس ی دیگه رو نمی خوام و هیچوقت ازدواج  نه هونیا. من یه روزی گفتم یا -

 ام رو بزرگ می کنم و خوشبختش می کنم.

 ولو رو خوشبخت کنی،خودت و ناراحت نکن و آروم باش. خوب؟؟ ازش جدا شدم و اشکای روی گونه اش رو کنار زدم و گفتم:پس اگر قصد داری اون کوچ

 باشه. تو کجا بودی؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و نشستم روی تخت.

 خونه آرشام بودم. -

 سانیا هم کنارم نشست و دستشو گذاشت روی پام.

 چیزی شده که پریشونی؟؟ اتفاقی افتاد؟  -

 نه.   -

 من دارم داغون میشم. دارم در کنار اینکه قراره اونو نابود کنم خودمم نابود میشم.  لبمو تر کردم و با غم سنگین ادامه دادم:اما

 چرا؟؟ -

 نمیدونم.  -

 سانیا من وقتی نگاهش می کنم پشیمون میشم از اینکه چقدر پست و بدم که دارم این کارو باهاش می کنم.

 اینا منو آزار میده. 

 ش نزدیک کرد. سانیا دستشو انداخت روی شونه ام و منو به خود

 مراقب خودت باش هونیا. روزی نرسه عاشقش بش ی و خودت و ببازی!  -
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 خندیدم و گفتم: ای کاش این چیزا وجود نداشت و من و آرشام واقعی عاشق هم می شدیم.

 سانیا: هونیا تو نباید به این چیزا فکر کنی.

 سعی خودم و می کنم.  -

 ه سمت حمام رفتم تا کمی آروم بشم.سانیا ازم جدا شد و منم به همراه حوله ام ب

 ******** 

 صبحانه ی کمی خوردم و با دیدن هانا گفتم:مدرسه میری؟؟ 

 اره.  -

 خیلی خب منم میرم دانشگاه. -

 با صدای گوشیم سریع برداشتمش و همینجور که به سمت در میرفتم از هانا خداحافظی کردم و گوشیم و جواب دادم. 

 بله؟ -

 جانم. سالم هونیا -

 سالم مامان. خوبی؟؟ هاوش چطوره -

 دورت بگردم ما خوبیم.دیشب بهت زنگ زدم جواب ندادی.  -

 متوجه نشدم. زیاد حوصله نداشتم.  -

 چرا عزیزم؟ چی شده؟ -

 هیچی مامان. خسته بودم. -

 خاله ات. فردا عصر میام دنبال هاوش. باشه. امروز غروب هاوش رو می فرستم اونجا. بی قراری می کنه. خودم هم میرم شمال پیش -

 باشه مامان. خداحافظ. -

 خداحافظ.  -

 سوار ماشین شدم و اشکان هم راه افتاد. 

 وقتی رسیدم دانشگاه مستقیم رفتم سمت کالس و اونجا با دیدن آرشام خندیدم و به سمتش رفتم.

 سالم.  - 

 سالم هونیا خوبی؟ -

 دی از روی اینکه یکم بهش نزدیک شده بودم زدم و گفتم:خوبم. اینکه خیلی عادی باهام رفتار کرد لبخن 

 نشیتم روی صندلی کنارش که خالی بود و بعد گفتم: اگر دوست داری فردا بیا خونه ی ما برای انجام ادامه ی کارمون.

 آرشام:حتما.
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 استاد اومد و شروع به درس دادن کرد و منم فقط جزوه ام رو می نوشتم و گوش می دادم.

 م.لب بود که با دیدن آرشام حالم بد نشده بود اما سامیار رو که گوشه کالس نشسته بود، دیدم اعصابم به هم ریخت چون واقعا ازش متنفر بودجا

 دلیلش هم زیاد و پر معنا و معلوم بود.

 《آرشام》

 دم کنار اونم شاد بودم. منی که کنار هیچکس جز خانوادم آروم و شاد نبودم. نمیدونم چرا اما هونیا وقتی کنارم بود شاد بودم. درست مثل وقتی که کنار خانوادم شاد بو 

 هونیا هم خوب بود هم خوشگل. 

 اه،اصال چرا باید وسط کالس به اون و شکل و قیافش فکر کنم.

* 

 د آروان و زنش هم امروز بیان ناهار اونجا،مامانم گفته بود منم حتما برم . وقتی دانشگاه تموم شد یه خداحافظی از هونیا کردم و یک راست راه افتادم سمت خونمون. از اونجایی که قرار بو 

 

 با ورودم به خونه آشا به سمتم اومد و گفت: سالم داداش. خوش اومدی. 

 سالم شیطون. چخبر؟ -

 سالمتی. -

 آروان اینا اومدن؟  -

 نه بابا. -

 و بعد مامان اومد و گفت: سالم پسرم خوش اومدی. تو کی می خوای زن بگیری؟؟  با آشا نشستیم

 وا مامان! باز من اومدم شروع کردی.-

 آشا: مامان به نظرم آرشام یکی رو زیر نظر داره. 

 بعد بهم چشمک زد.

 ِا آشا! نه خیر من فعال قصد ادامه تحصیل دارم. -

 دن. بعد ادا دخترا رو در آوردم و اونا هم خندی

 مامان بابا کجاست؟  -

 هنوز نیومدن.  -

 قرار بود بابات و آروان برن دنبال کیانه و با هم بیان.

 اها پس االن دیگه می رسن. -

 مامان که به سمت آشبزخونه می رفت گفت: اره. 
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 منم رو کردم سما آشا و گفتم:تو خوبی؟ از دانشگاه چه خبر؟

 فعال که خوبه.  -

 درسات خوب پیش میره؟  -

 اره.  -

 خوبه آفرین. -

 

 

 این فسقلی به دنیا نیومد من عمو بشم؟ سر و صدای آروان و کیانه به همراه بابا از داخل حیاط نشون داد که اومدن و منم تند تند رفتم سمت در و وقتی اومدن با خنده گفتم:هنوز 

 یاد. ماه مونده تا به دنیا ب ۶ماهه اس.  ۳کیانه خندید و گفت:آرشام بچه ی من تازه 

 با خنده گفتم: ای بابا. 

 حاال یه چیزی...اگر دختر شد اسمشو بزارین آفرین. من خیلی دوس دارم.

 هممون که نشستیم کیانه گفت: تو اسم دختر آفرین دوس داری باید بزاری رو بچه خودت. 

 آروان پرید وسط و گفت:اها آرشام تو نمی خوای زن بگیری؟ من زنداداش می خوام ها! 

 بابا. عجب گیری کردیم.  ای -

 همه خندیدن و کیانه گفت:بچه ام اگه دختر باشه اسمشو می ذارم کیانا و اگر پسر باشه کیان.

 ابرویی باال انداختم و گفتم:خوبه. 

 آروان: انشاهلل که پسره. 

 کیانه: نه خیر. دختر! 

 آشا: ای کاش دوقلو بود که انقد شما بحث نمی کردین. 

 عد مامان گفت بریم ناهار بخوریم همه زدیم زیر خنده و ب

 《هونیا 》

 عجب روزی رو در پیش داشتم.به خدمتکار سفارش کرده بودم دسر و عصرونه آماده کنه تا وقتی آرشام اومد سنگ تموم بزارم. 

 اینجور که خودش گفته بود تا یک ساعت دیگه اینجا بود.

 بابا که خونه نبود و هانا هم درگیر درساش بود.

 مید آرشام قراره بیاد کلی لج کرد که میام یه دوری می زنم تا ببینمش. اما وقتی فه

 سانیا هم که رفته بود تا خونه اش رو بچینه و منم بهش قول داده بودم شب برم خونه اش و بمونم.
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 روی مبل نشیتم و گوشیمو برداشتم و وارد تلگرام شدم.

 زدم. پروفایل آرشام که عکس خودش بود رو زوم کردم و لبخندی

 چقد حیف که قراره بازیش بدم.

 حیف!

 حیف همچین پسری که میتونه عاشق دختری خوب و خوشبخت بشه. 

 امیدوارم بعد از این ماجرا ها شکست نخوره.

 

* 

 آیفون خورد و با تعجب زیر لب گفتم: چه زود اومد! 

 

 ه سمتش رفتم.بلند شدم و به خدمتکار که به سمت آیفون می رفت اشاره زدم که خودم میرم و ب

 وقتی جواب دادم و به صفحه آیفون نگاه کردم با سامیار و مونا و بابا مواجه شدم.

 لعنتی ها ! اینجا چی کار می کنن وقتی قراره آرشام بیاد... 

 .شما باز مهمون آوردی ؟؟ که مونا بفهمه گفتم: بابا من مهمون دارم درو باز کردم و اونا وارد خونه که شدن جوری

 بابا با ابرویی باال انداخته گفت: سانیا؟؟ 

 سرمو تکون دادم و گفتم:اون که رفت .خونه گرفت.

 مونا پرید وسط و گفت: پس مهمونت کیه؟

 با اعصابی خورد گفتم: لزومی نداره به شما بگم.

 بابا:کیه هونیا؟ 

 قورت دادم و برای اینکه سامیار هم عصبی بشه گفتم:آرشام. آب دهنمو 

 بابا: خیلی خب. شما می تونین برین تو ...نه..ما می ریم تو اتاق کار من.

 بعد به مونا اشاره کرد و داشتن می رفتن اما سامیار موند که گفتم:بابا پس این چی؟؟ 

 اشاره کردم که مونا با عصبانیت گفت:این اسم داره خانوم. درضمن باید یکی باشه پیش شما که حواسش باشه. بعد از قصد به سامیار

 خندیدم و گفتم:یکی باید حواسش به این باشه. 

 بعد رو به بابا گفتم:بابا من حوصله افراد مزاحم رو ندارما. 
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 منتظر نگاه کردم تا سامیار هم همراهشون بره. 

 سامیار گفت: مامان من میرم دور بزنم ولی بر خالف نظرم

 منم تلخ خندیدم و به رفتنش به سمت در و خروجش نگاه کردم.

 مونا و بابا هم رفتن سمت اتاق کار بابا. 

 پنهون نمونه،دلم گرفت...این زنیکه داشت به جای مامانم کنار بابام می رفت.

 سال پیش بشه. ۱۰ن کار آرشام زندگی ما مثل اما من نمی ذارم ادامه پیدا کنه،کاری می کنم بعد از پایا

 هانا از پله ها اومد پایین و با دیدنم گفت:چی شده؟

 هیچی. -

 کی اومده؟  -

 مونا و پسرش که البته پسرشو فراری دادم.  -

 هانا خندید و گفت: خوب کردی. آرشام کو؟ 

 االن دیگه میاد.  -

 اوکی. میگم...  -

 کردم و گفتم:جانم؟  نگاهش

 میشه امشب همراه رهام برم بیرون شام؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: مراقب خودت باش هانا. بیشتر از این بهش نزدیک نشو. 

 چشم.  -

 ذوقی کرد و به سمت اتاقش رفت. 

 منم خواستم برم بشینم که زنگ آیفون خورده شد و با دیدن آرشام سریع جواب دادم و گفتم: بفرما. 

 عد دکمه رو زدم. ب

 

 جلوی در ایستادم و وقتی اومد با تعجب به دستش نگاه کردم.

 چون دو تا شاخه رز زرد دستش بود و داد بهم.

 با خوشحالی گفتم:برای منه؟مرس ی! 

 آرشان خندید و وارد که شد گفت: قربانت. راستی سالم.

 سالم. خوش اومدی. -
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 گل هارو گذاشتم روی میز و گفتم: چه خبر؟  رفتارش خیلی خوب بود و وقتی روی مبل نشستسم

 سالمتی.خونه ی قشنگی دارین -

 مرس ی. -

 کس ی نیست؟ اخه مزاحم شدم. -

 

 یهو هم زمان در باز شد و امیر بادیگارد بابا اومد داخل و رو به من گفت: خانوم اشکان گفت امروز جایی نمیرین؟ 

 ن می گفت اینا چرا اینجوری هستن.از اینکه جلو آرشام اینجوری گفت یه جوری شدم. اال 

 نه اقا امیر.میتونه بره.-

 امیر که رفت نفس عمیقی کشیدم و آرشام گفت: شبیه بادیگارد ها بود. 

 خب بود. -

 آرشام متعجب گفت: اوف در این حد؟؟ 

 اره. خب بیخیال. یه چایی بخوریم بعد شروع کنیم. -

 باشه -

 خدمتکار که تو آشبزخونه بود گفتم: عزیزم چایی و شیرینی بیار  به

 چشم خانوم.  -

 آرشام: همیشه خدمتکار و بادیگارد ها هستن خونتون؟ 

 خب راننده و بادیگارد ها میرن چون زن و بچه دارن.  اره استخدام هستن دیگه. بعض ی وقتا مرخص ی میرن. البته این دو تا خدمتکار کس ی رو ندارن. اینجا یه اتاق دارن ولی-

 

 اها  -

 لبخندی زدم و اونم زل زد بهم.

 نگاهش یه جوری بود و اذیتم می کرد.

 خدمتکار که سینی حاوی چایی و شیرین و قند رو آورد روی میز گذاشت و رفت. 

 و رو به آرشام گفت:خوش اومدین. هانا از پله ها اومد پایین و یک راست اومد سمت ما و با لبند سالم کرد 

 آرشام هم خندید و سالم کرد بعد رو به بهم گفت:معرفی نمی کنی؟ 

 هانا زودتر گفت:هانا هستم. خواهر هونیا.
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 آرشام: اها بله. خوشبختم

 همیچنین. خب دیگه میرم درسامو بخونم اومدم یه اعالم حضور بکنم. -

 ما که خندیدم اونم خندید و رفت.

 وت چای خوردیم و بعد شروع کردیم به انجام کارامون.ما هم در سک

 

 مدتی گذشت و آرشام که حسابی از نشستن و دائما نوشتن خسته شد بلند شد و کمی راه رفت. 

 منم به مبل تکیه داده بودم و زل زده بودم به جعبه ی لوازم که یکم اونور تر از من افتاده بود.

 وی اون برگه چی نوشتی؟؟ سکوت کرده بودیم که یهو آرشام گفت: ر 

 و خواست بیاد اون سمت من که پاش گیر کرد به جعبه و افتادنش روی من با جیغ خفه من یکی شد... 

 تموم هیکل آرشام افتاده بود روی هیکل ظریف من که نصف اون بود. 

 و بسته بودم اما حس می کردم. دستاشو گذاشته بود دو طرف من روی زمین و صورتش درست مقابل صورت من بود و با اینکه چشمام 

 آروم چشمامو باز کردم و بدون هیچ تکونی نگاش کردم.

 نگاهش روی اجزای صورتم می چرخید و این آزارم می داد. 

 چرا اینجوری شدم من؟؟؟ قلبم بی قراری می کرد. نگاه آرشام تنم و می لرزوند و داشتم زیر هیکلش آب می شدم.

 میومد پایین و من با ترس نگاهش می کردم.صورت آرشام توی هر صدم ثاینه 

 چه اتفاقی داشت میوفتاد!؟؟ 

 صدای سرفه ای مارو به خودمون آورد،البته آرشام رو به خودش اورد من که فقط کار اونو زیر نظر داشتم.  

 

 آرشام که بلند شد منم آروم بلند شد و با سامیار مواجه شدیم.

 کرد؟؟  لعنتی اون اینجا چی کار می

 سامیار با پوزخند گفت: ببخشید مزاحم شدم. 

 آرشام: به،اقا سامیار..

 سامیار:سالم.

 رو به من گفت: خواستم برم پیش مامانم. 

 با عصبانیت گفتم: برو..

 بعدش هم چیزی نگفتم تا بره.
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 آرشام: اون اینجا چی کار میکنه؟؟آشنا هستین؟؟ 

 اروم گفتم: بعدا بهت میگم. 

 آرشام اتفاق چند ثاینه پیش رو به روی هم نیاوردیم و تصمیم گرفتیم بقیه کارمون رو انجام بدیم.  جاب بود نه من نه

 بعد از دو ساعت که دیگه آرشام قصد رفتن داشت گفتم: تقریبا داره تموم میشه اگر یک بار دیگه با هم انجام بدیم تموم میشه.

 آرشام لب زد: اره  

 پس بیا خونه ما..-

 تو. نه دیگه نوبت -

 خندیدم و گفتم:مگه بازی؟؟؟ 

 یهو یه چیزی ته دلم گفت: اره دیگه اینم عضوی از بازی هستش. 

 ناراحت شدم اما به روی خودم نیاوردم و گفتم: باشه من میام.

 آرشام لبخندی زد و وسایل هاشو جمع کرد و داشت می رفت به سمت در که بابا از پله ها اومد پایین. 

 دوس نداشتم با هم رو به رو بشن ولی شدن. اصال

 

 بابا: سالم آقای راد. 

 آرشام به سمت بابا برگشت و گفت: سالم. شرمنده مزاحم شدم.

 . داری میری؟؟ شام میموندی دیگهاین چه حرفیه -

 نه دیگه مزاحم نمی شم. -

 باهات حرف بزنه.  مزاحم چیه. اگه شام نمونی ناراحت میشم و نمی ذارم دیگه هونیا -

ا حرفش باعث شد آرشام بگه: باشه دیگه بازم به مزاحتمت ادامه  خنیددیم و منم با پوزخند به بابا نگاه کردم. نمی خواستم بیشتر از این آرشام اینجا بمونه اخه بخاطر اون اتفاقی که افتاد ولی بابا ب

 میدم.

 بعدش خندید و بابا خندید و گفت: نه بیا بشین .

 آرشام رفت باب بابا روی مبل نشستن،به سمت پله ها رفتم و مستقیم رفتم به اتاق هانا. وقتی 

 وقتی وارد شدم دیدم داره آماده میشه و با دیدنم گفت:آرشام رفت؟؟ 

 نه. بابا گفت شام بمونه.  -

 بعد  و با عصبانیت گفتم: تو  کجا؟

 با رهام میرم بیرون دیگه.  -

 ا گفتی میری بیرون؟ دهنمو کج کردم و گفتم:به باب
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 لبخند شیطانی زد و گفت: جلوی آرشام ضایع می کنه ما رو بد میشه.

 هانا:تو بگی چیزی نمیگه. بگو یمره تولد دوستش.

 سرمو تکون دادم و گفتم:حیف. می خواستم برم پیش سانیا. 

 هانا: صبح با هم میریم. 

 مدرسه نداری؟؟  -

 نه تعطیله. -

 باشه.  -

 ج بشم که برگشتم سمتش و گفتم: خودش میاد دنبالت؟ خواستم از اتاقش خار 

 اره.  -

 بگو دم در نیاد . ممکن امیر و سهیل رهام رو ببینن و به بابا بگن. -

 باشه.  -

 میرین؟ کجا از اتاق که خارج شدم هم زمان مونا و سامیار از اتاق کار بابا خارج شدن و داشتن می رفتن پایین که با عصبانیت گفتم:ما مهمون داریم. 

 مونا با پوزخند برگشت سمتم و گفت:با خودت چی فکر کردی؟ کاری نکن از این خونه فراریت بدم.  

 زبونم بند اومده بود و نتونستم چیزی بگم. به جاش تو چشمام اشک حلقه شد. 

 که ته گلوم بود.بغض هم 

 اونا رفتن پایین و منم همونجا ایستادم و با غم به زندگیم فکر کردم..

 

 

 《آرشام》

ساله با تیپ و قیافه ای بسیار با کالس و غرق  ۴۰ودا با پدر هونیا صحبت می کردم که اون پسره سامیار که بدجور رو مخم بود و خیلی بی دلیل دلم می خواست سر به تنش نباشه همرا یه خانوم حد

 آرایش از پله های خونه اومدن پایین و مستقیم سمت ما اومدن. 

 ه کردم که با اخم بهشون نگاه کرد.به پدر هونیا نگا

 ولی برخالف تصور و چیزی که تو چهره اش بود گفت: بفرما بشینین این همکالس ی هونیا هست... 

 سامیار: بله می شناسیم.

 بعد نگام کرد و منم با پوزخندی کم رنگ نگاهش کردم.

 پدر هونیا:مونا هونیا کجاست؟ 
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 کیه و چه نسبتی با هونیا و خانوادش داره گفت: نمیدونم.خانومه که فهمیدم اسمش مونا ولی نمیدونم  

 سامیار: فکر کنم اتاق خواهرش بود. 

 بابایهونیا خدمتکارو صدا زد که بره به هونیا بگه بیاد پایین.

 دقایقی با سکوت گذشت که هونیا با همون سر و وعض قبلیش اومد.

 جام بدم.اون اتفاق و واکنش من توی چند ساعت پیش چی بود اما با دیدن هونیا دلم می خواست اون صحنه تکرار بشه و کاری که می خواستم بکنم رو ان  نمیدونم دلیل

 

 آرشام دیوانه شدی...چته تو! اون فقط هم گروهی و همکالس ی تو. چرا باید اونو ببوس ی و...

ه... 
َ
 ا

 اش نشسته بود نگاه کردم. به هونیا که رو به روم کنار باب 

 چشم هاش سبز و خوش رنگش ندا از گریه کردن می داد.

 اما چرا!؟ 

 نگاهم بهش باعث شد به خودش بیاد و دماغشو باال بکشه و نگاهم کنه.

 نگاهش با لبخند کم رنگی یکی شد. 

 شون هست. بابا ی هونیا سکوت رو شکست و گفت: راستی آرشام جان ایشون همکار من هستن و ایشون پسر 

 نفس عمیقی کشیدم و سرمو تکون دادم. 

 اما فکر و ذکرم پیش هونیا بود.

 لعنتی برای چی ناراحت بود؟؟ 

 شونه ای باال انداختم و بیخیال شدم.

 نه.هونیا  اروم به  باباش چیزی گفت و باباش با اخمی شدید چیزی گفت و بعد رو به خدمتکار گفت که هر موقع شام آماده شد ما رو صدا بز 

 

 هونیا با گوشیش مشغول بود که هم زمان زنگ خورد و جواب داد. 

 همه بهش نگاه می کردن که گرم مشغول حرف زدن شد. 

 سالم عزیزم. قربونت خوبم. -

 .... 

 دلم می خواست امشب پیشت باشم ولی خب نشد مهمون داشتیم. -

 .... 
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 باشه عشقم حاال چرا عصبانی میش ی  -

 ... 

 

 با کی داشت حرف می زد. عشقم! یعنی

 اون که گفته بود هیچکس تو زندگیش نیست ولی حاال داشت با یه نفر حرف می زد که بهش می گفت عشقم؟؟ 

داشتم و زدم تو پیشونیم و گفتم: وای  الکی گوشیم رو بر دیگه نمیتونم اون خونه رو با اون همه ماجرا و موضوع های مشکوک از جمله همکار مشکوک پدر هونیا و این دروغ های هونیا رو تحمل کنم و 

 من باید برم. 

 پدر هونیا: چرا؟ 

 هونیا: چیزی شده؟؟ 

 الکی لب زدم: مادرم مریض شده بهتره برم. 

 هونیا:وای انشاهللا زود خوب بشه.

 با یه نگاه بدی نگاهش کردم و متاسف بودم براش.

 بعد بلند شدم و گفتم: دیگه میرم. 

زود از خونه که معلوم   بالم تا دم در اومدن و وقتی خداحافظی کردم و خواستم برم بیرون که یهو یه صحنه ای توی ذهنم مرور شد و باعث شد قدم هام آروم بشه ولیپدرش و هونیا بلند شدن و دن

 نبود چه خبر بود دور شدم.

 من اون مادر سامیار رو می شناختم. اما چجوری؟؟ اون کی بود؟؟؟ 

 

 ل رانندگی شدم و هم زمان به مغزم فشار آوردم تا یادم بیاد.توی ماشینم که نشستم مشغو 

 صحنه ای از عقد آروان با اون دختری که بهش خیانت کرده بود و عقدشون به هم خورده بود تو ذهنم اومد. 

 این خانومه اونجا یه کادو به لروس و داماد داده بود و گفته بودن عمه ی عروسه.

 

 ت تو هم.با ماشین زدم کنار و اخمام رف

 

دادن و عقد به هم خورد و چند وقت بعدش هم دختره  چند سال پیش آروان و یه دختره به اسم تینا عاشق هم بودن. روز عقدشون یکی اومد و کلی عکس و فیلم هایی از خیانت دختره به آروان نشون 

 خودکش ی کرد.

 . رو انتخاب کرد و آروان خیلی زود ازدواج کرد و خوشبخت شد مامانم هم برای آروان کیانه
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 اما اون زن به عنوان همکار از اتاق های خونه هونیا شون نیومد بیرون. 

 نکنه نسبت دیگه ای داشته باشن؟؟ 

 سرمو تکون دادم تا این موضوع ها از مغز و فکرم دور بشه.

 شک داشتم و انتظار نداشتم دروغ بگه.  به غیر از این موضوع به هونیا

 شایدم من خیلی پر توقع هستم.اصال چرا باید هونیا کل زندگیشو به من بگه؟ 

 اره من زیادی حساس شدم نسبت به کس ی که فقط هم کالسیم و هم گروهی برای انجام یه کار درس ی و دانشگاهی. 

 ... ولی

 شین و روشن کردم و راه افتادم.یکی تو سرم گفت ولی نداره و الفاصره ناخداگاه ما

 ***** 

 《هونیا 》

رفته به اشکان زنگ زدم و اومد دنبالم و آدرس خونه سانیا رو  به محض رفتن آرشام سریع لباس پوشیدم و هانا رو به بهونه رفتن به خونه سانیا با خودم بیرون بردم و بعد از اینکه مطمئن شدم با رهام 

 بهش دادم. 

 

 .سانیا هم ناراحت بود و وقتی تو جمع نشسته بوریم بهم زنگ زد کلی ناراحت بود .دلم خیلی گرفته بود 

 

 متری سانیا،پیاده شدم و به سانیا پیام دادم تا درو باز کنه. ۹۰وقتی رسیدیم به خونه ی کوچیک 

 به اشکان هم گفتم منتظرم نمونه و بره.

 

 وقتی وارد خونه سانیا شدم با لبخند گفتم:صاحب خونه؟؟ 

 اتاق خوابش اومد بیرون و گفت: خوش اومدی. از

 با لذت به خونه اش نگاه کردم و گفتم:چقدر شیک و خوشگل. 

 بعد مانتو و شالم رو در اوردم رو مبل نشستم که سانیا هم میوه برداشت و اومد نشست کنارم.

 چه خبر خوبی؟ نی نی چطوره؟ -

 خوبه. منم خوبم. -

 چه خبر؟ مهمون کی بود؟ آرشام؟ تو

 سرمو تکون دادم و با ناراحتی که بهم هجوم آورد گفتم: اومد. ولی سامیار و مونا گند زدن به حال من.
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 سانیا سوالی نگام کرد و منم همه چیز و گفتم و سانیا با حرص گفت: غلط کرد زنیکه پر رو.

 ین؟ حاال واقعا تو و آرشام تو یه همچین موقعیتی گیر کرد

 اره حاال تو همون موقعیت سامیار هم سر رسید. -

 سانیا زد زیر خنده و اروم گفت: می ترسم یهو تو هم دلتو ببازی تو این بازی. 

 شاید باور نکنی اما خود منم همیک حس رو دارم. -

 ساینا سرشو تکون داد و گفت: خدا به خیر کنه.

 شتم و شروع کردم به خوردن.سرمو تکون دادم و بعدش از ظرف میوه پرتقالی بردا

 

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

 دیشب رو خونه سانیا خوابیده بودم و االنم داشتیم با هم ناهار می پختیم. قرار بود هانا هم بیاد و تا غروب بمونیم و بعد بریم خونه.

 

 داشتم وسایل ساالد رو خورد می کردم که سانیا گفت: بیخیال کاری که تو گفته بودی شدم. 

 ه جایی نزدیک به همینجا به عنودن منش ی مطب قراره کار بگیرم. ی

 شوکه گفتم:واقعا؟؟؟ مبارکه..

 ممنون.   -

 حاال حقوقش خوبه؟  -

 بد نیست. بهتر از هیچی که هست. -

 اره.  -

 ون ای کاش منم مثل تو خونه مجردی داشتم.خیلی خوبه اینجا. زنگ آیفون که خورد سانیا رفت در و باز کرد و بعد از چند ثانیه هانا وارد شد و به محض ورد گفت: وای سانیا ج

 ؟ بگو ببینم دیشب خوش گذشت ساینا خندید و همینطور که به سمت آشب خونه میومدن من بلنند گفتم: این حرفا به تو نیومده

 سالم آبجی اره. -

 سالم. کجا رفتین؟ -

 . اوم رفتیم رستوران ولی قبلش رفتیم برام یه چیزی خرید -

 سوالی نگاهش کردم که روی صندلی نشست و گفت: نمی گم چی گرفت. 

 سانیا زد روی شونه اش و گفت: حاال چون تو بین ما عاشقی خودتو نگیر. االنم بگو چی گرفت.

 یک ساعت زیبا.  -
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 بعد آستین مانتوشو زد باال و مچ دستشو آورد باال. 

 که دستش بود نگاه کردم و شوکه گفتم: نقره اس؟؟ به ساعت نقره ای

 هانا خندید و گفت: اره.

 ابرویی باال انداختم و گفتم: خدا شانس بده. 

 هر سه تامون با جمله ی من زدیم زیر خنده و بعد من بلند شدم و ساالد رو گذاشتم تو یخچال.

_____________________ 

همونطوری از  ستم به مامان زنگ بزنم و بپرسم که چرا دیروز هاوش رو نیاورد پیش ما که نگاهم سر خورد سمت دو شاخه گل رز زرد که آرشام گرفته بود و ورودمون به خونه گوشیم رو برداشتم و خوا 

 دیروز روی میز بود و به سمتش رفتم روی مبل رو به روش نشستم و گل رو برداشتم و بو کردم.

 هنوزم عطر خوبی داشت.

 ند شدم و به سمت اتاقم می رفتم که یهو هانا زد زیر خنده و گفت: نکنه جدی جدی عاشقش شدی تو! به همراه گل بل

 ِا هانا.اون هنوز هیچ حس ی به من نداره بعد من عاشقش شدم؟!  -

 از واکنش قشنگت نسبت به گلی که برات آرده بود معلوم بود.  -

 می گرفتم به سمت اتاقم رفتم. چیزی نگفتم و بعد از یه خنده همینطور که سماره مامان رو 

 

 الو هونیا جان؟  -

 سالم مامان. چرا هاوش رو نیاوردید؟  -

 راستشم من نرفتم پیش خالت برای همین دیگه نیاوردمش.  -

 چه خبر؟؟تازه یادت افتاد قرار بود هاوش بیاد پیش شما؟ 

 نه مامان. راستش یکم درگیر بودم اصال فکر و ذهن و وقتم پر بود -

 دورت بگرده. حاال شاید هاوش رو برای پنجشنبه و جمعه که مهد نمیره بیارم پیش شما. مادر -

 باشه مامان. فعال خداحافظ  -

 خداحافظ  -

 

 گوشیمو بعد از قطع کردن گذاشتم روی میز و بعد زل زدم به گل های توی دستم.

رو از اب پر کدم و بعد گل ها رو گذاستم توی لیوان و گوشیمو برداشتم و یه عکس ازش گرفتم و مستقیم فرستادم   ثانیه ای نگذشت که لیوان روی از روی میز برداشتم و به وسیله تنگ آب توش

 برای آرشام.

 ش گذروندیم.ابی حرف زدیم و خو وقتی کارم تموم شد لباس هامو با بلوز و شلوار آبی کم رنگ تعویض کردم روی تخت دراز کشیدم تا وقت شام استراحت کنم چون خونه سانیا حس
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//// //// //// //// //// //// / 

 

 《سیاوش 》

 با قدم گذاشتن به خونه مهدی خودش اومد استقبال و به جای سالم و سوال پرسیدن راجب جنس ها گفت:چه خبر از کار های استفا؟؟ 

 چیزی نگفتم و اخم ریزی بین ابرو هام نشست.

 خبری نیست. -

 دخترت هنوز نتونسته اونو عاشق خودش کنه؟؟ یعنی -

 عشق الکی که نیست.  -

 با خنده ای غلیظ و شدید گفت :خوبه .

 روی مبل نشستم و اونم نشست و پاکت سیگارشو در آورد و بهم تارف کرد که رد کردم و اون گفت:جنس ها چطور بود؟ 

 کار هاشو انجام دادم.  -

 . حاضر جواب و بی نقص.خوبه -

 هاش نگاه کردم و اونم همینطور که نگاهم می کرد گفت:منتظر شب عروس ی دخترتم. تو چشم

 دندون هامو روی هم فشار دادم که ندا از عصبانیتم می داد.

 مهدی: چیه؟ دوست نداری عروس بشه؟

 چرا..ولی اگه تو این کار اتفاقی براش بیوفته و هر سختی براش ایجاد بشه ازت نمی گذرم.  -

 کارشو درست انجام بده و عجله کنه هیچ وقت چیزی نمیشه. اگه  -

 . اون که داره تالش خودشو می کنه -

 سه روز پیش هم پسره اومده بود خونمون. 

 مهدی ابرویی باال انداخت و گفت:مونا که بهم گفت باور نکردم،پس دخترت خوب پیش رفته

 جمع کنه. پوزخندی زدم و گفتم: پس کس ی رو داری که کنار ما اطالعات

 ، آدم راجب زن آینده اش اینطوری صحبت نمی کنه -
ُ
 ا
ُ
 . ا

 .به مبل تکیه کردم و با پوزخندی شدید تر گفتم: اره. نه که من عاشق و دل باخته ی مونا هستم

 باید باش ی.  -

 خونه کوفتی بیرون برم.چیزی نگفتم و به جاش به امیر و سهیل اشاره زدم که برن ماشینو روشن کنن تا هر چی زود تر از این 
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سوار ماشین شدیم سریع راه افتادن و گفتم مستقیم امیر که رفت سهیل موند پیشم و بعد از چند دقیقه بلند شدم و خداحافظ آرومی به مهدی گفتم و به همراه سهیل از اونجا خارج شدم و وقتی 

 برن خونه.. 

 

 

 مواجه شدم و یک راست رفتم سمت آشبزخونه و دیدم خدمتکارا دارن ناهار می پزن.  وقتی وارد خونه شدیم با سکوتی سنگین

 ناهار آماده شد هم من هم دخترا رو ... -

 یکیشون پرید وسط و گفت: آقا هونیا خانوم نیستن فقط هانا هست.

 سوالی گفتم: کجا رفته؟ 

 نمیدونیم آقا ولی دو،سه ساعت پیش رفتن. -

 

 شد و هونیا با یه جعبه و چند تا پالستیک که دستش بود وارد شد.حرفش با باز شدن در یکی 

 سالم کجا بودی؟  -

 سالم بابا. من خرید رفته بودم. -

 خرید واسه چی؟؟  -

 دو روز دیگه تولد آرشام. -

 پر معنا نگاهش کردم که رفت سمت پله ها و وسایل هاشو گذاشت روی پله و بعد برگشت سمتم. 

 راش تولد بگیرم،برای همین رفتم یه کافه هماهنگ کردم و چند تا دوست و همکالس ی هامون رو دعوت کردم.خواستم توی یه کافه ب -

 سری تکون دادم و گفتم: امیدوارم این کاری که می کنی تو رو موفق کنه.

 ی ).....( کافه  ۵چیزی نگفت و ناراحت داشت می رفت که برگشت سمتم و گفت: به سامیار هم بگین بیاد. پس فردا ساعت 

 باشه.  -

 .بعدشم بدون حرف دیگه از پله ها باال رفت و یک راست به اتاق هانا رفت

 

 《هونیا 》

 وارد اتاق هانا شدم و با شوق گفتم:بیا ببین چیا خریدم.

 هانا:ببین من میگم عاشقش شدی میگی نه. 

 ِا هانا... -



 انتقام زیبا 

114 
 

 ! گفت:وای چقدر کادوروی تختش نشستم و در جعبه رو باز کردم و هانا با شوق نشست و 

 من یه ست کمربند و کیف پول و پاپیون گرفته بودم با یه ادکلن مارک.

 خودم که راض ی بودم از کادویی که برای آرشام گرفته بودم و امیدوارم اونم خوشش بیاد. 

 ادکنک که خریده بودم درست کنم.توی پالستیک ها هم کلی بادکنک قرمز و مشکی و طالیی بود که می خواستم توی کافه اونارو روی پایه ب

 قرمز راه راه ،برای روز تولد بپوشم.کیک خوشگلی هم سفارش داده بودم و یه هودی قرمز برای خودم خریده بودم و می خواستم با شلوار چرم مشکی و بوت های مشکی و کاله مشکی و  

 هانا: منم می تونم بیام؟ 

 اره به رهام هم بگو.   -

 هانا:آخ جون.

 میگم...

 نگاهش کردم و منتظر نگاهش کردم.

 ای کاش این آرشام واقعا و واقعی میومد تو زندگیت نه برای بازی و انتقام و.. -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: حس منم مثل تو.

 کافه ی )...( با رهام بیا.  ۵هارو برداشتم و بلند شدم و رو به هانا گفتم: برای پس فردا ساعت  ادامه ندادم و وسایل

 . باشه -

 

 

 . از اونجایی که تعداد کمی از دوستامون رو دعوت کرده بودم به نظر خودم خیلی خوب بود

 ******* 

 و پوشیده بودم و جلوی آینه نشسته بودم داشتم آرایش می کردم.روز تولد زود تر از او چیزی که تو ذهنم بود رسیده بود و االنم لباسام

 باحال داشته باشه. با آرشام جوری هماهنگ کرده بودم که مثال اول بریم کافه و و بعد بریم خونه ی اون برای انجام کارای دانشگاه و می خواستم یه سوپرایز 

 روم آرایش می کردم تا بیاد.قرار بود سانیا بیاد اینجا و بعد با هم بریم و منم آروم آ

 

 رژلب قرمز به لبام زدم و ریمل زدم. پشت چشمام رو کمی سایه تیره و مشکی زدم و با زدن الک طالیی و مشکی کارم تکمیل شد. 

 رو نشون می داد.  ۴کوله ی مشکیم رو برداشتم و بعد از گرفتن وسایل هام به ساعت نگاه کردم که 

 و نیم برم.  ۴ین اونجا به عهده خود کافه بود کار من راحت بود و می خواستم از اونجایی که حتی کیک و تزئ

 .هانا که با رهام میومد و خیالم راحت بود
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 گوشیم رو برداشتم و شماره سانیا رو گرفتم. 

 

 الو سانیا کجایی؟؟  -

 دم در بیاین بیرون. -

 اوکی. -

 هم نگاه کرد و منم یکم از سر و وعضم خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین و خواستم رد بشم که بابا گفت: خوش بگذره.از اتاق خارج شدم و بابا که هم زمان از اتاقش خارج شد ب

 ون ایستاده.چیزی نگفتم و یک راست رفتم تو حیاط و دیدم اشکان که از قبل باهاش هماهنگ کرده بودم آماده تو حیاط و سریع بهش گفتم: بریم دوستم بیر

 

 هم سرشو تکون داد و چسمی گفت و منم سوار شدم و اونم بالفاصله راه افتاد و از حیاط خارج شد. اشکان

 

 سانیا با مانتویی مشکی و طالیی جلوی در بود و با دیدنش لبخندی زدم و اونم سوار شد.

 چه خوشگل شدی شیطون. بهت بگم ما اونجا پسر مد نداریما.  -

 طرفو ببری؟؟ تو چقدر خوشگل شدی،می خوای دل  -

 اره دیگه.-

 خندیدیم و اشکان از توی آینه نگاهم کرد و بعد دوباره به رو به روش نگاه کرد.

 

بکنم و امروز   دیکه همون لحظه دلم خواست این کارو دروغ چرا اما واقعا خوشحال بودم که می خواستم آرشام رو برای تولدش سوپرایز کنم. از اونجایی که تو اینستاگرامش گذاشته بود تولدم نز 

 قراره این کارو بکنم. ولی خب در اصل تولدش فرداست و برای همین شک نمی کنه. 

 می کنی.  وا هونیا؟! اخه چرا باید شک کنه؟ هیچوقت نمیتونه فکر کنه تو می خوای سوپرایزش کنی اما تو سوپرایزش می کنی و اونو به خودت نزدیک تر

 عد از دقایقی رسیدیم میش کافه و به اشکان گفتم بره خونه.با چیزی که از دلم گذشت خندم گرفت و ب

 با وردمون به کافه از ذوق می خواستم بال در بیارم. 

 ذاشته بودن.های قرمز و مشکی و طالیی گ  میز برگی وس، کافه گذاشته بودن و دور تا دورش صندلی بود برای مهمون و یک صندلی مشکی مخصوص بود که کنارش پایه بادکنک با کلی بادکنک

 کیک ساده ی سفید و کاکائویی که گرفته بودم با اون شمع های رنگی کوچیک روی میز، خودنمایی می کرد. 

 واقعا همه چی خوب شده بود و همون طوری که دوست داشتم شده بود.

 مدتی نگذشت که بقیه بچه ها هم اومدن و دور میز نشستن و دیگه در واقع ما منتظر آرشام بودیم.

 کارکنان کافه هماهنگ کرده بودم که کرکره های شیشه ی کافه رو بکشن پایین و اونا هم همین کارو کردن. با 
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 ه هم برسن چرا که خیلی به هم میومدن.حدودا نیم ساعت از اومدن دوستامون میگذشت که هانا و رهام هم اومدن و با دیدنشن تو دلم گفتم ای کاش این دوستیشون پا برجا بمونه و ب

 

به دست ایستادم و در که باز شد به جای آرشام  خالصه نگم براتون که شمارش معکوس تا ساعتی که با آرشام هماهنگ کرده بودم بیاد کافه شروع شده بود و دقیقا همون ساعت بود که من کیک 

 سامیار وارد شد.

 از بس درگیر بودم به ذهنم نرسید که اون نیومده بود. 

 م ماسید و به جاش گفتم: خوش اومدی.با دیدنش لبخند رو لب

 اما دقیقا همون موقع در باز شد و با ورد آرشام من جیغ بلندی زدم و همه هم زمان همه گفتیم تولدت مبارک! 

 آرشام از ذوق شدید هیچ نمیدونست چی بگه،حق داشت ،اون از من توقع نداشت واسه تولدش سوپرایزش کنم. 

 خودم و تو دلش جا کنم.. اما من خوب میدونستم چجوری

 با گذر این جمالت از دلم حالم یه جوری شد.

 بازم یاد این افتادم که چقدر موقعیت بدی دارم و دارم یکی رو بازی میدم.

که ناخداگاه نرم بغلم کرد و از شدت خجالت گونه هام رو به سرخی رفت و   آرشام به سمتم اومد و منم از فرصت استفاده کردم و کیک رو گذاشتم رو میز و خواستم اشاره بزنم روی صندلی بشینه

 پاهام سست شد.

 همه دست می زدن و البد مطمئن شده بودن چیزی بین ما هست،ولی در واقع هنوز هیچ چیزی بین ما نبود. 

 دستامو آروم انداختم پشت سرش و منم توی این به آغوش کشیدن همراهیش کردم. 

به هر چیزی و قلبم رو برای هر حس ی  آغوش گرم و دستای مردونه اش که روی کمرم جا داشت حس عجیبی رو بهم منتقل کرد و زبونم رو برای گفتن هر چیزی و مغزم رو برای فکر کردندروغ چرا ولی 

 از کار انداخته بود. 

 از خدا که پنهون نیست ولی دلم می خواست تا ابد تو این آغوش باشم.

 بی بهم می داد که تا حاال تجربه اش نکرده بودم.این آغوش حس خو 

 

 خدایا،خودت مراقبم باش که مبادا کاری بیشتر از چیزی که ازم خواسته شده انجام بدم.

 

 از همدیگه جدا شدیم و آرشام همین طوری که نگام می کرد و منم زیر نگاهش ذوب می شدم گفت: فکرش و نمی کردم که سوپرایزم کنی.

 دم و گفتم:خب مهم بود برام که روز تولدت خوشحالت کنم. لبخندی پهن ز 

 حرفی که گفته بودم خیلی ناخداگاه و بدون اراده و خواسته بود و برای همین لبخندم جمع شد و آرشام آروم گفت: مهم؟؟ 

 چیزی نگفتم ولی سریع گفتم:برای من شاه تهران تویی برای همین خواستم خوشحالت کنم. 

 برق زد و گفت: ِا؟ خب شایدم ملکه ی این شاه تو بش ی. هوم چطوره؟؟؟  چشماش از شوق و ذوق 
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 نفسم برای لحظه ای بند اومد و سریع گفتم:شوخی کردم. 

 چشمکی زد و سانیا گفت:چقدر حرف میزنین..آقا آرشام بیا شمع هاتو فوت کن.

 ده باش ی..سال زن ۱۰۰بعدش هم بچه ها عین بچه ها دست زدن گفتن:بیا شمع هات و فوت کن تا 

 خندیدم و آرشام نشست روی صندلی و خواست شمع رو فوت کنه که گفتم: نه اول آرزو کن.

 بعد منتظر نگاهش کردم و اونم همینطور که نگاهم می کرد سکوت کرد.

 بعد هم خم شد شمع رو فوت کرد و گفت: خوب شد؟ 

 متعجب گفتم: اصال آرزو کردی؟؟ 

 بله که کردم.  -

 چرا موقع آرزو کردن منو نگاه کرد و بعد بیخیال گفتم:خب بدین کیک رو ببرم تا برامون تیکه تیکه کنن.  برام تعجب آور شد که

 و بعد همین کارو کردم و بعدش رفتم نشستم و گفتم:خب به نظرتون بهتر نیست االن کادو هارو بدیم؟ 

 آرشام متعجب نگام کرد و گفت:همینا کادوی بزرگی بود.

 به سمت کادوش که روی میز کناری گذاشته بودم رفتم و برداشتمش و به سمت آرشام رفتم و گرفتم جلوش و گفتم:بازم تولدت مبارک. خنیدیدم و سریع

بروش به باال آروم جوری که من بشنوم گفت: ای کاش زود تر همچین ملکه ای پیدا می کردم.
َ
 اونم خندید و با انداختن یه تای ا

 پهمگن تبدیل شد که سریع جمعش کردم و یکی از دخترا گفت: چی میگین به همدیگه که اینجوری هونیا می خنده!؟  لبخند کمرنگم به به لبخند

 آرشام چیزی نگفت و شروع کرد به باز کردن کادویی که داده بودم و یکی از گارسون های کافه هم با کیک ها اومد و جلوی همه میزاشت.

 .ممنون.آرشام با دیدن کادوش گفت: خیلی قشنگه

 بقیه هم کادو هاشون که شامل ساعت،گردنبند،تیشرت و... بود رو به آرشام دادن و بعد همه شروع کردیم به کیک خوردن.

 با خستگی خیلی زیادی من و هانا  وارد خونه شدیم و سانیا هم رفت خونه خودش. 

 و رو به من گفت: چه خبر؟ خوش گذشت؟  بابا که روی مبل نشسته بود با گوش ی صحبت می کرد با دیدن ما خداحافظی کرد

 پوزخندی کنج لبم نشست و بابای بی غیرتم نگاه کردم.

 بله خوب بود. -

 هانا:بابا نگران نباش آبجی خوب پیش رفته

 به هانا چپ چپ نگاه کردم که بابا گفت: چطور مگه؟؟ 

 هیچی بابا.  -

 م اومد. بعد بدون حرف دیگه ای به سمت پله ها رفتم و هانا هم پشت سر 

 بدون اینکه چیزی به هانا بگم وارد اتاقم شدم و بعد از تعویض لباسام به سمت تخت رفتم و در حقیقت بیهوش شدم 
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 ****** 

 《آرشام》

 به سقف اتاق خیره بودم و غرق فکر و درگیری بودم.

 امروز بغلش کردم و اون حرفا رو بهش گفتم؟؟ نکنه جدی جدی ازش خوشم اومده باشه؟ چرا

 فکرایی که از سرم می گذشت بدجور روم اثر گذاشته بود به طوری که بعد از مدتی متوجه حضور آشا توی اتاقم شدم و برگشتم سمتش.

 سالم امروز کجا بودی؟  -

 امروز دوستام برام تولد گرفته بودن.  -

 که یه جوری انگار شک کرد گفت: دوستات؟؟ از چه جنس ی بودن حاال؟؟  آشا

 خندیدم و بلند شدم به تخت تکیه دادم و نشستم.

 از چه جنس ی؟؟ از جنس مونث.  -

 خب دیگه بازم بگو.  -

 بعد نشست روی صندلی منم با خنده ای گفتم: پاشو برو انقد فضولی نکن. 

 داداش بگو دیگه . -

 ست که بخوام بگم.حاال موضوعی نی -

 از چشمات می خونم که موضوعی هست. -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: حاال یه دختری هست که.. 

 منتظر نموند ادامه بدم که با جیغ فرابنفش گفت: مامان آرشام عاشق شده.

 و بدو بدو از اتاق خارج و از پله ها پایین رفت.

 فتم بیرون و به سمت پله ها رفتم که مامان رو توی هال که آشا داشت براش تعریف می رکد دیدم.توی اوج تعجب و خنده بودم که به خودم اومدم و ر 

 مامان که منو دید گفت: اره آرشام؟؟ آشا راست میگه؟

 که خیلی مهمه و اونم امروز برام تولد گرفت.بلند خندیدم و گفتم: ماملن هنوز که چیزی نیست. ما یه دوست ساده و هم دانشگاهی هستیم. این اواخر یه تحقیقی با هم انجام میدیم 

 آشا: اما به دلت که نشسته؟ مگه نه؟

 سرمو تکون دادم و بدون حرفی در مقابل چشمای پر از خنده ی اونا شب به خیری گفتم و به سمت اتاقم رفتم.

درصد عصبانی بشم و با  ۳۰ایستاده بود و داشت حرف می زد هونیا بود و همین باعث شد به اندازه ی  وارد دانشگاه که شدم که اولین کس ی که چشمم بهش افتاد سامیار بود اما..کس ی که رو به روش

 دالیلی معلوم که هنوز نمی فهمیدم. 

یه ی دیگه هم اونجا نمونم و به سمت در ورودی صدم ثانسامیار با اینکه منو دیده بود بیشتر با هونیا حرف می زد و هونیا یهو زد زیر خنده که باعث شد عصبانیتم دو چندان بشه و حتی برای یک 

 دانشگاه رفتم.
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شد گفت: سالم  دقیقه هونیا وارد کالس شد و با دیدنم لبخندی زد و من به جای اینکه جواب لبخندش رو با لبخند بدم اخم ریزی کردم و اونم وقتی نزدیکم  ۵تو کالس نشسته بودم که بعد از 

 اخمو.خوبی؟؟ 

 سالم ممنون.  -

 تا کالس بعدیمون هم هیچ حرفی بهم نزد. ۲طی  یا که متوجه شد حوصله ندارم چیزی نگفت و از اونجایی که کنار من جا نبود روی صندلی پشت سرم که خالی بود نشست و تا پایان کالس و حتیهون

 ندان خوشم نیومده بود.دروغ چرا اما دلم می خواست باهام حرف بزنه،بخنده،خوش باشیم...اما من از چیزی که دیده بودم چ

 سوار ماشین که شدم، خواستم حرکت کنم که با صدای کوبیده شدن دستی به شیشه ی کنارم برگشتم سمتش و با هونیا رو به رو شدم. 

 شیشه رو دادم پایین و لب زدم: بله؟

 امروز میریم کتابخونه؟؟ برای انجام کارامون..  - 

 الفگی می داد .اما چرا؟؟ اون که نمی دونست من بابت اون طرز حرف زدن و رفتارش با سامیار ناراحت شدم! کل صورتش رو از نظر گذروندم که ندا از ک

 

 اره میام.  -

 چه ساعتی؟ -

 خوبه؟ ۴ -

 اره.  -

 خداحافط  -

 فرصت دیگه ای ندادم و شیشه رو دادم باال و حرکت کردم. 

 شد و راننده ی اون هم راه افتاد.  از توی آینه هم دیدم که سوار ماشین

 

 《هونیا 》

 ود و داشتن حرف می زدن به سمت اتاقم رفتم و در اولیندلم گرفته بود و با ورودم به خونه بدون توجه به بابا که روی مبل نشسته بود و اون زنیکه هم با چند تا کاغذ و سند رو به روش نشسته ب

 فرصت لباسامو در آوردم و با برداشتن حوله ی زرشکیم به سمت حموم رفتم و مستقیم رفتم زیر دوش. 

 ن اونطوری رفتار کرده.حال بدم با ریزش قطرات آب توسط دوش خوب نمی شد،فقط با خوب حرف زدن آرشام خوب می شد که متاسفانه اونم سر دلیلی که نمیدونم چیه با م

د بده و وقتی باهاش حرف زدم  دلم نمی خواست که آرشام باهام اونجوری رفتار کنه،اون آدمی نبود که جواب لبخندم رو با اخم و جواب سالم و احوال پرس ی من رو خشک و سر  دلم گرفته بود ! هیچ

 اونطوری مثل غریبه ها باهام حرف بزنه.

 مگه چیکار کرده بودم که اینجوری باهام رفتار کرد؟؟ 
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 نشستم و زانو هامو بغل کردم و قطره ای اشک روی گونه ام روانه شد. زیر دوش روی زمین

 اون یه قطره به قطرات بیشتری تبدیل شد و در واقع من داشتم با هق هقی که سعی داشتم صداش در نیاد گریه می کردم.

 واب بدم.صدای کوبیده شدن در حموم توسط هانا و صدا زدنش منو به خودم آورده بود اما دلم نمی خواست ج

 لحظاتی گذشت که صدای بابا هم اومد و گفت: هونیا چته تو؟؟

 

 رفتار بد آرشام روی من بدجور تاثیر بزاره؟؟ خودمم نمیدونستم دلیل حال بدم چی بود؟؟ آیا فقط بد رفتار کردن آرشام باعث حال بدم بود یا چیزای دیگه ای وجود داشت که باعث شده بود

 دم و با صدایی که بهشون برسه گفتم: چیزی نیست! چشمام رو روی هم فشار دا 

 بابا:هونیا بابا بیا بیرون. 

 شتر شد.صدایمهربون بابا من و یاد قدیما وقتی که هنوز از مامان جدا نشده بودن و زندگی ما خیلی قشنگ و با صفا بود انداخت و شدت گریه هام بی

 هانا:آبجی بیا دیگه.

 و بدتر کرد و باعث شد دوش آب رو ببندم و حوله ام رو بپوشم و با بستن کمربندش از حموم خارج بشم.صدای بغض آلود هانا حال بد من ر 

 

 وقتی از حموم خارج شدم بابا با دیدنم گفت: هونیا چی شده؟؟ 

 هانا: آبجی...

 گریه ام ادامه پیدا کرد و روی تخت نشستم.

 آرشام با من خوب حرف نمیزنه.  -

 اتاقم نشست و گفت: چرا؟؟ بابا روی صندلی

 شونه ای باال انداختم و گفتم: نمیدونم. 

 توکه همین دیروز براش تولد گرفتی آبجی... -

 سرم و تند تند تکون دادم و بعد گفتم: اما اون امروز سعی کرد سرد ترین و خشک ترین رفتار رو با من داشته باشه.

 بسته ی خودت کنی نه اینکه واسش غصه بخوری.بابا: خودت و ناراحت نکن. تو فقط قراره اون و وا

 

 می شدم.حرف بابا درست برعکس چیزی بود که من داشتم تجربه می کردم. من عالوه بر اینکه اونو به خودم وابسته می کردم خودمم داشتم بهش وابسته 

 

 وع کردم به خوندن.با رفتن هانا و بابا از اتاقم،لباسام رو پوشیدم روی تخت نشستم و کتابی برداشتم و شر 
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 **** 

 بود که شروع کردم به آماده شدن تا سر ساعت برسم کتابخونه. ۳ناهار رو به گفته ی بابا خدمتکار آورد تو اتاقم و یه کم ازش خوردم و بعدش هم که حدودا ساعت 

 

 تصمیم گرفتم آرایش مالیمی بکنم تا هم کالفه بودنم کم رنگ بشه و هم به چشم آرشام بیام.

اشتم به لبام کشیدم و با زدن ریمل و مداد چشم ای همین روی صندلی جلوی میز آرایشم نشستم و اول از همه کرم مرطوب به صورتم زدم و بعد کرم پودر هم رو زدم و بعد رژلب سرخابی رو برد بر 

ال مشکی و زرشکی پوشیدم و در اخر کتاگونی های ساقدار سفیدم رو پوشیدم و برداشتن وسایل و سفید کارم رو تموم کردم و موهام رو هم باز گذاشتم و مانتویی زرشکی و شلوار مشکی به همراه ش

 کیف مشکیم از اتاقم خارج شدم و بایا که هم چنان تو هال نشسته بود با دیدنم گفت: کجا؟ 

 کتابخونه. -

 برای چی؟  -

 قرار بود بریم تا کارای تحقیق رو انجام بدیم. -

 با آرشام؟ -

 داخافظبله...خ -

 به سالمت.  -

 

تا صندلی هایی که یه گوشه حیاط بود نشستم و   ۵از  وقتی رفتم تو حیاط متوجه شدم اشکان نیست و برای همین گوشیمو در آوردم و شماره ی اشکان رو گرفتم و گفتم که سریع بیاد و بعد روی یکی

 منتظر موندم تا اشکان برسه.

 آرنجم روی میز بود. دستمو تکیه داده بودم به سرم،جوری که 

 با گوشیم هم یه اهنگی گذاشتم تا حال و هوام عوض بشه؛

 

 تو مثله دریایی که موجاش مثل موهاته 

 رنگین کمون با همه رنگاش توی چشماته

 تو مثله خورشید داری میتابی رو قلبم که 

 گل عشقمون کنار هم شکوفا شه

 انقده میگم دیوونتم بد عادت ش ی 

 ذره باهام بد ش ی  من میمیرم اگه یه

 آخ چقد خون دال خوردم که آخر سر 

 تو با پاهای خودت خواستی مال من ش ی 
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 چقدر آرومم باهات 

 تو خیابون و شب

 چه میچسبه باهات زیر بارون و چتر 

 هر کی دوست داره عشقشو یه تنه

 حق میدم بخواد از همه بگذره 

 من حال دلم با تو خوبه فقط. 

 

 ..... 

 از هوروش بند( )اهنگ تو مثه دریایی 

 

 ..... 

 و با عجله سوار شدم و گفتم که تند تر بره. ۴دقیقه مونده به  ۵اهنگ برای بار سوم پلی شده بود که اشکان تازه رسید و هم زمان خواستم اهنگ رو قطع کنم و سوار ماشین بشم دیدم ساعت 

 با اینکه قصد داشتم سر ساعت برسم اما داشتم دیر تر می رسیدم.

 

* 

 دقیقه اس و با عجله ای وصف نشدنی وقتی ماشین توسط اشکان ایستاد از ماشین پیاده شدم و وارد کتابخونه شدم.  ۲۰و  ۴رسیدیم نزدیک کتابخونه گوشیمو روشن کردم و دیدم ساعت  وقتی

 

 ا آروم گفتم: سالم آرشام اینجا نیومد؟؟ کل کتابخونه رو از نظر گذروندم و آرشام رو ندیدم و به سمت آقایی که نشسته بود رفتم و با صدایی نسبت 

 مرده مثل خودم آروم گفت: اومد ولی مثل اینکه شما نبودین رفتن. 

 با زار زیر لب گفتم:وای. 

گرفتم با قدم های آروم راه بیوفتم و آروم آروم راه برم،و همینطور که راه می   از مرده تشکری کردم و از کتابخونه خارج شدم و با عصبانیت به جای خالی ماشین اشکان نگاه کردم و برای اولین تصمیم

 رفتم گوشیمو در آوردم و شماره ی آرشام رو گرفتم؛

 تا بوق جواب داد:  ۴بعد از 

 بله -

 سالم آرشام کجایی تو؟؟ -

 دقیقه دیر رسیدم تو رفتی؟  ۲۰من فقط 

 اره فکر کردم نمیای اومدم خونه. -
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 م خونه ات که انجام بدیم؟؟ خب پس بیا -

 خودت میدونی. -

 .۱۰. فردا صبح که کالس نداریم بریم کتابخونه،ساعت طرز حرف زدنش بازم مثل دانشگاه بود و برای همین گفتم: باشه اشکال نداره

 باشه. خداحافظ  -

 خداحافظ..  -

 

 پسره ی ....حتی نگفت بیا خونمون،اصال مگه چیکار کرده بودم؟؟ 

 تاکس ی بلند کردم و بعد از مدت ها سوار تاکس ی شدم و آدرس خونه سانیا رو بهش دادم. دستمو برای

ا شون و گفت که ممکن بابام عصبانی بشه اما من بهش وقتی خونه سانیا شون رسیدم سریع به اشکان زنگ زدم که یه ساعت دیگه بیاد دنبالم و بماند که چقدر ناراحت شد با تاکس ی رفتم خونه سانی

 اشکالی نداره و بعد نشستم تا با سانیا حرف بزنم.  گفتم

//// / 

 سانیا به خودم شک دارم.  -

 چرا؟ -

 حس می کنم فراتر از چیزی که بابام خواسته بود پیش رفتم.  -

 چی؟؟  -

 من خیلی بیش از اندازه به آرشام اهمیت میدم. تازه اون تو تولدش یه چیزی به من گفت.  -

 چی گفت؟؟  -

 از نظر من شاه تهران من تویی اونم گفت شاید ملکه من تو باش ی. من بهش گفتم  -

 سانیا پوف عمیقی کشید و گفت: از اول قرا  بود اون عاشق بشه ولی تو که قرار نبود هیچ حس ی پیدا ک... 

 دونستم،دست خودم نبود حاال تو داری منو باز خواست می کنی که قرار نبود هیچ حس ی پیدا کنم؟؟  پریدم وسط حرف سانیا و گفتم: سانیا من..خودم نمی خواستم،نمی

آرشام  ، زود تر بزارش کنار و فقط به این فکر کن کهنمی خوام بازخواستت کنم عزیز دلم. میگم ممکن خودت آسیب ببینی،اگه االن فقط داری تلقین میکنی به خودت که به آرشام یه حس هایی داری -

 خیلی زود از زندگیت میره بیرون. 

 اشکی از چشمام پایین اومد و لب زدم: نمیتونم. سانیا تو که جای من نیستی بدونی چه حس ی دارم و چرا این حس ها بهم حجوم آوردن. 

 میدونم. طرف مقابلت هم بهت یه حس هایی داره که تو هم یه کمی تاثیر گرفتی.-

 از اون...من و آرشام تو همین مدت کم خیلی خاطره و صمیمیت و..  به غیر -

 ادامه ی حرفم رو خوردم و ساینا با شک گفت: نگو که خیلی به هم نزدیک هم شدین؟؟ 
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دید تر شد و گفتم: خب یکی از صمیمت های زیادمون همون  خنده ای سر دادم و یاد اون روزی افتادم که آرشام اومده بود خونمون و تو اون موقعیت قرار گرفتیم و با اون حرکت آرشام خنده ام ش

 بغلی بود که دیروز کرد. 

 سانیا عمیق نگاهم کرد و گفت: ای کاش چیزی که بابات گفته بود وجود نداشت و تو و آرشام به هم می رسیدین.

 لبخندی زدم و به زمین خیره شدم و گفتم:اوهوم.

 

 ***** 

 

 بعد از اینکه کش و قوس ی به بدنم دادم به سمت سرویس بهداشتی رفتم. با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم و

 

 بود سریع شروع کردم به آماده شدن تا مثل دیروز دیر نرسم. ۹قرار بود برم کتابخونه و االنم ساعت  ۱۰چون ساعت 

 

 آرایش کمی کردم که شامل ریمل و کرم پودر و رژلب کالباس ی بود. 

 از اتاقم خارج شدم.  همون تیپ دیروزی رو هم زدم و

 هانا که خونه نبود و حتما مدرسه بود. 

 بابا هم که نبود و این برام تعجب آور بود.

 

 به سمت آشبزخونه رفتم و خدمتکار هم سریع صبحانه ای آماده کرد و جلوی من که روی میز نشسته بودم گذاشت.

 

 م و فقط چند لقمه ای عسل و کره و از چاییم خوردم و بعد بلند شدم و از خونه خارج شدم.صبحانه که شامل کره و عسل و پنیر و چای و شیر بود رو نگاه کرد

 

 یع سوار شد و راه افتادیم.وقتی به سمت اشکان رفتم متوجه شدم که تلفنی حرف میزنه اونم چه حرف زدنی،داشت قربون صدقه طرف می رفت اما وقتی منو دید قطع کرد و سر 

 تو راه بودیم که گفتم: 

 اقا اشکان ؟ -

 بله خانم؟ -

 دختره آدم خوبیه؟  -

 بله؟ -

 خندیدم و گفتم: بدو بگو که االن می رسیم.
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 بله دختر خوبیه. -

 پس چرا آستین باال نمیزنی؟  -

 قراره با خانواده بریم خاستگاری.  -

 چقدر خوب. حتما عروسیت ما رو دعوت کنی ها.  -

 چشم -

 

 نگفتم و منتظر موندم تا برسیم و من آرشام رو ببینم.  خندیدم و چیزی 

 با رسیدن به کتابخونه سریع وارد شدم و با چشم به دنبال آرشام گشتم و در نهایت ته سالن دیدمش که سرش تو کتابا بود. 

 ن. به سمتش رفتم و آروم سالم کردم و با دیدنم سرشو تکون داد و چند تا برگه رو گرفت جلوم و گرفت شروع ک

 از اینکه بازم انقد خشک و سرد بود دلم گرفت و برگه هارو از دستش گرفتم و با کشیدن یه نفس عمیق آروم بهش گفتم: آرشام چی شده؟ 

 چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟چیزی از من دیدی؟ 

 ب بودی؟ چی شده حاال تو این دو روز انگار چشم نداری منو ببینی؟! آرشام خنثی نگاهم کرد که بیشتر اذیتم کرد و گفتم: تو نبودی که روز تولدت اونطوری باهام خو 

 آرشام چیزی نگفت و چشمشو دوخت به برگه ها و خودکار گرفت تا کارشو بکنه که دستمو گذاشتم رو دستش و گفتم: جوابمو بده! 

 شاید صدام یه کم بلند بود که مدیر کتابخونه گفت: آروم خانم. 

 

 وی یه ثانیه دستمو نرم تو دستش گرفت و گفت: چرا با سامیار بگو بخند می کردی؟ آرشام به سمتم برگشت و ت

 

 با یاد دیروز و بحثی که بین من و سامیار شده بود ذهنم پر کشید سمت دیروز: 

 وارد دانشگاه که شده بودم با پوزخندی به سمتم اومد و گفت: سالم هونیا خانم.

 علیک.  -

 چی نباشه تا چند وقت دیگه فامیل می شیم.  چرا اینجوری رفتار میکنی؟ هر -

 من و تو هیچ وقت فامیل نمی شیم و در ضمن.. مادرت هیچوقت نمیتونه جای مادر مهربون منو بگیره. -

 بابای منم هیچوقت هیچ عراقه ای به مادرت نداره،اینارو حتما به مامانت بگو.

 معلوم بود که عصبانی شده و برای همین گفت:  

 معلوم؟ شاید واقعا بابات مادر منو دوست داشته باشه؟ از کجا  -

 بهت بگه نیای! چون اصال روی دیدنت رو ندارم.  خنده ای سر دادم و گفتم: به همین خیال باشین. درضمن اگه مادر به عنوان همکار میاد خونمون تو دیگه نیا وگرنه به بابام میگم که خودش
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 رد بشم برم که جلوم وایستاد و گفت: مطمئن باش به زودی که اون پسره عاشقت شد و داییم به هدفش رسید پدرت تو رو میده به من. خواستم

 پوزخندی زدم و با اعصابی خورد از کنارش رد شدم. 

 .... 

 به آرشام خیره شدم و گفتم: بگو بخند چیه؟ من با سامیار بحثم شده بود .

 آرشام: بحث چرا؟

 ر همون مسائل خانوادگی...س -

 سرشو انداخت پایین و گفت: پس من اشتباه کردم.

 لبخند زدم و گفتم: اشکال نداره. مهم اینه که دیگه مثل دیروز و همین امروز باهام سرد نیستی.

 سریع نگاهم کرد و گفت: برات مهم بود؟ 

 خیلی زیاد. -

 ه فقط امروز رو وقت داریم. چیزی نگفت و به جاش من گفتم: خب کارامونو رو بکنیم ک

 باید واس پس فردا تحویل بدیم یادته دیگه؟ 

 اره اره..  -

//// //// //// //// //// //// / / 

 《آرشام》

 امروز قرار بود طبق قراری که استاد گذاشته بود جواب تحقیق هامون رو اعالم کنه و بگه بهترین گروه کدوم گروه بود. 

 استرس داشتم و دوست داشتم بهترین گروه،گروه ما باشه تا سامیار بفهمه من میتونم هونیا رو مال خودم کنم.  هونیا که دل تو دلش نبود و منم یه کم

 

 . به چیزی که از دلم گذشت مشکوک شدم و باعث شد خندم بگیره به سمت هونیا که روی صندلی کنارم نشسته بود برگردم و با دیدنش لبخندی بزنم

 این دختر می شدم.  به معنای واقعی من داشتم عاشق

 ؟هونیا که سنگینی نگاهم رو حس کرد به سمتم برگشت و با دیدن مستقیم چشمای سبزش دلم یه جوری شد و هونیا گفت: چرا اینجوری نگاه می کنی

 چیزی نگفتم که خندش گرفت و گفت:دیوونه شدی؟

 اوهوم؟  -

 وا چرا؟ -

 نمیدونم.  -
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گروه بود. بهترین تحقیق برای یه   بگه که استاد وارد کباس شد و مثل همیشه با همون جذابیتش برگه هاشو در آورد و گفت: خب همین اولین اعالم می کنم که بهترین گروه کدوم هونیا خواست چیزی 

 گروهی بود،فکر می کنم یه پسر و یه دختر بودن. 

 سترس نگاهم کرد. بعد زل زد به من و منم به هونیا نگاه کردم که اونم با ا

 

 استاد:خب اگر آماده اید اسم این دوتا دانشجو رو اعالم کنم.

 همه گفتن: بگین استاد.

 استاد: آقای...نه اول اسم خانوم رو بگم..خانم هونیا...

 هنوز فایملیو نگفته بود که هونیا گفت: واییییی..

 د گفت: خب تبریک میگم بعض ی ها خوشحال بودن و بعض ی ها با حسودی نگامون می کردن و استا 

 مثل اینکه خوشحالم شدین. 

 من و هونیا با هم گفتیم:خیلی خوشحال شدیم.

 

 استاد: منم خوشحالم براتون.

خونه من.روز پنجشنبه هم نامزدی من و عشقم هستش و هم مهمونی که قولشو به شما داده  خب از اونجایی که از اول قول یه مهمونی رو بهتون داده بودم االن بهتون میگم که برای پنجشنبه بیاین

 بودم.

 همه دخترا از ذوق وایی گفتن و پسرا میگفتن: حتما میایم استاد.

 بعدشم استاد آدرس خونش و گفت و بعد هم شروع کرد به درس دادن. 

 *** 

 بگیریم. با پایان کالس هونیا با خوشحالی بهم گفت: باید جشن

 منم با خوشحالی رو کردم سمتش و همینجور که کیفم رو برمیداشتم گفتم: اره نظرت چیه امشب بریم بیرون؟ 

 هونیا با ذوق گفت: عالیه.

 کرد.  میچشمکی بهش زدم که لبخندش روی صورتش پر رنگ شد و بعد با هم داشتیم از کالس خارج نی شدیم که نگاهم افتاد به سامیار که با حرص نگاهم 

 هه!

 

 هنوز به ماشین نزدیک نشده بودیم که گفتم: هونیا؟ 

 بله؟ -

 این پسره سامیار خارج از اون مسائل خانوادگی با تو چی کار داره؟  -
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 هی..هیچی.  -

 .. میدونستم الکی گفته ولی چیزی نگفتم و با نزدیک شدن به ماشین و راننده اش خداحافظی بهش گفتم که رو کرد سمتم و گفت: آرشام 

 به سمتش برگشتم و گفتم: جانم؟ 

 نمیدونم چی شد که برای ثانیه ای مات و مبهوت فقط زل زد تو چشم هام و بعد گفت: ساعت چند و کجا؟

 خندیدم و گفتم: خودم میام دنبالت. نظرت چیه؟

 آب دهنشو قورت داد و گفت: فکر نمی کنم بابام قبول کنه. 

 میام دم خونتون. ۷خب حاال من ساعت  خیلی -

 باشه خداحافظ.-

 خداحافظ.  -

 بعد از خداحافظی به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم و راه افتادم.

 

 

 《سیاوش)پدر هونیا(》

 نگاه عمیقی به مهدی انداختم و گفتم: همه چی خوب پیش میره. نگران نباش!  

 ماه دیگه همه ی اون چیزایی که می خواستم انجام شده باشه. ۱مهدی پکی به سیگارش زد و گفت: انتظار دارم تا 

 ماه خیلی کمه.  ۱از حرص دندون هامو روی هم فشار دادم و لب زدم: 

 د کردم.وار ماه چطوره؟ اخه من منتظرم زودتر حال اونا رو ببینم و دوباره اون حس و حال رو به دست بیارن تا من لذت ببرم از اینکه ضربه ای بهشون  ۲خیلی خب،-

 

 چیزی نگفتم و با ورود مونا به سمتش برگشتم.

 با لبخند گفت: سالم سیاوش. 

 سرمو تکون دادم و مونا رو به مهدی گفت: مهدی نمی خوای به سیاوش بگی که سامیار ما واقعا عاشق هونیاست؟ 

 دختر من بر نمی دارین؟  اعصابم به هم ریخت و لب زدم: نکنه شما می خواین از ما انتقام بگیرین؟؟ چرا دست از سر

شق سامیار به هونیا میگم عصبانی میش ی. تو بعدشم بلند شدم تا از اتاق خارج بشم که مونا گفت: سیاوش چرا ساز مخالف میزنی؟؟ راجب ازدواج خودمون حرف میزنم دهن کج می کنی راجب ع

 چته؟؟

 ن. برگشتم سمتشون و گفتم: چمه؟؟ من ازتون متنفرم. دیگه نیستم باهاتو 

زدم و از خونه که بیشتر شبیه عمارت بود خارج شدیم و  بعدشم از اتاق خارج شدم با اینکه میدونستم خیلی عصبانیشون کردم و ممکن نذارن به راحتی از این کار بیام بیرون،به امیر و سهیل اشاره

 سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. 
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 ***** 

 هاله یکی شد و باعث شد از شدت دلتنگی پاهام سست بشه. ورودم به خونه با افتادن چشمام توی چشمای 

 هاله که منو دید اخم ریزی کرد و چشمای هانا و هونیا هم بین ما می چرخید و هاوش هم بیخیال مشغول بازی با اسباب بازی هاش بود. 

 

 آب دهنمو قورت دادم و آروم گفتم: خوش اومدین. 

 صبر نکردم و رفتم سمتشون و رو به هاله ایستادم و همینجور که نگاهش می کردم گفتم: بشین! بعدشم

 هاله چیزی نگفت و روی مبل نشست و هونیا هم که معلوم بود که خیلی خوشحاله رو به خدمتکار گفت: چایی شیرینی بیار لطفا.

 هانا هم نشست و هونیا نشست کنارش.

 به هاوش افتاد و گفتم: هاوش نمی خوای بیای بغل من؟؟  چشمم

 هاوش هم وقتی منو دید گفت: چرا میام.

 بعد پا تند کرد و به سمتم اومد و نشست بغلم. منم دستی به روی موهاش کشیدم و گفتم: مهد میری؟

 اره میرم.  -

 افرین. چی یاد می گیری؟  -

 قران،شعر و.. -

 خب یه شعر بخون ببینم. -

 

 پر سر و صدایی کشید شروع کرد به شعر خوندن. نفس

 

 وقتی تموم شد خم شدم بوسش کردم و گفتم: افرین.

 نبالش. وقتی خدمتکار چایی و شیرین آورد هاله خورد و بعد بلند شد و رو کرد سمت هونیا و گفت: من دیگه میرم. هاوش پیش شما بمونه فردا میام د

 

 میرم بیرون.هونیا هم بلند شد و گفت: فقط من شب 

 هاله مشکوک گفت: بیرون؟ 

 هونیا آروم گفت: بله.

 سریع گفتم: با کی؟

 هونیا: اوم با دوستام.
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 هاله که خیلی مشکوک شده بود و گفت: دوستات؟؟ 

 تو که هیچوقت با دوستات جایی نمی رفتی! 

 هانا پا برهنه پرید وسط و گفت: خب آبجی بگو دیگه. چرا همش پنهون می کنی!!

 .خواد با همون پسره بره بیرون اخه امروز تحقیق اونا بین بقیه دانشجو ها بهترین و جامع ترین تحقیق گروهی بود و می خوان یه جشن بگیرن  آبجی می

 

 هاله که لبخندی رو لبش نشسته بود گفت : نکنه قضیه فراتر از ایناست و خبرایی شده.هان؟

 و معلوم بود نمی خواست هاله بفهمه ماجرا چیه و برای همین لب زد: هنوز معلوم نیست. هونیا سرشو انداخت پایین

 هاله: مراقب خودت باش. 

 بعد که داشت به سمت در می رفت گفتم: ناهار میموندی! 

 هاله جوابی بهم نداد و در عوض گفت: خداحافظ بچه ها. 

 لم موند و فقط گفت: خدحافظ مامان. هانا و هونیا تا دم در باهاش رفتن ولی هاوش همونجا تو بغ

 

 با رفتن هاله هونیا اوند نشست روی مبل و گوشیشو گرفت و داشت به یکی پیامک می داد  که سریع گفتم: کجا می خواین برین؟ 

 هونیا نگام کرد و گفت: فکر کنم رستوران .

 به چه دلیل؟ -

 دلیلشو گفت. بابا شما که از خداتونه آرشام به من جذب بشه،درضمن هانا  -

 من از خدام نیست.  -

 هست. درضمن آرشام خواست که خودش بیاد دنبالم.  -

 نه.  -

 بابا البد می خوای روز عقد هم اشکان منو برسونه. -

 تند به سمتش برگشتم و گفتم: چرا انقد هم جوابی می کنی. 

 چون خسته ام کردین. معلوم نیست چی رو می خواین!  -

 خیلی خب باهاش برو.  -

 

 مدتی نگذشت که خدتمکار صدا زد برای ناهار و هممون رفتیم تا ناهار بخوریم. 

 یکی از خدمتکارا هم به غذا خوردن هاوش کمک می کرد.
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 *** 

 《هونیا 》

 بود و تصمیم گرفتم برم حموم و با برداشتن حوله ام راهی حموم شدم.  ۵ساعت 

 بپوشم و چه آرایش ی بکنم تا امشب به چشم آرشام خوب باشم. در طول نیم ساعتی که حموم بودم فکر می کردم چی

 شدم.  خودم و درک نمی کردم. منی که اوایل هیچ نمی خواستم این کارو کنم و دلم به حال آرشام می سوخت،االن داشتم وارد دنیای عشق و عالقه می

 

 میدونم که کارم اشتباهه اما این دل لعنتی کار خودش و می کنه.

 

 تا بوق جواب داد؛  ۳از حموم خارج شدم حوله به تن روی تخت نشستم و شماره ی آرشام رو گرفتم سر   وقتی

 جانم؟  -

 با گفتن این جانم دلم هری ریخت و لب زدم: بابام اجازه داد همراه تو بیام.

 بیا. ۷ساعت 

 باشه خداحافظ.  -

 خداحافظ  -

 

 

 کردن موهام که دیکه تا روی کمرم شده بود.بعد از قطع کردن شروع کردم به لباس پوشیدن و خشک 

 

 .سریع جواب دادم و گفتم: سالم سانیا.با خشک کردن موهام به سمت کمد رفتم و همون لحظه گوشیم زنگ خورد و برداشتم و دیدم سانیا تماس تصویری گرفته

 سالم عزیزم میبینم که کبکت خروس می خونه. طرف آشتی کرد؟  -

 .اره بابا مشکل حل شد -

 خوبه .  -

 تحقیق ما هم بهترین تحقیق شد.امشب می خوام با آرشام بریم بیرون و جشن بگیریم برای خودمون. -

 چقدر خوب. خوشحال شدم.  -

 اره خودمم خیلی خوشحالم.  -

 پس مزاحمت نمیشم فعال. -
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 خداحافظ.  -

 خداحافظی  -

 

گ که جلو باز و آستین کیمینو بود و از بین شلوارام یه شلوار جین کم رنگ و یه شال آبی پرنگ و کفش و کیف سفید برداشتم و بعد  گوشیمو روی میز گذاشتم و از بین مانتو هام یه مانتوی آبی کمرن

 از اینکه پوشیدم شروع کردم به ارایش کردن.

شم باریک و زدن یه ریمل کارم تموم شد و موهامو ساده باز گذاشتم بعد از گرفتم  کرم پودر و رژلب کالباسیمو زدم و بعد پشت چشمامو سایه کالباس ی و کالباس ی شاین زدم و با کشیدن یه خط چ

 گوشیم از اتاقم خارج شدم و هانا و هاوش که توی هال مشغول دیدن برنامه کودک بودن با دیدنم خندیدن و هانا گفت: چه خوشگل شدی! 

 مرس ی. -

 ب خودت باش ی. زود برگرد. یعنی بابا گفت بهت بگم که زود برگردی و مراق -

 

 دلم گرفت و آروم گفتم: باشه.

 د زنان به سمتش رفتم.بعدشم از خونه خارج شدم و به سمت در رفتم و جوری که انگار همه چی هماهنگ شده بود همون لحظه ماشین آرشام جلوی در ایستاد و منم لبخن

 شد و به سمت در کنار راننده رفت و بازش کرد. آرشام پیاده

 با خنده گفتم: برای من باز کردی؟ 

 آرشام لبخندی زد و گفت: بله بانو.

 

 جانم؟؟؟؟ بازم از این حرفا زد!؟؟؟؟ 

 دلم باز یه جوری شد و نشستم تو ماشین و اونم در رو بست خودش سوار شد و راه افتاد. 

 

 روم آرشام داشت دیوونم می کرد.صدای آروم اهنگ با صدای نفس های آ

 

 به اهنگ گوش دادم که خیلی قشنگ بود؛

 

 ای گل مریم خوابتو دیدم باز توی رویایی دلنشین و دلباز 

 گفتم از عشق و ساده خندیدی میوه ی عشقو از دلم چیدی 

 اما یک لحظه بی تو بارون شد فهمیدم خوابم دنیا زندون شد 

 



 انتقام زیبا 

133 
 

 ا زیاد شدن صداش توسط آرشام و هم خوانی کردنش یکی شد و باعث شد از شدت حال خوبی که داشتم اشک توی چشمام حلقه بشه. همون لحظه بود که ادامه ی اهنگ ب

 

 آرشام با اهنگ همخوانی می کرد و منم گوش می دادم: 

 این گل مال منه دس به شاخه هاش نزنید 

 این گل مال منه از گلبرگاش دل بکنید 

 

 گل مال منه دس به شاخه هاش نزنید  این

 این گل مال منه از گلبرگاش دل بکنید 

 

 این بار که میای بارونو بیار رو شنه ی من

 تو خونه ی من درداتو بذار 

 

 درداتو بذار رو شونه ی من شاید که خزون 

 رفتش بی نشون از باغ بهار 

 

 

 که گذشت و آرشام متوجه نگاه سنگین من به خودش شد گفت: بابا قورتم دادی!  یکم

 نه اینکه تو دوست نداری!  -

 

 زد زیر خنده و گفت: خوب از چیزایی که من دوست دارم خبر داری.

 

 چیزی نگفتم که آروم جوری که من نشنوم که شنیدم گفت: ای کاش اون چیزی که تو دل من هست تو دل تو هم باشه. 

 

 تند برگشتم سمتش و گفتم: چی؟؟ 

 هیچی. میگم حسابی خوشحالیم ها! امروز کلی حال کردیم جلوی بقیه دانشجو ها.  -
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 میدونستم حرفو عوض کرده. دلشو نشکستم و خواستم فکر کنه چیزی که گفته رو نشنیدم و برای همین گفتم: اره خیلی خوشحالم.

 

 یستاد و گفت: پیاده شو.مدتی که با سکوت گذشت جلوی یه رستوران ا

 ی با غ بزرگ و با کالس ی بود مات موندم و گفتم: وای! پیاده شدم و اونم پیاده شد و بعد از قفل کردن ماشین اشاره ای به پشت سرم زد و با دیدن پشت سرم که یه رستوران فوق العاده شیک که تو 

 آرشام خندید و گفت: هنوز داخل و ندیدی! 

 

م و افراد زیادی هم نشسته بودن و غذا یز و صندلی های سفید و کرمی که در جای جای باغ قرار گرفته بود و کل باغ از درخت های کوتاه و چراغ های رنگی پر شده بود رو به رو شدوقتی وارد شدیم با م 

 می خوردن.

 یه قسمت هم میز بزرگی بود و یه نفر اونجا نشسته بود و حساب می کرد.

 افتاد و منم مثل جوجه اردوک خوشگل پشت سرش رفتم.  آرشام به سمت اون راه

 

 آرشام رو به مرده گفت: سالم. چطوری ؟

 سالم آقا آرشام خوبم.مبارکه زن گرفتی؟  -

 

 خورد رو بهم انداخت و به من اشاره کرد و گفت: چه خوشگلم هست.  بعد هم نگاه چندش واری که حالم از اون نگاه ها به هم می

 آرشام دستم و گرفت و با اخم ریزی گفت:نامزدیم .

 از حرف و رفتار و حرکت آرشام مات موندم و از شدت تعجب چیزی نگفتم الل شدم.

 ببینم پسر عموی من هست؟ -

 بله اقا آرشام.ایشون همیشه هستن. باید برین تو دفترش.-

 باشه ممنون.  -

 بعدم دست منو گرفت و پشت سر خودش به یه اتاقی که ته باغ بود راه افتاد.

 آروم گفتم:آرشام دستمو ول کن.

 آرشام هیچ اهمیتی نداد و منم برای این که مثال کالس بزارم با تحکم گفتم: آرشام !

 ؟ آرشام ایستاد و از اونجایی اون قسمت خلوت بود  برگشت سمتم و گفت: چیه

 چرا گفتی نامزدیم؟ مگه نامزدیم؟ چرا دستمو گرفتی؟  -

 آرشام اخم ریزی بین پیشونیش نشست و یکم خودشو بهم نزدیک کرد و گفت: خوشم نیومد نگات کنه و بگه چقد خوشگلی! 

 مگه به تو ربطی داره؟ -
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 نگاهش سرد شد و جوری که انگار ضایع شده باشه گفت: نمیدونم.

 دلم براش سوخت. اون عاشق من شده بود درست مثل من که عاشقش شده بودم.صداش خیلی غم داشت و 

 دستمو ول کرد و سمت یکی از میز ها رفت و نشست. منم رفتم نشستم روی صندلی نزدیک به آرشام و رو کردم سمتش و لب زدم: ناراحت شدی؟

 نه.  -

 نگاهم نمی کرد و همین ناراحتم می کرد.

 آرشام؟ -

 بله؟ -

 شدی از من!؟ ناراحت  -

 گفتم که نه.  -

 خندم گرفت و گفتم: ناراحت شدی.نگو که نشدم.

 نه تو حق داشتی بگی به تو ربطی نداره.-

 آرشام! تو هم حق داشتی غیرتی بش ی. -

 بهم نگاه کرد و گفت: چرا؟

 چراش رو که خودت بهتر میدونی!  -

 گرفتم و گفتم: بگو که دوسم داری!خجالت نکش. چیزی نگفت ک دست مردونه اش رو بین دستاش کوچیکم

 با تعجب به سمتم برگشت که خندم گرفت و سرمو انداختم پایین. 

 بگم که دوست دارم تو هم میگی که دوسم داری؟  -

 دلم طاقت نیاورد و گفتم: زود تر از تو میگم...

 مکث کردم و ادامه دادم: دوست دارم.

 باعث شد اشک توی چشمام حلقه بشه.  آرشام عاشقانه نگاهم می کرد و همین

 

 آرشام سهم من نبود،من نباید عاشقش می شدم،اما شده بودم.

بدم ولی اون صادقانه عاشق من شده درست مثل جاری شدن اشک روی گونه ام بخاطر این بود که ممکن بود هیچوقت به آرشام،کس ی که عاشقش شدم نرسم،بخاطر این بود که من قراره اونو بازی 

 ..من

 هیچی نمیفهمم و هضم تموم این مشکالت و حس ها برام سخته. 

 

 آرشام دستی به صورتم کشید و گفت: چرا گریه؟
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 زل زدم تو چشمای خرماییش و لب زدم: فکر کن اشک شوق.

 نه دیگه من فکر نمی کنم،باید مطمئن بشم. -

 چیزی نیست. -

 می ترسم دوست داشتنت ابدی نباشه. 

 

 و باش ی. یادته؟ داشتم توی این رابطه به آرشام می گفتم و اون در جوابم گفت: روز تولدم به من گفتی شاه تهران برای من تویی! منم گفتم شاید ملکه اش تاولین دروغی بود که 

 با یاد اون روز تند تند سرمو تکون دادم و گفتم: اره.

 االن می خوام که واقعا و برای همیشه ملکه ی من بش ی.  -

 دم که یهو از توی جیب شلوارش جعبه ی کوچیک صورتی رنگی رو در آورد و درش رو باز کرد. سوالی نگاش کر 

 یه گردنبند ساده که شامل زنجیر ظریف نقره ای و پالک ماه ساده ی نقره ای بود توی جعبه بود و با دیدنش اسمش و لب زدم: آرشام!

 

 بی دلیل اینو بهت کادو بدم ولی خب االن ازت خاستگاری می کنم و اینو بهت کادو میدم.من امشب قبل اینکه بیام رفتم اینو گرفتم. دلم می خواست  -

 

 مات و مبهوت نگاهش کردم که گفت: نگو که دست رد به سینه ام می زنی! 

 خندم گرفت و مشتی به بازوش زدم و گفتم: نگران نباش. 

 منتظر نموند و دست دراز کرد و گردنبند رو از توی جعبه اش در آورد و همینجور که قفلش رو باز می کرد گفت:طالست ها.  آرشام

 خندیدم و منتظر نگاهش کردم که بلند شد و اومد تا بندازه گردنم که شالم رو جوری نتظیم کردم که بتونه بندازه گردنم.

 ن من و تو توی یه رابطه جدی و عاشقانه ای قرار داریم. درسته؟؟ وقتی انداخت گردنم،نشست و گفت: از اال 

 اره.  -

 قبل از اینکه حرفی بزنه گفت: چی سفارش بدم؟

 هر چی دوست داری!  -

 سلطانی خوبه؟ -

 اره.  -

 

 آرشام غذا رو سفارش داد و بعد رو کرد سمتم و شروع کرد به حرف زدن:

 ز کرد و گوشه شالم رو مرتب کرد و گفت: توقع دارم دیگه انقد آرایش نکنی و لباسای...می خوام بگم برام مهمی! بعدشم دستش و درا -
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 پریدم وسط حرفش و گفتم: یعنی لباسام بده؟؟

 نه . ولی دیگه این شکلی نپوش! خب؟  -

 باشه.  -

 ارمه که با یه دختر رابطه دارم و عاشقش شدم.  دلم می خواد که یه رابطه ای داشته باشیم که اعتمادمون به هم بیشتر از چشمامون باشه.من اولین ب -

 میدونی من دلم می خواست که بدونی اولین نفری که اومده تو قلبم تویی! 

 اوهوم. منم اولین بارمه یه پسری رو دوست دارم. -

 تعحب داره اما...دل های ما جلوی این تعجب رو می گیرن. میدونی چرا؟  اینکه انقدر به هم اعتماد داریم که داریم اینطوری ابراز عالقه می کنیم جای -

 چرا؟ -

 چون اونا به هم نزدیکن و از همه چیز هم خبر دارن برای همین مانع تعجب ما از اینهمه اعتماد و اطمینان کامل قلبی ما میشن.  - 

 اها. -

 همه چی اتفاق افتاده خیلی خوشحالم کرده. لبخندی به روم پاشید و گفت: نمیدونم چرا اما اینکه انقدر زود

 منم همینطور. -

 

 دیگه چیزی نگفتیم  و منتظر غذا موندیم و فقط هر از گاهی راجب رستوران و باغ حرف می زدیم.

 

 

رسه،من فقط باید نقش بازی کنم تو عاشقی که متاسفانه این نقش،تبدیل شده  اما وقتی راجب خودمون حرف می زد، من نمی شنیدم چون همش با خودم مرور می کردم که اینا هیچیش به من نمی

 به واقعیت! 

 

_____________ 

 وقتی آرشام منو رسوند دم در رو بهش کردم و گفتم: خیلی خوش گذشت. رفتیم برای تحقیق جشن بگیریم اعتراف دوست داشتن کردیم.

 

 گفت: حاال عالوه بر خوشحالی تحقیق خوشحالم بابت داشتن تو!  بعدش جفتمون زدیم زیر خنده و آرشام نگاهم کرد و

 لبخند زدم و گفتم: بابت گردنبند هم ممنونم. 

 منم بابت جواب مثبتی که دادی ممنونم.  -

 زدم زیر خنده و گفتم: خواهش می کنم.وظیفه بود! 
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 بعدش خواستم پیاده بشم که گفت:من همین امشب راجب تو به خانوادم میگما. 

 م سمتش و با تعجب گفتم: چرا انقد زود؟؟ برگشت

 ابرویی باال انداخت و گفت: باالخره نمیشه که فقط من ازت خاستگاری کنم بانو.

 حاال واسه این حرفا زوده. فعال به خانوادت نگو.  -

 چشم هر چی شما بگی.  -

 

 بعدش پیاده شدم و وقتی می خواستم درو ببندم خم شدم سمت ماشین و گفتم: خداحافظ.

 خداحافظ بانو. -

 

 از واژه ی بانو که به کار می برد غرق لذت می شدم و اصال یه حال عجیبی بهم دست می داد.

 رو نشون می داد.  ۱۱با ورودم به خونه نگاهم مستقیم افتاد به ساعت روی دیوار که 

 چشمام و بستم و خواستم به سمت پله ها برم که صدای بابا به گوشم رسید. 

 هونیا؟  -

 دونم چرا اما دلم با صدا زدن بابا گرفت و برگشتم سمتش و دیدم روی کاناپه نشسته و تنهاست.نمی

 

 اشک توی چشمام حلقه زد و به سمتش رفتم.

 سالم بابا. -

 سالم چی شده؟ -

 

 بابا نشستم و گفتم: بابا.. انگار تلنگری شد واسه ریزش اشکام. روی کاناپه ی روبه روی

 بله چی شده؟ -

 هونیا حرف بزن! 

 

 اشکام ریخت و بابا لب زد: دخترم حرف بزن بیشتر از این داغونم نکن.

 

 به بابا نگاه کردم و گفتم: بابا آرشام..



 انتقام زیبا 

139 
 

 آرشام چی؟ -

 گفت که دوسم داره،اون..اون عاشقم شده.  -

 

 رار بود همین اتفاق بیوفته. بابا چشماشو بست و مکثی کرد و گفت: از اولم ق

 اره ولی ...  -

 بریده بریده ادامه دادم: دلم براش سوخته بابا... 

 

 جمله ام با شدت گرفتن پر صدای گریه ام یکی شد و بابا لب زد: آروم هاوش تازه خوابیده.

 ادامه داد: دختر من انقد خودتو اذیت نکن،خیلی زود همه چی تموم میشه

 

 من فکر می کرد من عاشق آرشام نیستم ..  هه! بابای خوش خیال

 بابا اروم تر گفت: فقط تو حواست به خودت باشه که نباید بهش وابسته بش ی. 

 

 گریه ام شدید شد و گفتم:بابا من...

 حرفمو ادامه ندادم که گفت: تو چی؟

 بابا من نمی تونم تحمل کنم. -

 

 بودم بگم عاشق آرشام شدم و به جاش دروغ گفتم. نتونسته

 چقدر من داشتم دروغ می گفتم این روزا !! 

 

 هونیا جان همه چی تمکم میشه نگران نباش. -

 

 دلم می خواد تا اخر پیشش بمونم.که  سرمو تکون دادم و یاد چند دقیقه پیش که پیش آرشام بودم و حالم خیلی خوب بود افتادم آروم لب زدم:بابا اون خیلی خوبه. من بار ها شده

 

 به چشمای بابا که ناراحت بود نگاه کردم و گفتم: می ترسم 

 هونیا برای بار اخر میگم وابسته اش نشو.  -
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 آب دهنمو قورت دادم و دستی به صورتم کشیدم و گفتم: بابا دلم گرفته.

 بابا نگاهم کرد و گفت: شرمنده ام من.

 داره. لبخندی زدم و گفتم: اشکالی ن

 بابا آروم گفت: به زودی همه چی درست میشه و قول میدم تو هیچوقت دلت نگیره. خب؟

 چجوری درست میشه؟ -

 تو کاری نداشته باش. -

 چیزی نگفتم و از جام بلند شدم و به سمت پله ها  می رفتم که بابا گفت: اون سامیار هر موقع مزاحمت شد به من بگو. 

 ی گفتم و به مت اتاقم رفتم. پوزخندی زدم و آروم باشه ا

 ه صورت و دستام روی تخت دراز کشیدم.وقتی وارد اتاقم شدم لباسامو با تیشرت و شلوار عوض کردم و موهامو شونه ای کردم و آرایشمو پاک کردم و بعد از زدم کرم مرطوب کننده ب

 

 

 دگی و مشکالت احساس ی و مشکالت خودم مرور کردم.مشکالت خانوا مدتی که گذشت زل زدم به سقف و یه دور کل زندگیمو با تمکم

 چقدر بدبخت بودم! حتی حاال که عاشق شده بودم،عاشق یه ادم اشتباه که ممکن هیچوقت بهش نرسم شدم. 

 

همه چی به هم می خوره! خب منم تمام تالشم و میکنم که به هم اصال من عاشق آرشام شدم و میمونم. تمام سعی خودم و می کنم که بهش برسم. اما بابا گفته بود شبی که قرار باشه ما ازدواج کنیم 

 نخوره. اما اخه چه کاری از دست من بر میاد وقتی کل این ماجرا ها نقشه و یه جوری حساب شده است؟

 

 ( . ۰۰:۰۰از طرف آرشام بود و باز کردم:)  با خودم در گیر بودم که صدای پیامک گوشیم اومد و بلند شدم و رفتم از روی میز آرایش برداشتمش و پیام

بود. در جواب به آرشام یه قلب قرمز فرستادم و بعد به همراه گوشیم روی تخت دراز کشیدم و خودم و از  ۱۲برام جفت شدن ساعت رو پیام. داده بود. یه نگاه به ساعت انداختم که دقیق ساعت 

 هر فکر و خیالی آزاد کردم تا خوابم ببره. 

 《ی کلدانا》

 هر بار بیشتر از قبل به او وابسته می شد.روزای خوبی برای آرشام عاشق داستان سپری می شد چرا که کنار اولین عشق زندگی اش حال خوبی داشت و به طور کلی هر روز او را می دید و 

 عشقش مثل خوره تمام وجودش را فرا گرفته بود.هونیا هم همانند آرشام عاشق بود اما از سویی ماجرای به بازی گرفتن آرشام و نرسیدن او به 

 

 به خودش امید
ً
می داد که می تواند بعد زا ماجرای انتقام دایی اش  مونا و پسرش هم هر روز بیشتر از قبل عصبانی بودند و متوجه ی بی توجهی هر چه بیشتر سیاوش شده بودند اما سامیار دائما

 دل هونیا را به دست آورد. )مهدی( از آرشام و خانواده اش می تواتد 

 . مونا هم فقط به فکر این بود که سیاوش با او ازدوج کند و از آن کار بیرون نیاید اما هدف سیاوش دقیقا برعکس فکر و خواسته ی مونا بود
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 همسرش و هم فرزندانش خوشبخت و بی مشکل زندگی کنند . او می خواست از آن کار بیرون برود و دوباره با هاله ازدواج کند و به زندگی خود سر و سامان بدهد تا هم خودش و

 تنها نگرانی سیاوش هونیا بود که ترس ی به جانش می انداخت.

ع همین اتفاق افتاده بود و دگی اش نابود شود و در واقاو می ترسید مبادا هونیا عاشق و وابسته ی آرشام شود و وقتی همه چی طبق خواسته ی مهدی انجام شد هونیا هم چنان عاشق آرشام باشد و زن

 هونیا از همان اول درست مثل آرشام که عاشق هونیا شد،او هم عاشق آرشام شد. 

پسر ازدواج کند یا   بود و ممکن بود هیچوقت نتواند با آندر این بین هانا حال خوبی داشت چرا که با آن پسر احساس خوبی داشت و تنها بد شانس ی او این بود که آن پسر برادر زاده ی مونا و مهدی 

 حتی دوست بماند. 

 

 سانیا هم تنها و البته با بچه ی در شکم خود زندگی می کرد و گویا همسر سابقش ازدواج کرده بود و حال خوشبخت بود.

 《آرشام》

 بگیریم برای مهمونی فردا شب که استادمون دعوت کرده بود.عطری به گردن و مچ دستام دستم روی مبل تو حال نشستم تا هونیا بیاد اخه قرار بود بیاد اینجا و غروب بریم لباس 

 

در شد بند کفشاشو باز کرد و کفشاشو در آورد و وارد دقیقه ای گذشت که آیفون خورده شد و رفتم باز کردم و مستقیم رفتم در ورودی رو باز کردم و هونیا با خنده تند تند اومد و وقتی نزدیک  ۱۰

 خونه شد.

 ر رسیدم؟سالم آرشام دی -

 نه اتفاق سر موقع رسیدی. -

 بعد دست به کمر ایستادم و گفتم: ببینم تو نمی خوای یه کاری کنی ما خسته نباشیم و خستگیمون در بشه؟

 

 هونیا خندید و گفت: مگه کوه رو کندی که میگی خسته ای؟

 که خونه رو مرتب کردم خودش خسته ام کرد.  باالخره همین -

 زد زیر خنده و گفت: خب چجوری خستگیتون در میره آقا؟ 

 صورتمو به سمتش خم کرد و به گونه ام اشاره کردم که دیدم چشماش گشاد شد و گفت: پر رویی ها! 

 بعد خواست بره که رفتم نزدیکش و  بغلش کردم و  گفتم: خودت خواستی ها.

 

 دگرگون شدن حالش شدم که توی بغلم سست شده بود و آروم گفت: چی رو خودم خواستم؟  متوجهی

 

 جواب سوالشو با برگدوندن یهوییش به سمت خودم و چسبوندش به دیوار سمت راستم دادم و بعد خم شدم روی صورتش و گفتم: دوست داری بدونی؟ 
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 آروم خم شدم و لپشو بوسیدمقفسه سینه اش تند تند باال پایین می شد و چیزی نگفت که 

* 

 هونیا هیچ خجالتی ازم نمی کشید و االن داشتیم کیک می پختیم . 

 

 هونیا در حال آماده کردن مواد کیک بود و منم داشتم ظرف کیک رو آماده می کردم تا براش ببرم.

 

روی بینی هونیا که جیغ خفه ای کشید و با خنده بهم نگاه کرد و وقتی کارش تموم شد کل دستشو کرد  هونیا داشت مواد کیک رو داخل ظرف می ریخت که انگشتم رو به موادش آغشته کردم و زدم 

یهو از دنبالم میومد تا دستش و بماله به صورتم که داخل ظرف مواد کیک و هر چقدر موادش ته ظرف بود رو به دستش مالید و بعد افتاد دنبالم،حاال من ای می دویدم دور خونه و اونم همینجور 

 طرف دیگه ای بهم حمله کرد و کل دستشو زد به صورتم و بعد بلند زد زیر خنده و گفت:حاال خوشگل شدی! 

ت زبونم و  بود نگاهم می کرد که توی یه حرک هر دو تامون می خندیدم و منم روی مبل نشستم و دستشو کشیدم و نشوندمش بغلم و اونم همینجور که بغلم نشسته بود و یه دستش روی شونه ام

 کشیدم رو نوک دماغش که مواد کیک بود و اونم با خنده گفت: آرشام!

 

 ******** 

 

 وقتی کیک پر ماجرامون پخته شد با چایی خوردیم و بعد تصمیم گرفتیم بریم بازار. بگذریم که کلی با باباش حرف زد تا اجازه بگیره.

 

 《هونیا 》

 ازار دور می زدیم و دنبال یه لباس خوب برای من بودیم. کنار آرشام در حالی که دستشو گرفته بودم تو ب

 

 تا اینکه پیش ویترین یکی از لباس فروش ی های شیک ایستادیم. 

 ل شیکی داشت. چشمام از بین لباسا افتاد به یه لباس صورتی که بلند بود و استین های پر از چین داشت که تا حدود آرنج دست ها می شد.مدل ساده و در ک 

 شام اون لباس خوشگله ها! میگم آر  -

 کدوم؟ -

 اون صورتیه که آستین های پر از چین داره.  -

 بریم داخل.  -

 آرشام خودش پول لباس رو حساب کرد و بعد هم رفتیم تا آرشام لباس بگیره.  وارد مغازه شدیم و گفتیم لباس رو برام بیارن و وقتی پوشیدمش آرشام هم تایید کرد و به اجبار بسیار زیاد
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 بعد از کلی گشتن تصمیم گرفتیم آرشام یه پیرهن ساده ی صورتی کمرنگ با شلوار طوس ی بگیره تا با من ست بشه و همین کار رو هم کردیم. 

 

 حرف زدیم و خندیدیم.وقتی ترید هامون تموم شد آرشام گفت منو می رسونه و تا برسیم کلی 

 می تونستم اعتراف کنم این چند وقتی که با آرشام بودم،بهترین حال دنیا نصیبم شده بود. 

 

 موقع خداحافظی آرشام بازم از واژه بانو استفاده کرد و گفت: خداحافظ بانو. 

 خداحافظ..  -

 

 ونمون و وقتی منو دید گفت: سالم خانم. حاال که میری کیف و حالتو می کنی با یار،یه سری به ما هم بزن.ورودم به خونه با سر و صدای هانا و سانیا یکی شد و فهمیدم سانیا اومده خ

 سالم سانیا. شرمنده ام به خدا. -

 خندید و گفت: می بینم خرید کردی. 

 اره فردا شب میریم مهمونی استادم برای همین رفتیم لباس خریدیم. -

 بده ببینم. -

 به هانا گفتم: بابا نیست؟ لباسو دادم بهش و رو 

 اروم گفت: نه حاال بعد بهت میگم.

 مثل خودش گفتم: چیزی شده؟ 

 نه.  -

 

 سانیا مشغول دیدن لباسن بود و همینموری سوال می پرسید.

 سانیا: کجا ها نیرین با هم؟ ببینم خوش اخالقه؟ دوست داره؟ و...

 امون بده! اره دوسم داره. جای خاص ی نمیریم ولی هر روز همو می بینیم.اره همه چیز خوبه. با اعتراض گفتم: سانیا

 سانیا:من اومدم بریم خرید کنیم برای بچه ام ولی بمونه برای شنبه. 

 ای وای ببخشید. حتما شنبه بریم. -

 این چه حرفیه. منم دیگه برم.  -

 وا تا من اومدم می خوای بری؟  -

 برم بهتره.  نه دیگه -
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 باز شب بابات میاد. -

 خیلی خب بزار بگم اشکان برسونه ات.  -

 نه خودم میرم.  -

 ای بابا انقد نه نیار. -

 بعدشم به سمت در رفتم و دیدم اشکان تو حیاطه و بهش گفتم:اشکان لطفا دوستم و برسون خونشون. 

 چشم خانم. -

 کان می رسونتت.بعدشم برگشتم داخل خونه و رو به سانیا گفتم: برو اش

 دستت درد نکنه. -

 خواهش می کنم. مراقب خودت باش عزیزم.  -

 حتما خداحافظ.  -

 گونشو بوسیدم و گفتم: خداحافظ.

 وقتی سانیا رفت به هانا گفتم: خب بگو ببینم چی شده؟ 

 ه و بر می گرده.بعدشم گفت به تو بگم بهش زنگ بزنی.روز میر  ۷،۸همون موقع که تو رفتی خونه آرشام بابا اومد و گفت یه سفر فوری براش پیش اومده تا  -

 خیلی خب.  -

 

 تا بوق جواب داد؛  ۳گوشیمو برداشتم و شماره ی بابا رو گرفتم و باب بعد از 

 الو هونیا  -

 سالم بابا . -

 سالم من رفتم یه سفر کاری.  -

 یکم عصبانی شدم و گفتم: خب؟

 رو و نخواستی بمون خونه. هانا رو بفرست خونه ی مادرش خودتم خواستی ب -

 باشه بابا.  -

 خداحافظ  -

 خداحافظ  -

 

 وقتی قطع کردم هانا منتظر گفت: چی گفت؟ 
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 وقتی اشکان اومد یه به راننده خودت بگو ببرتت خونه مامان.  -

 من اینجا میمونم و پس فردا میام پیشتون. 

 چرا با من نمیای؟ -

 بهتره.  خب من فردا شب میرم مهمونی،دیگه نیام -

 باشه -

 برو وسایلتو بردار.  -

 باشه.  -

 هانا که به سمت اتاقش رفت منم وسایلمو برداشتم و از پله ها باال رفتم و به اتاقم رفتم.

 ***** 

 مشغول فر کردن موهام بودم و با اهنگی که گذاشته بودم هم خوانی می کردم.

 ریم به آدرس ی که استاد داده بود. قرار بود تا یک ساعت و نیم دیگه آرشام بیاد دنبالم تا ب

 

سانتی طوس ی و کیف  ۵و بعد لباسمو به همراه کفش پاشنه   وقتی موهامو فر کردم نشستم و اول کرم پودر زدم و با یاد اینکه آرشام خواسته ود زیاد آرایش نکنم با یه رژلب و ریمل کارمو تموم کردم

 .هم پوشیدم و از اتاقم خارج شدم و توی حال نشستم تا آرشام بیاد دستی طوسیم برداشتم و یه مانتوی مشکی و شال طوس ی

 

 

 خدمتکار با دیدنم گفت: خانم چیزی الزم ندارین؟؟ 

 نه ممنون. شام درست نکنین. چون کس ی نیست خونه. -

 چشم.  -

 

 شماره آرشام جواب دادم: جانم؟  مدتی گذشت که گوشیم زنگ خورد و با دیدن 

 بیا دم در بانو. -

 . باشه -

 

 وقتی از در خونه خارج شدم دیدم کنار ماشین ایستاده و در رو برام باز کرده.

 سالم بر بانوی زیبای خودم. -

 سالم انقد قربون صدقه ام نرو چشم میزنی. -
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 بلند خندید و منم نشستم تو ماشین.

 راه آرشام تمام حواسش به رانندگی بود اما گاهی هم به من نگاه می کرد که به رو به روم نگاه می کردم.  تو

 نمیدونم یهو چی شد که ، دیروز و چیزی که بین من و آرشام اتفاق افتاد به یادم اومد و دلم خواست دوباره تکرار بشه.

 

 تره ی بی حیا،دوست داری بازم اتفاق بیوفته و تموم تنت سست بشه و در برابرش کم بیاری و همراهیش هم بکنی؟ خندم گرفته بود و شروع کدم به غر زدن: خجالت بکش دخ

 یکی ته دلم در برابر این غر زدن ها گفت: اره دلم می خواد.

 

ه ول کن بابا ...
َ
 ا

 

ماشین های گرون قیمتی که اونجا پارک بودن،پارک کرد و بعد با هم پیاده شدیم و کنار هم داشتیم به سمت در  از فکر اومدم بیرون و همون موقع ها بود که رسیدیم به یا باغ بزرگ و آرشام پیش بقیه

 ورودی باغ می رفتیم که یهو آرشام ایستاد و گفت: یه چیزی کم داریم. 

 با تعجب گفتم: چی؟ 

 همه ی زوج ها که وارد مهمونی میشن چجوری هستن؟؟  -

 مثل من و تو! چجوری هستن؟؟ خب یکی هستن -

 نه دیگه. یه مدل خاص ی وارد میشن.  -

 

 ه اونم خندید و گفت: اها حاال شد.یکم که فکر کردم یادم اومد که آرشام منظورش اینه که دستمو دور دستش حلقه کنم و با خنده ی بسیار شدیدی دستمو دور دستاش حلقه کردم ک

 بعدشم به سمت در رفتیم... 

 

 نا و افتاد چشام به سامیار که دقیقا یه دختری تو بغلش بود همانا. ورودمون به داخل باغ هما

 پوزخندی زدم و دست آرشام رو محکم تر گرفتم.

 وقتی روی یه میزی که دو نفره بود نشستیم مانتو و شالم رو در آوردم و آرشام گفت: بریم میش استاد آقایی یه تبریک بگیم.

 اره بریم. -

 

 یه دختر ریزه میزه و خوشگل بود رفتیم و وقتی رسیدیم استادمون به دیدنمون گفت: سالم به بهترین دانشجویان من. به سمت استاد و نامزدش که 

 

 رو کرد سمت نامزدش و گفت: سارا اینا همون دانشجوهایی هستن که راجب بهشون بهت گفته بودم.
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 دختره بلند شد و گفت: سالم خوشبختم از دیدنتون. 

 از کرد که گفتم: منم خوشبختم از دیدنت. تبریک میگم بابت ازدواج با استاد آقایی. بعد به سمت من دست در 

 بعد یه چشمک هم بهش زدم که خندید و آرشام هم تبریک گفت و بعد رفتیم نشستیم.

 کردن و منم مشغول خوردن شیرینی شدم. وقتی نشستیم چند تا خانوم که فرم های یک رنگی پوشیده بودن ازمون پذیرایی

میار به من بود و باعث شد ترس ی به دلم بیوفته و وقتی صدای آرشام که مدام نگاهش به یه سمتی بود باعث شد رد نگاهشو بگیرم و برسم به سامیار که حاال تنها بود و خبری از اون دختره نبود.نگاه سا

 ص رقص دو نفره است به آرشام گفتم: عزیزم بریم برقصیم؟ دیجی اومد که گفت اهنگی پلی کرده که مخصو 

 آرشام نگاهشو از سامیار نگرفت و جواب داد:نه من االن میام.

 بعدشم بلند شد و داشت به سمت سامیار می رفت که باعث شد دنبالش راه بیوفتم. 

 امیار رسید گفت: دلیلش چیه؟همه رفته بودن می رقصیدن و در واقع کس ی حواسش به ما ها نبود و وقتی آرشام به س

 سامیار خونسرد گفت: دلیل چی؟ 

 اروم به آرشام که جلوی من بود گفتم: آرشام بیا ولش کن. 

 کی؟آرشام دستمو گرفت و منو کشید پشت سر خودش و رو به سامیار گفت: این بار چشم پوش ی می کنم ولی دفعه بعد انقدر آروم رفتار نمی کنم. او 

 آرشام دست منو کشید و به سمت جایگاه رقص رفتیم. سامیار چیزی نگفت و 

 

 وقتی به جایگاه رقص رسیدیم آرشام کمرمو گرفت که من ثابت موندم و گفتم: چرا خودتو ناراحت کردی بخاطر اون؟ 

 آرشام با خنده گفت:بلد نیستی؟ 

 چی؟  -

 رقصیدن. -

 کی گفته بلد نیستم خیلی هم بلدم. -

 

 کردم و آروم باهاش شروع کردم به تکون خوردن.بعدشم دستامو دور گردنش حلقه 

 اون خیلی خوب می رقصید درست مثل بوسیدن دیروزش که خیلی خوب بود. 

 

 نمیدونم چی شد که آروم لب زدم: خیلی خوب واردی. قبال با کی تجربه کردی؟ 

 چیو واردم؟ -

 همه چیز.  -
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 گفتم هم رقص دو نفره اش هم بوسیدن دیروزش خیلی حرفه ای و بی نقص هستش. نمیدونم چرا اما دلم می خواست می

 خب یکی از این همه چیز رو بگو! -

 چرا یکی؟ دو تا میگم. -

 بعدش لبخند زدم و اونم با خنده گفت:می شنوم.

 بوسیدن دیروزت و رقصیدن االنت.  -

 حرکت دستمو گرفت و منو چرخوند و حاال من پشت به اون بودم و داشتیم تکون می خوردیم.  تو چشمام زل زد و توی یه

 

 ماه تجربه کردم.  ۶اره من یه بار به مدت  -

 پس دروغ گفتی که اولین نفری ام که وارد زندگیت شدم و...  -

 نتخاب درست و مورد عالقه نبود. یه دوستی ساده و بی هدف داشتیم.پرید وسط حرفم و گفت:نه. دروغ نگفتم. اونی که اون موقع تو زندگیم بود برای من ا

 

 خنده ام گرفت و گفتم:حاال چه دوستی بی هدف چه دوستی با هدف. مهم اینه که دروغ گفتی. 

 

نزدیک تر می کرد گفت: من دروغ نگفتم هونیا. اون دختر رو برای نمیدونم چرا اما قطره اشکی از گونه ام چکید و آرشام منو برگردوند به سمت خودش و همینجور که صورتشو به صورتم نزدیک و 

 زندگی انتخاب نکرده بودم. فقط دوست بودیم. همین!

 تازه اون از دخترای همکار بابام بود و االنم رفته خارج.

 

 پوزخندی زدم و گفتم: خوب خبر داری ازش! 

 خب باالخره دوستی ما با رفتنش تموم شد.. -

 هه.  -

 که گفت:ناراحت نشو از اونجایی که مهم نبود بهت نگفتم. چیزی نگفتم

 چیزی نگفتم و به دکمه های پیرهنش زل زده بودم.

 دستشو از چونه ام گرفت و گفت:تو هم که منو دوست داری،پس چرا نگاهتو ازم می گیری!

 گرفت ولی نخندیدم خندم

 کون می خوردیمدستامو دور گردنش گذاشتم و خودمو باال تر کشیدم و همینجور ت
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 *** 

 نگرانیم زیاد شده بود چرا که آرشام داشت توی خوردن نوشیدنی زیاده روی می کرد و می ترسیدم . 

 البته خودمم برای اولین بار یکم خورده بودم که باعث یکم سر دردم شده بود.

 آرشام همینطور که می خورد با بقیه حرف می زد و آروم گفتم: آرشام دیگه نخور.

 آرشام برگشت سمتم و نگاهش طوری بود که حس می کردم می خواد قورتم بده.

 یکم دیگه بخورم بسه بانو. -

 چیزی نگفتم و اونم دوباره خورد.

  

همین از استاد و نامزدش خداحافظی کردیم و  رای قلبم با تپش های تندش بی قراری می کرد و مراسم هم داشت به اخراش می رسید که متوجه یکم  حال بد آرشام شدم و تصمیم گرفتم که بریم. ب

 خودم نشستم پشت فرمون و آرشام هم وقتی نشست گفت:چرا تو نشستی؟

 خودم رانندگی میکنم بهتره -

 اوکی. -

 وقتی رسوندمت خونتون من با اژانس می رم.  -

 آرشام نگاهی بهم انداخت و منم همینطور که رانندگی می کردم نگاهش کردم و گفتم: نرم؟

 یعنی پیش من نمیمونی؟  -

 

 دلم یه جوری شد و یکی دم گوشم داد زد که پیشش بمون.

 اما اگه خونه نمی رفتم جواب بابا رو چی می دادم؟ 

 بابا که خونه نیست تازه هانا هم نیست.

 

 .سرمو تکون دادم و گفتم:نه میرم خونه

 بود. آرشام چیزی نگفت و تا رسیدن به خونه اش بینمون سکوت حکم فرما 

 

 وقتی رسیدیم باهاش تا داخل خونه اش رفتم و وقتی خواستم به آژانس زنگ بزنم گفت: نمی شد پیشم بمونی؟ 

 

 آب دهنمو قورت دادم و به صورت شیطون آرشام که ندای خوبینمی داد نگاه کردم و یهو از دهنم پرید: باشه میمونم. 
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د اتاقش شدم و رفتم  مانتو و شال و کفشام رو در آوردم و آرشام هم به سمت اتاقش رفت و لباساشو عوض کرد و فقط با یه شلوار روی تخت دراز کشیده بود که وار  اصال دست خودم نبود ولی

 کنارش روی تختش که دو نفره بود نشستم. 

 اونم دستشو برد زیر گردنم و منو به خودش چسبوند.وقتی دید کنارش نشستم شیطون نگام کرد که منم خندم گرفت و کنارش دراز کشیدم و 

 ن. نگاهم افتاد به سیکس پک هاش و کامال ناگهانی انگشتامو نوازش وار روی سیکس پک هاش کشیدم و نمیدونم چی شد که آرشام لب زد: دیوونم نک

 

 من بی توجه به حرفش ادامه دادم چون خیلی دوست داشتم.

 ن منو چرخوند و حاال اون روی من بود و داشت به چشمام و بعد به لبام نگاه می کرد.اما آرشام نامردی نکرد و ناگها

 

 سخت بود موقعیتی که داشتیم و هیچکدوممون طاقت نداشتیم 

 

//// //// //// //// //// //// //// // / 

 《دانای کل》

 کرده بود و نرفته بود آنجا نگران بود و دائم پنهان وز مادرش به هونیا زنگ می زد بلکه جواب بدهد و بفهمد کجاست. هانا از اینکه هونیا بدقولی

 او نمیدانست هونیا شب قبل در خانه ی آرشام و در آغوش آرشام بود  در آنجا خاطراتی برایش رقم خورده و حال دیگر یه دختر نیست. 

 

 ی عزیزم؟ مادرش رو به او گفت:چرا مضطرب

 نه مامان.  -

 بدهد و بگوید: کجایی آبجی؟نگران شدم.آرام و یواشکی زه سانیا پیام داد و از اوخبر هونیا را گرفت اما سانیا در جواب گفت خبری ندارد و همی باعث شد هانا پیامکی به هونیا 

 

 در فکر هانا هونیا باید زود تر از این ها می آمد.

 و هر طور که دیشب به مهمانی رفته بود تا االن باید می آمد خانه ی مادرش.  ظهر بود ۱االن دیگر ساعت 

 

 . برای دقایقی هانا دست از هر کاری برداشت و سیبی برداشت و شروع کرد به پوشت کندن و سپس به همراه هاوش آن را خورد

 

 《آرشام》

 نگاهم به صورت زیبا و غرق خواب هونیا بود تا بیدار بشه.
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 ت خودم نبود و همچنین دست ه نیا هم نبود که چنین اتفاقی افتاد. دیشب هیچ دس

 فقط دلم می خواد بیدار بشه.

 دستی به موهای پریشونش کشیدم و اسمشو لب زدم: هونیا. 

 

 حرکتی نکرد ولی یهو چشماش تکون خورد و باز شد.

 لبخندی زد و همین باعث امیدی بزرگ توی دلم شد.

 سالم آرشام.  -

 خانومم. صبح به خیر -

 آب دهنشو قورت داد و چشماشو ب ای لحظه ای بست و باز کرد.

 دیشب اذیتت کردم؟  -

 تند تند سرشو تکون داد و همینجور که لبخند کمرنگی می زد گفت: نه!  

 گونه اش رو بوسیدم و گفتم: مطمئن باشم که اذیت نشدی ازم ناراحت نیستی؟ 

 کمرم گذاشت و گفت: ناراحت نیستم عزیزم. خودم خواستم. هونیا دستشو روی

 

 باشه پاشو برو حموم تا بیای هم من برات صبحانه آماده می کنم. -

 سرشو تکون داد و گفت:باشه.

 

 از جام بلند شدم و منتظر موندم تا بلند بشه که همزمان با بلند شدنش صورتش جمع شد و آروم گفت: آی.

 حمله ور شدم و گفتم: چی شد؟  منم هول شدم و به سمتش

 دلم درد گرفت. -

 خندم گرفت و گفتم:باالخره خانوم شدن یه سری مشکالت هم داره دیگه.

 بعدش کمرشو ملس کردم و گفتم: استراحت کنی خوب میشه. 

 اوهوم. -

 کمکم کن بلند بشم. 

 چشم -

 که دورش بود بلند شد و نگاهش افتاد به روی تخت که کثیف شده بود و آروم لب زد:آرشام نکنه یه وقت...  بعد دستشو گرفتم و با مالفه ای
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 دستمو گذاشتم رو لبش و گفتم: هیس! مگه من تورو برای یه شب خواستم؟! 

 و شروع کردم به صبحانه آماده کردن . چیزی نگفت و به سمت حموم هدایتش کردم و بعد از اینکه وان رو براش آماده کردم به سمت آشبزخونه رفتم 

 فکرمم درگیر بود که همین امروز و فردا به خانوادم بگم تا برای خاستگاری آماده بشن. 

 دلم می خواست هونیا برای همیشه و خیلی زود برای من بشه. 

 

 

 《هونیا 》

 تو حموم به جای اینکه خودمو بشورم همش اشک می ریختم و به بدبختیم فکر می کردم.

 من که میدونستم ممکن به آرشام نرسم چرا این کارو کردم؟خودمو تقدیم آرشام کردم... 

 

 ولی مهم اینه که دوسش دارم و دلم میخواد همش با اون باشم و کنارش خوش باشم. حاال می خواد این خوش ی هر جوری باشه.

 

 خودم و شستم از حموم خارج شدم و با حوله ای که آرشام گذاشته بود خودم و تشک کردم و بعد به لباسایی که گذاشته بود نگاه کردم. وقتی

 لباس زیر های خودم بود ولی یکی از گشاد ترین و برند تری تیشرت هاشو برام گذاشته بود که وقتی پوشیدمش و تو تنم دیدمش خندم گرفت.

 

 خونه رفتم و آرشام با دیدنم گفت: به تو بیشتر میاد ها! به سمت آشبز 

 می داد.  بعدشم زد زیر خنده و منم خندم گرفت و کنار هم صبحانه خوردیم. بماند که چقدر آرشام عین مادر ها برام لقمه می گرفت و عین بچه ها بهم

 

 یغ بگم:گوش ی من کو! وقتی صبحانه خوردمون تموم شد یهو یه چیزی به ذهنم اومد که باعث شد با ج

 بعد دویدم سمت مبلی که دیشب کیفم رو روش گذاشته بودم. 

 آرشام نگران گفت: چی شده مگه؟ 

 همینجور که گوشیم و از کیفم بیرون می کشیدم گفتم: قرار بود امروز صبح برم خونه ی مامانم پیش اونا. 

 

 ینجا موندی؟ تو که بابات اجازه نمی داد حتی با ماشین من جایی بیای.آرشام که یهو یه چیزی به ذهنش رسیده بود گفت: راس ی چطور دیشب ا

 

 شماره ی هانا رو گرفتم و گذاشم دم گوشم و لب زدم: بابام رفته سفر کاری خونه نیست.
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 اها. -

 

 تا بوق هانا جواب داد:کجایی تو هونیا!  ۴،۵بعد از از 

 تند تند گفتم: خسته بودم خواب بودم. 

 دم گفتم نکنه اون پسره بالیی سرت آورده باشه.دیوانه نگران ش -

 چشمامو روی هم فشار دادم و گفتم:نه بالیی سرم نیومده. تا بعد از ظهر میام اونجا.  

 مامان کجاست؟ 

 رفته دستشویی.-

 باشه فعال خداحافظ  -

 خداحافظ.  -

 

 وقتی قطع کردم آرشام گفت: چرا بهش نگفتی ؟

 سوالی گفتم: چی رو؟ 

 بالیی سرت اومده!  اینکه -

 رات موضوع دیشب! با خنده به سمتش حمله ور شدم و خواستم نیشگونی از بازوش بگیرم که در رفت و منم سر جام ایستادم و گفتم: االن دیگه یه سوژه ای شده ب

 

 آرشام. کن  بعدشم با حالت قهر به سمت لباسام رفتم و خواستم بپوشم که به سمتم اومد و  بغلم کرد که گفتم:ولم

 ولت نمی کنم.  -

 آرشام ولم کن می خوام لباس بپوشم. -

 اول بگو ناراحت شدی ازم؟ -

 اره.  -

 ببخشید. -

 ولم کن. نه -

 ولم نکرد و فشارم داد و گفت: ببخشید. 

 بی حرکت و بی حرف تو بغلش موندم که یهو قلقلکم داد که باعث شد با جیغ بگم: خیلی خب بخشیدم.
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 با صدای بلند خندید و کنار رفت و منم سریع لباسای دیشبم رو پوشیدم و شماره ی اشکان و گرفتم و گفتم بیاد دنبالم.  اونم

 بعد نشستم روی مبل تا اشکان بیاد.

 

 روی مبل نشسته بودم که آرشام کنارم نشست و با سکوتی سنگین نشسته بودیم.

 

 وقت فکر نکنی من ولت می کنم یا بخاطر موضوع دیشب باهات میمونم. اما سکوت توسط آرشام شکسته شد و گفت: اوم یه 

 نه همچین فکری نمی کنم.  -

 زود تر از اون چیزی که فکرش و بکنی به هم می رسیم و ازدواج میکنیم. -

 

 ی زنم شدی. نمی خوای قانونی هم زنم بش ی؟ تند به سمتش برگشتم و آب دهنمو قورت دادم که با خنده نگاهم کرد و دستمو توی دستش گرفت و گفت:دیشب یه جورای

 شب ازدواج همه چی به هم می خوره.به دستامون نگاه کردم و تو دلم گفتم: نه نمی خوام. اینجوری بیشتر می تونم باهات باشم. اگه بیای خاستگاری و قصد ازدواج داشته باش ی،

 

 آرشام: هونیا؟ نمی خوای؟ 

 کردم و آروم گفتم: میخوام ولی.. نگاهش

 ولی چی؟ -

 

 من نمیتونستم از ولی ها با آرشام حرف بزنم پس به جاش گفتم: هیچی.

 آرشام می خواست بپرسه پس دلیل ولی گفتنت چی بود با صدای زنگ گوشیم یکی شد و دیدم شماره ی اشکان. 

 

 وست دارم،عاشقتم و موضوع دیشب هم بهش اضافه کن.بلند شدم و گفتم: آرشام من می خوام باهات ازدواج کنم چون د

 

 شدم و با لبخند گفتم: خداحافظ  آرشام تا پیش در همراهم اومد و بعد وقتی خواستم خداحافظی کنم دستاشو باز کرد و منم با آغوش باز پذیرفتم و بغلش کردم و بعد ازش جدا

 دم و سوار ماشین شدم و اشکان بالفاصله راه افتاد. اونم با لبخند خداحافظی گفت و بعد منم از در خونه خارج ش

 

** 

 وقتی رسیدیم خونه به اشکان گفتم منتظر بمونه تا برم وسایلمو بردارم و منو برسونه خونه ی مامان.
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 بعد هم وارد خونه شدم و دیدم خونه غرق سکوته و یکی از خدمتکارا داره پرده هارو برمیداره تا بشوره. 

 میز بودن که... با دیدنش گفتم: ت

 نزدیک عیده خانوم. -

 وای اره. -

 بعد همینجور که به سمت اتاقم می رفتم فکر کردم دیدم فقط دو هفته مونده تا عید. 

 

 کیف لوازم آرایشم. عالوه ی وقتی وارد اتاقم شدم یه کوله برداشتم و سه دست لباس خونگی و دو دست لباس بیرونی گذاشتم داخلش و کتابای مورد نیازم رو برداشتم و به

 بعد یه لباس ساده با لباس مجلس ی که تنم بود عوض کردم و جلوی آینه خواستم موهامو مرتب کنم که نگاهم افتاد به صورتم.

 رنگ و روم پریده بود و انگار تغیراتی به وجود اومده بود. 

 رج شدم.سریع یه کرم پودر و رژلب قهوه ای رنگی زدم و وسایلمو برداشتم و از اتاق خا 

 و تند تند به حیاط رفتم و سوار ماشین اشکان شدم.

 

 

 زود توسط خود مامان باز شد و اشکان هم رفت. وقتی به خونه ی مامان رسیدیم پیاده شدم و اشکان هم کمک کرد وسایلم رو از ماشین برداشتم و زنگ خونه ی مامان رو زدم و در خیلی 

 

 گفت درس داری شب میای.گفت: هانا که میبا ورودم به خونه هانا چشم غره ای بهم رفت و هاوش با جیغ پرید بغلم که یهو کمرم به شدت درد گرفت اما به روی خودم نیاوردم و مامان 

 اره دیگه یکم زود تر اومدم.  -

 

 امان رو پیچونده بود.قربون هانا بشم که م

 

 هاوش که از بغلم پایین رفت وسایلمو توی یکی از اتاقا گذاشتم و بعد لباسامو با بلوز و شلوار عوض کردم.

 ن؟ هانا که سرش تو گوش ی بود و برای همین پیشش نرفتم و مستقیم رفتم آشبزخونه پیش مامان که داشت پفیال درست می کرد و گفتم: چه خبر ماما

 اهم کرد و گفت: سالمتی. چیزی شده؟ چرا رنگت پریده؟ مامان نگ

 

 کشیدم و گفتم: نه چیزی نشده. با استرس دستمو و روی صورتم
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 باشه بابات کجا رفته؟  -

 نمیدونم به ما گفت سفر کاری. -

 یش! مامان پوزخندی زد و همیجور که پفیال هارو تو ظرف می ریخت گفت: هه! کی قراره تموم بشه این سفر های کار 

 

 شونه باال انداختم و دو تا دونه پفیال برداشتم و گذاشتم تو دهنم که مامان ادامه داد: هیچوقت دلم باهاش صاف نمیشه.

 

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم: چرا؟ 

 چون بخاطر کارش گند زد به زندگی ما. -

 البته من که شاید ازدواج کنم. 

 نسبتا بلند گفتم: چی؟؟  دلم هری ریخت و با صدایی

 باالخره بابات وقتی می خواد ازدواج کنه منم باید یه سر و سامانی به این وضعیتم بدم.-

 مگه چشه؟  -

 هیچی. فقط منم دل دارم. -

 

 و گرفتم که هانا گفت: آبجی چرا رنگت زرده؟  دلم گرفت و بی حرف از آشبزخونه خارج شدم و با بغض روی مبل نشستم و گوشیم

 با عصبانیت گفتم: چون دوست داره.

 وا چته تو! -

 هیچی. -

 هانا ادامه نداد و منم شروع کردم به باال و پایین کردن گوشیم. 

 

//// //// //// //// //// // / 

 امان توی اتاق مامان.شام در سکوت خورده شده بود و بعدشم من و هانا تویه یه اتاق خوابیدیم و هاوش و م

 اعصابم به هم ریخته بود و کارای مامان و بابا به مشکالت خودم اضافه شده بود. 

 گرفتم؛  دلم می خواست با یکی حرف بزنم و برای همین آروم بی سر و صدا گوشیمو برداشتم و از اتاق خارج شدم و به نیاط رفتم و شماره ی سانیا رو 

 

 داد:تا بوق جواب   ۲سانیا بعد از 
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 سالم هونیا. -

 سالم ببخشید مزاحمت شدم. خواب بودی؟ -

 نه بابا داشتم فیلم نگاه می کردم،مزاحم چیه. -

 می خواستم باهات حرف بزنم سانیا.  -

 جانم بگو. -

 من یه غلطی کردم سانیا. -

 چی کار کردی عزیزم؟ -

 وی کرده بود.منم  بعد از مهمونی اونو رسوندم خونه اش.روی پله نشستم و با زار گفتم: دیشب آرشام توی مهمونی یکم  زیاده ر 

 خب این که کار بدی نیست!  -

 اره. ولی من موندم خونه اش،یعنی وقتی رسوندمش خونه اش منم مونوم اونجا.  -

 خب...  -

 سانیا اشتباه کردم. -

 چه اشتباهی؟  -

 من و آرشام دیشب...  -

 حرفمو قورت دادم و سانیا با زار گفت: چیکار کردی تو! هونیا بگو که اشتباه شنیدم. ادامه ی

 سانیا خیلی بد شد نه؟  -

 فتی و باهاش...اول اینکه تو نباید عاشق آرشام می شدی و شاید بعد از اینکه کاری که بابات می خواست انجام شد می تونستی با عشقش کنار بیای،ولی تو ر  -

 امه داد:با این چجوری می خوای کنار بیای هونیا؟ نگو که خودتم دلت می خواست.مکث کرد و اد 

 اره خودمم دلم می خواست.  -

 بعد زدم زیر گریه و سانیا گفت: اگه هیچ چیزی در میان نبود می تونستیم اینو جمع کنی اما حاال...

 اگه بابات بفهمه دیوانه میشه.

 ولین نفری هستی که خبر داری. میدونم سانیا. لطفا به کس ی نگی،تو ا  -

 باشه.  -

 فعال خداحافظ.  -

 خودتو ناراحت نکن خداحافظ. -
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 وقتی قطع کردم خودمو بغل کردم و اجازه دادم تا اشک پهنای صورتم و پر کنه.

 اما مدتی نگذشت که صدای پیام گوشیم اومد و سریع بازش کردم و دیدم از طرف آرشام ارسال شده. 

 ( رو به رو شدم و خنده ام گرفت. ۰۰:۰۰رو باز کردم با ) وقتی پیام

 

 می شد برام ساعت جفت شده رو می فرستاد. ۱۲حاال دیگه عادت کرده بود هر شب وقتی ساعت 

 جوابش رو مثل همیشه با یه قلب دادم که همون لحظه گوشیم زنگ خورد و خود آرشام بود.

 

 

 الو؟ -

 سالم خانوم خوشگلم.  -

 خوبی؟ سالم آرشام.-

 فدای تو. تو خوبی؟ -

 خوبم. -

 صدام یکم می لرزید و آرشام که فهمید با یه کم مکث گفت: چیزی شده؟ صدات می لرزه!

 نه چیزی نیست. -

 به من بگو هونیا. -

 

 اخه من که نمیتونستم بگم دلم از چی گرفته،پ. 

 ناراحت میشم.  کردم و آرشام دوباره گفت: بگو هونیا. اینجوری منم سکوت

 از تغیر صداش فهمیدم که ناراحت شده و برای همین گفتم: نه آرشام چیزی نیست.

 

 سر و صدایی که از دور و بر آرشام میومد باعث شد بگم:کجایی؟ 

 گرفتن رو سرشون.خونه خودمون.از بس این آشا و کیانه سر به سر هم میذارن خونه رو  -

 خندیدم و آرشام ادامه داد:فکر کنم اگه تو هم عروس این خونه بش ی دیگه خونه رو آتیش بزنین. 

 خندیدم و گفتم: از کجا معلوم با من صمیمی باشن؟ 

 آشا اهل این حرفا نیست.دلش پاکه. البته کیانه هم همینطوره. -
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 خوبه.  -

 رار برای آشنایی بذاریم؟ خب نظرت چیه وقتی پدرت از سفر برگشت یه ق -

 چیزی نگفتم که آرشام گفت: نکنه منو دوست نداری؟ 

 با حرص گفتم:آرشام ای چه حرفیه که هی تکرار می کنی. اگه دوست نداشتم که االن باهات حرف نمی زدم.

 اره یادمه اون موقع که دوسم نداشتی چجوری رفتار می کردی. -

 خندی روی لبم نشست و لب زدم: فکرشو می کردی یه روزی به اینجا برسیم؟ بعد زد زیر خنده و با یاد اون روزا لب

 نه هرگز! -

 حرفی نزدم که آروم لب زد: می خوای بیام پیشت؟

 نه اینجا خونه ی مامانمه نمیشه. -

 چرا نمیشه؟   -

 چون مامانم زیاد در جریان نیست.  -

 در. خب من که نمی خوام بیام داخل. میام دم در تو هم میای دم -

 اوم. -

 خب بیا.

 اها مچ تو رو من گرفتم. -

 چرا -

 چون دلت برام تنگ شده بود که حالت میزون نبود.  -

 نخیرم. -

 بعدش آرشام خندید و گفت: آدرس خونه رو بده.

 باشه می فرستم برات.  -

 

 قطع کردم آدرس رو براش فرستادم و بعد همونجا نشستم تا بیاد. وقتی

 

 
ً
 دقیقه ای گذشت که صدای پیام گوشیم اومد که گفت بیا دم در.  ۲۰حدودا

 اشینش رفتم و سوار شدم.سمت ممنم شالی که دور گردنم انداخته بودم رو روی سرم گذاشتم و آروم و پاورچین از حیاط کوچیک مامان گذشتم و از در بیرون رفتم و سریع به 

 سالم.  -
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 سالم بانو.  -

 بهش نگاه کردم که لب زد: بدون ارایش هم خوشگلی ها. 

 از توی آینه به خودم نگاه کردم و دیدم هیچ آرایش ی رو صورتم نیست. 

 در هر صورت خوشگلم . -

 خودمو به حالت لوس کردم و آرشام با خنده لپم و کشید و گفت: خوشگل خودمی. بعد

 

 حرفش عجیب بهم حس خوب داد و باعث شد توی چشماش زل بزنم و در سکوت فقط نگاهش کنم. 

 با صدای عقب کشیدن صندلیش توسط خودش نگاهمو از چشماش گرفتم و گفتم: چی کار می کنی؟ 

 اهاش اشاره کرد و گفت: بیا بغلم.وقتی کارش تموم شد به روی پ

 آب دهنمو قورت دادم و بعد آروم از اون وسط رفتم روی پاهاش و رو به خودش نشستم .

 آرشام دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند و باعث شد منم دستامو دور گردنش حلقه کنم.

 .انه وار دوست دارمآرشام آروم گفت: هونیا میدونم ممکن باور نکنی اما من دیو 

 منم مثل خودش گفتم: منم دیوانه وار دوست دارم.

 گفتن همین ی جمله باعث ریزش گلوله های اشک روی گونه ام شد و ریخت روی شونه ی آرشام. 

 دلیل گریه هاتو نمیفهمم و خودتم که نمیگی. ولی خواهش می کنم گریه نکن. -

 

 ت بود،غمگین بود،سختی می کشید،عاشق بود! من نمیتونستم دلم و آروم کنم،دل من ناراح 

می شدم ولی شدم؟کس ی که بابا میگه بعد از   اما عاشق کی؟کس ی که قراره توسط خود من بازی داده بشه؟ کس ی که بهترین آدم توی زندگیم هست و من واقعا دوسش دارم؟ کس ی که نباید عاشقش

 ل هست. اما بابای من نمیدونه اگه من و آرشام ازدواجمون به هم بخوره که می خوره، من نابود میشم.نمیدونه که دخترش دیگه با آرشام تمام و کما اینکه کارش تموم شد ما دیگه مشکلی نداریم؟

 

 . شدت اشکام بیشتر و بیشتر می شد و دیگه تحمل نداشتم.به هق هق افتاده بودم و باعث شد آرشام من رو از خودش دور کنه و بهم نگاه کنه

 هونیا دلیلش چیه؟   -

 با گریه و بریده بریده گفتم: هیچی فقط..فقط ی..یکم دلم گرفته.

 گریون باشه.  آرشام با دستای بزرگ و مردونه اش اشکای روی گونه ام رو پاک کرد و لبخندی زد که امیدی بهم داد و بعد گفت: دلم نمی خواد چشمای قشنگت

 ه آرشام گفت: اها حاال شد! سعی کردم گریه نکنم و به جاش خندیدم ک

 برو خونه دیگه دیر وقته.  -

 اول قول بده دیگه گریه نمی کنی؟ -
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 باشه.  -

 قول؟  -

 قول.  -

 دم در.  بعد هم از روی پاش به سمت صندلی رفتم و خواستم در رو باز کنم که یهو در خونه بیشتر از چیزی که باز گذاشته بودم باز شد و هانا اومد

 بادا مامان باشه ولی با دیدن هانا خیالم راحت شد و رو به ارشام گفتم: ممنون که اومدی.یه لحظه ترسیدم م

 چرا تشکر؟ خودم خواستم بیام. -

 برو دیگه خواهرت منتظرته. 

 خندیدم و گفتم: اون االن فضولیش گل کرده بود.

 خداخافظ 

 خداحافظ  -

 ام هم گازشو گرفت و رفت.بعدشم از ماشین پیاده شدم و دستی به آرشام تکون دادم و آرش

 بعد منم برگشتم سمت هانا و گفتم: اینجا چیکار می کنی تو؟ 

 مشکوک گفت: اون اینجا چیکار می کرد؟ 

 طبیعیه که اومده بود منو ببینه. -

 بعد هدایتش کردم به داخل خونه و هانا گفت: فکر نمی کنی زیادی بهش وابسته شدی؟ 

 یم.اره خیلی بیشتر از خیلی وابسته شد -

 هانا ایستاد و رو به من که راهمو ادامه می دادم گفت: واقعا یعنی دوسش داری؟ 

 دستی رو هوا براش تکون دادم و گفتم: بیا داخل هوا سرده .

 در واقع جوابشو ندادم و بعد وارد خونه شدیم.

 وقتی وارد اتاق شدم سریع دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم.

 ********** 

 بودم و یه جورایی ازش ناراحت بودم. در کمال سکوت بین من و مامان و هانا و هاوش خورده شد و از اون موقع که مامان اون حرف رو زده بود تا به االن حرف چندانی باهاش نزده ناهار

 

 دنبالم و منو به خونه ی سانیا ببره. وقتی که عصر شد آماده شدم و به اشکان زنگ زدم تا بیاد

 چون به سانیا قول داده بودم بریم و برای بچه اش خرید کنیم.

 هانا هم می خواست هاوش رو ببره پارک و مامان هم می خواست بره آرایشگاه.
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 خالصه که هر کی به یه طرفی رفت. 

 

 

 به سمت بازار راه افتادیم.با اشکان به خونه ی سانیا رفتیم و اونجا سانیا رو سوار کردیم و 

 تو راه بودیم که سانیا بهم گفت: آرشام چیزی نگفته؟ حرفی از خاستگاری نزده؟ 

 با یاد دیشب گفتم: گفت وقتی بابات از سفر برگشت یه قرار بزاریم.

 

 سانیا پیزی نگفت و من لب زدم: فایده نداره که.

 . در هر صورت قرار نیست که ازدواج من و آرشام سر بگیره

 سانیا نگاهم کرد و غمگین گفت: بمیرم برات. خودتو ناراحت نکن.

 سعی می کنم ناراحت نباشم اما... -

 اما چی؟  -

 مشکالت من یکی دو تا نیست سانیا.  -

 نمیدونم غصه کدومشون رو بخورم.

 و بعد به همراه سانیا پیاده شدیم و به سمت مرکز خرید سیسمونی رفتیم. سانیا دستشو روی شونه ام کشید و همون لحظه ماشین ایستاد و رو به اشکان گفتم منتظرمون بمونه 

 

 

 توی یکی وز بزرگترین فروشگاه های سیسمونی رفتیم و از دیدن اون همه لباس و وسایل کوچولو دلم می خواست جیغ بزنم. 

 یا چیزای دیگه. سانیا هم شوق داشت و همش می گفت: وای فکرش رو بکن بچه ام اینو بپوشه،اینو دستش بگیره

 دلم براش می سوخت از اینکه شوهرش این کارو کرده بود و در واقع ولش کرده بود. 

 

 ی به سانیا گفتم: سانیا اینو ببین. از بین اون همه وسایل و لباس یه سرویس کامل لباس که به رنگ زرد و سفید بود رو انتخاب کردم و از شدت زیباییش با صدایی پر از خوشحال

 با ذوق نگاه کرد و بعد با دیدن قیمت روی بسته اش گفت: اگر اینو بخرم دیگه نمیتونم چیز دیگه ای بخرم. سانیا

 صداش غمگین شده بود و من گفتم: وا مگه قراره تو بخری؟

 من می خوام واسه ای نی نی خوشگلم کلی وسیله بخرم

بدون توجه به سانیا که در تالش بود چیزی نخرم توی فروشگاه می چرخیدم و از شیشه شیر تا عروسک و کفش و جوراب و بعدش به فروشنده گفتم از همون سرویس کامل برامون بزاره و بعد 

 کالسکه و .... انتخاب می کردم و میذاشتم تا فروشنده حساب کنه.
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میلیون شد کارتم رو به  ۷سیله های دیگه هم گرفتم و بدون توجه به اینکه هزینه اش در اخر یه سرویس کالسکه و چیزای دیگه که داشت و به رنگ کرمی و سفید بود رو انتخاب کردم و کلی و 

 فروشنده دادم و اونم حساب کرد 

 سانیا شرمنده بود اما من خوشحال و شاد بودم.

 سانیا حز من کس ی رو نداشت پس الزم بود کمکش کنم.

 

 ه سانیا رو بهش دادم تا یه ساعت دیگه برامون بفرسته.به فروشنده گفتم تا وسایل رو با وانت برامون بیاره و آدرس خون

 

 بعد هم دست سانیا رو گرفتم از فروشگاه بیرون رفتیم و بی حرف به سمت لباس فروش ی ها بردمش. 

 هونیا ازت ممنونم. توقع نداشتم.  -

 این چه حرفیه سانیا. من جز تو کیو دارم؟ تو جز من کیو داری؟ پس باید کمکت کنم.  -

 فت و از بین لباسا یه مانتوی بادمجونی که گشاد بود و برای از این به بعد سانیا که شکمش بزرگ می شد خیلی مناسب بود.چیزی نگ

 راجب اون مانتو بادمجونی نظرت چیه ؟ -

 گشاد نیست برات؟  -

 متعجب گفتم: برای تو انتخابش کردم. 

 هونیا نمی خوام. -

 خب می زارم خودت حساب کنی. خوبه؟  -

 تکون داد و بعد وارد مغازه شدیم لباس رو پوشید و دیدیم واقعا محشره. سرشو

 

 رو به سانیا گفتم: همینو بگیر. 

 باشه.  -

 بعدش گذاشتم خودش حساب کنه تا بیشتر شرمنده ام نشه. 

 

 *** 

 و در آوردم و شماره ی آرشام رو گرفتم؛ خیلی خسته شده بودم و به محض ورودم به خونه روی مبل ولو شدم و گوشیم

 

 سالم آرشام.  -

 سالم بانو. چرا زنگ زدم جواب ندادی؟  -
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 بودم بازار . -

 چرا؟ -

 همراه دوستم سانیا رفته بودم برای بچه اش خرید کردیم.  -

 اها خوبی خودت؟  -

 اره عشقم خوبم. تو خوبی؟ -

 اره عزیزم. تو که خوب باش ی منم خوبم.  -

 خبر؟ کجایی؟ چه  -

 خبر سالمتی. من خونه ام. -

 با ورد مامان به حال گفتم:خیلی خب فعال کاری نداری؟ 

 نه عزیزم خداحافظ  -

 خداحافظ  -

 

 مامان با دیدنم لبخندی زد و اومد نزدیکم و گفت: خسته نباش ی.خرید کردین؟ 

 بی حس گفتم: اره

 خب چیا خریدین؟  -

 .فت الزم نیست و گهواره و کالسکه اینا کافیههمه چیزبه جز تخت و کمد که سانیا گ -

 خوبه. با کی حرف می زدی؟ -

 

 تکونی خوردم و لب زدم: شنیدین؟ 

 مامان خندید و گفت: پسر خوبیه ؟ مثل بابات نباشه؟ 

 

 تند تند سرمو تکون دادم و گفتم: نه اون خیلی خوبه.

 خوبه.   -

 دوست داره؟ 

 رو لبم نشست و به زمین زل زدم.  لبخندی

 تو هم دوسش داری؟  -
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 سکوت کردم که مامان ادامه داد: مبارکه. پس چرا نمیاد خاستگاری؟ 

 خودش گفت وقتی بابات از سفر برگشت. -

 خوبه. کی بزرگ شدی که من نفهمیدم؟  -

 ی دروغ بود؟ بعد زد زیر خنده و منم خندم گرفت و غمگین گفتم: مامان بگو که حرفی که دیشب زد

 دروغ بود.  -

 دیه حرفی نزدیم و صدای سر و صدای هاوش و هانا اومد و هاوش با جیغ داشت راجب دوستی که تو پارک پیدا کرده بود حرف می زد.

 《یک هفته بعد 》

  

رو دیدم که روی مبل نشسته بود وقتی من رو دید گفت: سالم چرا دیشب وقتی زنگ  خیلی خسته و گرسنه بودم و به محض پیاده شدن از ماشین آرشام به سمت خونه رفتم و وقتی وارد خونه شدم. بابا 

 زدم جواب ندادی؟ 

 

 از اینکه بعد از یک هفته برگشته بود و داشت راجع به اینکه چرا جواب زنگ رو نداده بودم حرف میزد یه جورایی دلگیر شدم.  

 م که گفت: متوجه نشدی یا جایی بودی ؟؟ آروم لب زدم: متوجه نشدم بعد خواستم از پله ها باال بر 

 خورد گفتم: جای رو نداشتم که برم درس داشتم  متوجه ی زنگ زدن شما نشدم.
ً
 با اعصابی نسبتا

 اش می خواستن بیان خواستگاری. بابا ادامه نداد و من با یاد حرف آرشام گفتم: بابا آرشام می خواست.. یعنی آرشام و خانواده

 گفت: نقطه خوبه بگو با من تماس بگیرند و صحبت کنند. بابا لبخندی زد و 

 سرم رو تکون دادم و به سمت اتاقم راه افتادم.  

 

 《آرشام》

 باعث شد به سمتش و با دیدن شماره ی هونیا سریع جواب دادم؛  طبق معمول وقتی ناهار خوردم یکم از کارای دانشگاه رو انجام دادم و بعد تصمیم گرفتم کمی استراحت کنم اما زنگ خوردن گوشیم

 سالم آرشام خوبی شرمنده که مزاحم شدم. -

 سالم عشقم. این چه حرفیه؟ تو مراحمی. -

 همینجور که روی مبل می نشستم گفتم: من دوست دارم از صبح تا غروب باهات حرف بزنم.

 که معلوم بود داره غذا می خوره گفت: راستش زنگ زدم بگم بابام گفت می تونین زنگ بزنین بهش و راجب خاست...  هونیا خندید و همینجور 

 ادامه ی حرفش با حرف من، نصف و نیمه موند که گفتم: شمارشو برام اس ام اس کن. شب میرم خونه خودمون و میگم بابام زنگ بزنه.

 خب چرا نذاشتی حرفم و بزنم دیوونه. -
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 اخه ذوق زده شدم. -

 

 خودم خندم گرفت و اونم حسابی خندید و بعد آروم گفت: خیلی خوشحالم. 

 منم همینطور. -

 فعال -

 خداحافظ  -

 ....................... 

 زنگ آیفون خونه رو زدم و در توسط آشا باز شد و بعد وارد خونه شدم. 

 

 ن: چه عجب تو غروب اومدی خونه.هیچکس جز آشا و مامان خونه نبود و اونا هم با دیدنم گفت

 حاال اعتراض نکنین چون براتون خبر خوبی آوردم.  -

 آشا با خنده گفت: چیه؟ نکنه جدی جدی عاشق اون دختره شدی؟ 

 مامان بدون توجه به شوخی آشا گفت: آرشام بگو مادر.

 راستش می خواستم بریم خاستگاری دیگه.  -

 خودت راجع بهش گفته بودین؟  مامان خوشحال گفت: همون دختره که آشا و

 اره.  -

 خب بگو ببینم چجور خانواده ای هستن؟ هر چی راجع بهشون میدونی بگو که ما آشنا بشیم. -

 ساله.  ۶،۷ساله باشه و برادرش هم  ۱۶سال کوچیک تره از من و یه خواهر و یه برادر داره. فکر کنم خواهرش  ۲آب دهنمو قورت دادم و گفتم: خب خودش که 

 مان:  پدر و مادرش چی؟ راجب اونا بگو.ما

 

 ترس داشتم مبادا مامان از اینکه پدر و مادر هونیا جدا شدن مخالف باشه ولی سعی کردم نترسم و گفتم: پدر و مادرش چیزه...

 آشا سوالی گفت: چیزه؟ 

 جدا شدن. یعنی چند سال پیش جدا شدن.  -

 ونیا با مادرش زندگی میکنن. البته بیشتر وقت ها همو میبینن. هونیا و خواهرش پیش پدرش زندگی می کنن و برادر ه

 مامان ناراحت شد و یکم اخماش رفت تو هم و گفت: چرا جدا شدن؟ 

 مشکل داشتن با هم.  -
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 پدر هونیا چی کاره اس؟  -

 تو کار صادرات و واردات .  -

 سرش و تکون داد و گفت: از انتخابت مطمئنی؟ یه وقت مثل قضیه آروان نشه. مامان

 چشمام و بستم و با یاد قضیه چند سال پیش که برای آروان پیش اومد گفتم: نه مامان. هونیا اینطوری نیست. خانوادشم خوبن. 

 . مامان شونه ای باال انداخت و گفت:خیلی خب. وقتی میگی مطمئنی البد مطمئنی دیگه

 وقتی بابات اومد بهش بگو که زنگ بزنه. 

 چشم.  -

 مامان بعد از اینکه جواب منو شنید بلند شد و به سمت آشبزخونه رفت. 

 

 وقتی مامان رفت آشا گفت: بیار عکساشو ببینم.

 .دادم و آشا هم به به و چه چه راه انداخته بود که چقدر خوشگل و جذابه با خنده گوشیمو در اوردم و از عکسای روی پروفایل هونیا و عکسایی که تو اینستاگرامش گذاشته بود به آشا نشون 

 منم می گفتم خانوم منه دیگه بایدم خوشگل باشه.

 

 **** 

 

 ورود بابا باعث شد آشا با جیغ بگه: بابا عروس جدید مبارک.

 متعجب نگاهمون کرد و مامان با لبخند گفت: باید زنگ بزنی قرار خاستگاری بزاری.  بابا

 بابا: من میدیدم این آقا آرشام زیاد به ما سر نمیزنه،پس بگو که عاشق شده.

 خندیدم و گفتم: خجالتم ندین دیگه.

 بابا: خب راجب دختره بگو.

 : اول برو لبساتو عوض کن .بعد با همون لباس بیرونی ها نشست روی مبل و مامان گفت

 بابا: نه من مشتاقم ببینم عروسم چجور آدمی هست و خانوادش چجوری هستن.

 آشا سریع گفت: بابا هیچ مشکلی نیست فقط مشکل اینه که پدر و مادرش جدا شدن.

 بابا چند لحظه مکث کرد و بعد رو به من گفت: آشا راست میگه؟

 بله. چند سال پیش جدا شدن. -

 بابا چیزی نگفت و بعد آروم گفت: اشکالی نداره. 
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 بعد بلند تر با خنده گفت: شماره رو بده که من زنگ بزنم.

 خوشحال گوشیمو روشن کردم و شماره ی بابای هونیا رو برای بابا خوندم و بابا هم وارد گوشیش کرد و بعد گوش ی رو گذاشت دم گوشش.

 ف زدن؛ثانیه ای گذشت که بابا شروع کرد به حر  ۲

 سالم جناب ...  -

 بعد به من نگاه کرد که فهمیدم منظورش اینه فامیلی شون چیه گفتم:نیک زاد.

 جناب نیک زاد من پدر آرشام هستم. -

 ..... 

 خیلی ممنون . خانواده خوبن؟  -

 .... 

 ممنون. فکر کنم در جریان هستین چرا زنگ زدم.  -

 

 ..... 

 م مزاحم بشیم؟ بابا خندید و گفت: بله چه وقتی می تونی

 .... 

 روز دیگه یعنی سه شنبه مزاحمتون میشیم. ۲چشم پس ما برای  -

 .... 

 هر ساعتی که شما راحتین. -

 .... 

 عالیه.   ۷بله  -

 ... 

 خداحافظ.  -

 

 

 وقتی قطع کرد مامان گفت: خب کی میریم خونشون؟

 . ۷برای سه شنبه ساعت  -
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 داشتم بال در میاوردم. از شدت خوشحالی

 باورم نمی شد قراره بریم خاستگاری از هونیا...

 《هونیا 》

 توی کمدم دنبال یه لباس خوب برای امشب که قرار بود آرشام و خانوادش بیان خونمون بودم اما چیزی به چشمم نمی خورد. 

 توی این دو روز از بس ذهنم درگیر بود اصال به لباسم فکر نکرده بودم.

 

 مواجه شدم و با یاد اینکه هنوز وقت دارم تصمیم گرفتم برم بازار و یه کت و شلوار برای امشب بخرم. ۱۱ساعت روی دیوارم نگاه کردم و با ساعت   به

 

 بعد از آماده شدن،بدون خبر دادن به بقیه با اشکان به سمت بازار راه افتادیم. 

 

 بازار راه افتادیم. به محض رسیدن به بازار با اشکان پیاده شدیم و توی 

 البته خودم گفتم که همراهم بیاد، تنهایی خرید کردن رو دوست نداشتم. 

 

 . گرفتم همون رو بخرم و با اشکان وارد مغازه شدیماز پشت ویترین ها لباس ها رو نگاه می کردم تا با یه کت و شلوار زیتونی رنگ رو به رو شدم و از اینکه به رنگ چشمام نزدیک بود تصمیم 

 فروشنده یه خانوم خوشگل و جوونی بود که با دیدنمون از جاش بلند شد و گفت: سالم خوش اومدین. 

 سالم لطفا اون کت و شلوار زیتونی رو برام بیارین.  -

 حتما.  -

 وقتی کت و شلوار رو آورد رفتم داخل اتاق پرو و پوشیدمش. 

 واقعا خوشگل بود و جذاب 

 ه بدون دکمه و به حالت دایره ای باز بود و از قسمت  بعدش دکمه داشت. از زیر کتش هم یه تاپ ساده سفید داشت.کتش ساده بود و جلوش از قسمت یعق

 

 واقعا بهم میومد و همونو از اون مغازه خریدم. 

 بعدش هم یه شال سفید و نریر که روش خال های کرمی و سبز داشت رو هم خریدم و بعد با اشکان به خونه رفتیم.

 **** 

 

 اومده بود و هیچ حرفی هم با بابا نزده بود.  ۳مان از ساعت ما
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 البته خود بابا خواسته بود مامان حتما بیاد.

 هه! انگاری این ازدواج برای بابام خیلی مهم بود و قرار بود باعث خوشبختی من بشه.

 اما..من از قبل بدبخت شده بودم و خودم هم این بدبختی رو با اتفاق اون شب دو چندان کردم.  مامان بیچاره ام فکر می کرد من دارم خوشبخت میشم

 با یاد اون شب دلم یه جوری شد ولی سعی کردم فکر نکنم بهش که مبادا باز این دل لعنتیم بخواد باز با آرشام باشم.

 

 سانیا قرار بود غروب بیاد و هانا هم که حسابی خوشحال بود.

 آرزوش بود من با آرشام ازدواج کنم. گناهی 

 این وسط اونی که از همه غمگین تر و داغون تر بود من بودم!  

 دل من بود که در حین دوست داشتن و عشق داشت با این مشگل و فاجعه بزرگ دست و پنجه نرم می کرد. 

 

 و دلم به حال این بختم سوخت. بود و با برداشتن حوله ام به سمت حمام رفتم و زیر دوش آب فقط زار زدم  ۴ساعت 

 

 وقتی از حمام خارج شدم شروع کردم به خشک کردن موهام و بعد شلوار و تاپ رو پوشیدم و نشستم جلوی آینه. 

 کرم پودر رو به تموم صورتم زدم و مژه مصنوعی خیلی کوچیکی هم پشت مژه هام گذاشتم و بعد با ریمل مرتبش کردم.

 لباس ی پررنگ هم زدم.یه رژگونه کالباس ی و رژلب کا

 به نظرم خوب شده بودم.

 موهامو هم از پشت گیس کردم و شالم رو روی سرم مرتب کردم. 

 

 گوشیمو از روی میز برداشتم و دوربینش رو باز کردم.

 خواستم سلفی عکس بگیرم که یهو از توی صفحه گوش ی نگاهم افتاد به گردنبندی که آرشام گرفته بود و گردنم بود. 

 تا عکس خوشگل از خودم گرفتم تا یادگاری بمونه. ۲وش کشیدم و لبخندی رو لبم نشست و دستمو ر 

،برطرفش کنم که در اتاقم زده شد و یهو سانیا و هانا روی تختم نشسته بودم و با آینه ی کوچکی که دستم بود به خودم نگاه می کردم تا اگر نقص ی تو صورتم است،یا ناراحتی هست،یا چشمام قرمزه

 رد شدن و گفتن:سالم عروس خانممم.وا

 با خنده بلند شددم و اونا به سمتم اومدن و اول هانا بغلم کرد و بعد سانیا بغلم کرد. 

 آروم گفتم: شما که میدونین..

 سانیاپرید وسط حرفم و گفت: خدارو چه دیدی؟ شاید یه روزی تو بش ی خوشبخت ترین آدم روی زمین اونم با آرشام. 

 ه روی تخت نشستم و گفتم: منم همین و دوست دارم.ولی.. خندیدم و دوبار 
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 کنیم که آرشام تا همیشه تو زندگیت بمونه.هانا: آبجی ولی نداره. ما همه سعی خودمون رو می

 لبخندی زدم و گفتم: همین حرفاتون به من آرامش میده. ممنونم که هستین.

 و بعد گفت: پاشو بریم پایین االن هاست که آرشام و خانوادش برسن. سانیا خنده ای به روم پاشید

 بی رمق بلند شدم و باهاشون پایین رفتم. 

 

 غول حرف زدن بودبابا با یه بلوز سزمه ای رنگ و شلوار مشکی که خیلی شیک بود روی مبل نشسته بود و ابا هاوش که تیشرت سفید و شلوارک لی پوشیده بود مش

 مانتو کتی آبی پر رنگ به همراه روسری طرح دار و رنگی رنگی که خیلی بهش میومد. مامان هم یه 

 طوس ی با شال طوس ی خیلی پر رنگ پوشیده بود. نگاهم به هانا و سانیا افتاد و سانیا که همون مانتویی که اون روز انتتاب کردم و گرفت رو پوشیده بود و هانا هم یه شومیز و شلوار ست

 کل همه شیک شده بودن.  در

 مامان با دیدن من لبخنید و زد و نزدیکم شد و بغلم کرد و گفت:مبارک باشه عزیزم. خیلی ناز شدی. 

 همون لحظه به بابا که نگاهمون می کرد نگاه کردم و تو دلم کلی از داشتن همچین پدری واسه ایجاد همچین زندگی برای خودم متنفر شدم.

 

 و نیم رو نشون می داد و با شک گفتم: یعنی االن اومدن؟  ۶ریخت و یه ساعت نگاه کردم که  با زنگ آیفون دلم اری 

 مامان با دیدن من با نگاهش تحسینم کرد و بابا با لبخند گفت: زهرا خانم در میزنن.

 دهنشو قورت داد و گفت:آقا، مونا خانم اومدن. زهرا خانم)خدمتکار( به سمت آیفون رفت و وقتی جواب داد به سمت ما برگشت و من سوالی نگاهش کردم که آب

 

 از حرص کم مونده بود جیغ بزنم و رو به بابا گفتم: اون اینجا چه غلطی می کنه بابا. شما دعوتش کردی دیگه. 

 بابا:من روحمم خبر نداره که می خواست بیاد اینجا. 

 هست خجالت بکش خجالت بکش بابا. از من خجالت نمی کش ی از مامان که مادر بچه هات  -

 اومدی این طرفا. حاال هم برو ما مهمون داریم. بعد هم با عصبانیت به سمت آیفون رفتم و قبل اینکه خدمتکار بازش کنه جواب دادم: خانم بار اخرت باشه میای دم خونه ی ما. دیگه نبینم 

 ی کنه و بابا هم خونسرد نشسته.بعد هم گوش ی آیفون رو گذاشتم و برگشتم سمت بقیه و دیدم مامان با ذوق نگاهم م

بزنم که دیدم چهره ی معصوم و جذابی که منو آب دهنمو قورت داوم و همون لحظه دوباره زنگ آیفون خورده شد و با حرص از اینکه مونا باشه برگشتم سمت آیفون و جواب دادم خواستم داد 

 یستاده و چند نفر دیگه هم همراهش بودن.عاشق خودش کرده با یه دسته گل که رز بود اما رنگش معلوم نبود ا

 رو به خدمتکار گفتم جواب بده و بعد خودم رو به بقیه گفتم: اومدن. 

 مامان که خوشحال بود بلند شد و بابا هم اومد نزدیک در تا وقتی اومدن استقبال کنیم و هانا هم رفت در رو باز کرد. 
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شلوار طوس ی وارد شد و با همه ی ما سالم علیک کرد و پشت سرش یه خانوم که چشم رنگی بود و قد کوتاهی داشت با تیپ یشمی و مشکی وارد  اول از همه یه مرد مسن با موهای جو گندمی و کت و

 شد و بعد یه پسر و دختر جوون که احتمال می دادم برادر و زنش باشن اومدن و بعد آرشام با یه جعبه شیرینی و دسته گل رز قرمز وارد شد.

 ا گل های خیلی قشنگی بود و آرشام داشت در رو می بست که یهو یه صدایی اومد و گفت:من جا موندم وایستین. وای خد

 ساله اومد که کپی مادر آرشام بود و واقعا خوشگل و بامزه بود. ۱۸،۱۹هممون خندیدیم و یه دختر حدودا 

 بی هوا بهش گفتم: آشا خانوم؟ 

 با لبخند بهم نگاه کرد و گفت:عروس خانوم؟؟  اونم

 خندم گرفت و سرمو تکون دادم و بعد دستشو جلوم دراز کرد و منم دستشو فشردم و بعد بابا گفت:خب بفرمایید بشینین. 

 امونو زدیم میخواین به ما چایی بدین تا خستگیمون در بره. همه رفتیم روی مبل نشستیم و یکم که با سکوت گذشت پدر آرشام گفت:خب شما اول به ما چایی میدین یا بعد از اینکه حرف

 بابا با خنده گفت: شما هر چقد بخواین چایی میدیم.

 بعد رو رکد سمتم و مامان هم اشاره کرد که برم آشبزخونه و چایی برم. 

 دروغ چرا ولی استرس داشتم. 

و وقتی همه ی لیوانا رو از چایی پر کردم و توی سینی قرار دادم با کشیدن نفس عمیقی سینی چایی رو برداشتم و از آشبزخونه توی آشبزخونه با کمک خدمتکار مشغول ریختن چایی توی لیوان ها شدم 

 خارج شدم.

 

 اول از همه بردم جلوی بابای آرشام و یکم خم شدم تا برداره.

 اونم با خوش رویی برداشت و تشکر کرد. 

 و ابرو به آرشام که کنارش نشسته بود اشاره کرد و منم با خنده سینی رو جلوی آرشام گرفتم.بعد از اون جلو برادرش گرفتم که با چشم 

 

 شگیش هم روی صورتش بود. بعد از اینهمه وقت تازه نگاهم افتاد به آرشام که بلوز سفیدی رو با شلوار خاکستری پوشیده بود .موهاش هم مثل همیشه بود و ته ریش همی

 بس که خوشگل شده بود.دلم واسش ضعف کرده بود 

 

شیرینی بود گفت:خب عروس داماد شما برین حرف همه ی نگاه ها روی من زوم بود و همینجور که به همه چایی می دادم از خجالت آب شدم و وقتی نشستم بازای آرشام که مشغول خوردن چایی و 

 بزنین تا ما حرفامون و می زنیم.

 ردم که بابا گفت:اره هونیا آقا آرشام رو رهنمایی کن به اتاق خودت. آرشام بهم نگاهی کرد و منم بهش نگاه ک

 همه لبخند به لب به ما نگاه می کردن و من بلند شدم و به همراه آرشام به سمت پله ها رفتیم.

 وقتی ما  وارد اتاقم شدیم صدای اونا اومد که مشغول حرف زدن شدن.
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 ز آرایشم تکیه دادم. توی اتاقم آرشام روی تخت نشست و من هم به می

 آرشام: خب!

 با خنده گفتم: خب!

 یهو جفتمون زدیم زیر خنده و من اروم گفتم: اخه چه حرفی بزنیم.

 آرشام: هیچ حرفی. بیا بشین پیش من. 

 مکثی کردم و با لبخندی رفتم کنارش روی تخت نشستم. 

 آرشام دستشو دور کمرم حلقه کرد و آروم گفت: خیلی خوشحالم.

 نگاهش کردم و گفتم: منم خیلی خوشحالم. 

 

 ولی در واقع من غمگین ترین آدم توی مهمونی خاستگاری امشب بودم. 

 من کس ی بودم که عضو اصلی داستان و هم عاشق و عاشق کننده و هم خراب کننده زندگی آرشام بودم.

 

 

رو به رو شد و گفت:  آرشام گذاشتم و ارشام با دست دیگه اش روی موهامو نوازش کرد  و اروم دستش کشیده بود به دور گزدنم و همون اول دستش با پالک گردنبند  اروم سرم و روی شونه ی

 هیچوقت اینو از گردنت در نیار. 

 می خوام عالوه بر حلقه ازدواجمون،این به عنوان نشونه از من دور گردنت باشه. 

 م: باشه.آروم گفت

 

 حال دلم با وجود آرشام عجیب خوب و عالی بود.اما هر بار با یاد چیزایی که وجود داره باز حال دلم بد می شد.

 

 با صدای بابا که از پایین صدام می زد سرم و از روی شونه ی آرشام گرفتم و گفتم:بریم پایین.

 

 خوشگل شدی ها. بعد با هم بلند شدیم و خواستیم از اتاق خارج بشیم که گفت:

 با خنده به سمتش برگشتم و گفتم: تو هم خوشگل شدی.

 خندید و لپم و کشید و بعد از اتاق خارج شدیم.
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 همه با دیدن ما دستی زدن و گفتن:مبارکه. 

 پدر آرشام: خب عروس گلم شما نظر اخر رو بده که انشاهللا ما شیرینی رو بخوریم. 

 چی بگم؟  -

 وبه؟ فروردین برای عقد خ ۵ -

 توی عید؟ -

 اره.  -

 م گفتم:بله خوبه.مکثی کردم و با یاد اینکه هیچوقت قرار نیست عقد سر بگیره و هر چی دیر تر اون عقد اجرا بشه بهتره و من میتونم بیشتر کنار آرشام باش

 پدر آرشام: پس مبارکه. 

بودیم دوستم که عاقد  هستش به همه تارف کرد و من و آرشام هم روی مبل سر جامون نشستیم که پدرش گفت: از اونجایی که پسر ما خیلی هول بود ما از قبل هماهنگ کرده  هانا بلند شد و شیرینی

 بیاد اینجا و بین آرشام و هونیا جان صیغه محرمیت بخونه.

 ان گفت:نظر شما چیه؟با تعمب نگاه می کردم که مدر آرشام رو به بابا و مام

 مامان: من به انتخاب دخترم مطمئنم. هر جور صالح میدونین انجام بدین.

 بابا: به نظرتون زود نیست برای صیغه محرمیت؟

 پدر آرشام که انگار خیلی از ما خوشش اومده بود گفت: نه. بچه ها راحت ترن. 

 نگ بزنین بیاد. بابا شونه ای باال انداخت و گفت:خیلی خب پس مبارکه دیگه. ز 

 پدر آرشام خوشحال زنگی به همون دوستش زد و منم سرم و انداختم پایین.

 خوشحال بودم بابت اینکه قراره بین من و آرشام صیغه محرمیت خونده بشه.

 مدتی با صحبت های بیخود و کشکی و البته برای آشنایی بیشتر پرسیده شد و زنگ آیفون خورده شد.

به رو شدن باعث شد لبخندی به  د و من توی مدتی که عاقد بیاد به مادر آرشام که خیلی مهربون بود نگاه کردم و همون لحظه متوجه شدم اونم داشت نگاهم می کرد و این رو خدمتکار در رو باز کر 

 هم بزنیم.

 

 آمد گفتن.  سال بود وارد شد و همه بلندش شدیم و مامان و بابا هم خوش  ۵۰عاق که ادم ساده ای بود و سنش حدود 

 

 عاقد وقتی روی مبل نشست گفت: خب عروس و داماد خوشگل کیا هستن؟ 

 پدر آرشام ما رو نگاه کرد و گفت: بچه ها کنار هم بشینین دیگه.

 گفت: بیاین اینجا بشینین.  هم من هم آرشام روی مبل یک نفره نشسته بودیم و روی مبل دو نفره مامان آرشام و آشا نشسته بودن که از جاشون بلند شدن و مامان آرشام
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 آرشام اول بلند شد و منم پشت سرش بلند شدیم و رفتیم سمت مبل دو نفره و آروم نشستیم.

 سانتی متر بینمون فاصله بود و عاقد گفت:خب من شروع می کنم.  ۳به اندازه ی 

 

 بختی و ناراحتی بهم هجوم آورده بود. شروع کرد به خوندن صیغه محرمیت و دلم یه جوری شده بود و هم حس خوشحالی هم حس بد

 

 عاقد وقتی کارش تموم شد مامان آرشا از توی کیفش یه جعبه ای رو در اورد و نزدیکمون شد و جعبه رو داد به آرشام.

 آرشا جعبه رو باز کرد و آشا سریع گفت: وایسا آرشام فیلم و عکس بگیرم.

 

 ر شاده و تک نگین که طال سفید بود رو در اورد و انداخت توی انگشتم و بعد همه دست زدن و تبریک گفتن. آشا گوشیشو در اورد و اشاره کرد .ارشام هم انگشت

 آرشام  اروم گفت: شرمنده  اگه قشنگ نیست.امروز صبح هول هولکی انگشتر رو خریدیم.

 لب زدم: نه اتفاقا خوشگله.

 

 نبود محرم بشیم. اما اون نمیدونست من قبال زن آرشام شدم.  بابا یکم غمگین بود واضح که راض ی

 

 

 و نیم بود که رفتن. ۱۰ردن حدودا ساعت شب خوبی رو البته با کلی دردسر که ازجمله اومدن مونا اول شب بود و کلی ناراحتی های تو دلم گذروندیم و خانواده آرشام بعد از شام خو 

 ودم و هی به انگشتر توی دستم نگاه می کردم.با رفتن اونا همونجور روی مبل نشسته ب

 بابا: خیلی زود عجله کردن برای صیغه محرمیت.

 مامان آروم لب زد: اشکالش چیه؟ 

 هانا: اینکه خوبه بابا. وای فقط من میگم عروس ی آبجی چی بپوشم. باید از همین االن دنبال مدل لباس باشم تا سفارش بدم.

 ذهن آزاد هانا خندم گرفت و رو به سانیا گفتم: امشب اینجا بمون  از

 نه عزیزم دیگه میرم. -

 بمون لطفا سانیا. -

 با چشمام بهش فهموندم نمی خوام تنها باشم و اونم سرشو تکون داد و گفت:خب من میرم تو اتاقت.اینجا نباشم بهتره.

 ز پله ها باال رفت نگاهم افتاد به هاوش که روی مبل دراز کشیده بود و تو خواب و بیداری بود. حتما می خواست تو بحث خانوادگی ما نباشه و وقتی ا

 رو به هانا گفتم: هانا هاوش رو ببر تو اتاقت بخوابه. 
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 مامان: نه دیگه ما میریم خونه.

 بابا سریع گفت: یه شب اینجا بمونین چیزی نمیشه.

 بعد هن به هانا گفت هاوش رو ببره به اتاقش.

 با رفتن اونا بابا عصبانی نشست روی مبل و گفت: هونیا سعی کن زیاد نری پیش آرشام تا روز عقد. خودت که میدونی چی میگم. 

 

 مامان مشکوک شد و اروم لب زدم: بله. 

 مامان سوالی بهم گفت: هونیا؟چیزی هست که من نمیدونم؟ 

 چیزی نگفتم که مامان دوباره گفت: هونیا.

 که بخواد بگه. بابا: چیزی نیست 

 مامان به سمتم حرکت کرد و  کنارم نشست . 

 هونیا دخترم به من بگو! از اون می ترس ی که سکوت کردی؟  -

 بعد هم به بابا اشاره کرد.

گونه ام سرازیر شد و بلند شدم و همینجور که هانا رو که کنارم ایستاده بود پس می زدم رو به  دروغ چرا اما به اندازه کافی دلم پر بود و گرفته بود و با این کار مامان تلنگری بهم وارد شد و اشکام روی

 بابا گفتم: خودتون دارین زندگی منو خراب می کنین حاال هم به مامان توضیح بدین چه خبره.

 

 بعد بدون توجه به هیچ چیز و هیچکس به سمت پله ها رفتم و مستقیم وارد اتاقم شدم

 

 به اتاق و گریه ام باعث ترس و تعجب سانیا شد و اومد نزدیکم بغلم کرد. ورودم

 

 دورت بگردم. چرا گریه می کنی؟؟  -

 شیدم.هام رو برداشتم روی تخت دراز ک  چیزی نگفتم و ازش جدا شدم و شروع کردم به عوض کردن لباسام و بعد از اینکه بلوز و شلواری پوشیدم و آرایشم رو پاک کردم و مژه مصنوعی

 سانیا که انگار فهمیده بود حوصله ندارم روی رختخواب که روی زمین پهن کرده بود دراز کشیدم و دستشو گذاشت روی شکمش و چشماش رو بست.

 

 به سقف اتاق زل زده بودم و دیگه اشکی از چشمام نمیومد.

 صدای بحث مامان و بابا از طبقه پایین میومد و واقعا حالم بد شده بود. 

 

 ی بلند مامان اومد که گفت: تو دختر منو کردی بازیچه ی دست خودت؟ برای کارات؟ برای شادی و خوشحالی خودت؟ صدا
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 بابا بلند تر گفت: نه! چرا فکر میکنی من هونیا رو دوست ندارم؟؟ منم پدرشم. من از این کارم هدف داشتم. 

 ه به شغلت. چه هدفی؟؟ البد این کار هم یکی از کارایی هست که مربوط میش -

 تمومش کن سیاوش. زندگی منو سیاه کردی چرا زندگی هونیا رو داری سیاه می کنی؟ 

 اگه هونیا عاشقش شده باشه چی؟ 

 اگه پسره واقعا عاشق هونیا باشه چی؟ نبود میشن. می فهمی؟؟

 بابا مکثی کرد و گفت: اون پسره که باید عاشق بشه ولی هوسنا عاشقش نشده.

 وم عاشقش نشه؟ مامان: از کجا معل

 

 

 اشکام سرازیر شد و در اتاقم توسط هانا باز شد و هانا وارد اتاقم شد. 

 آبجی بابا به مامان گفت؟  -

 سرمو تکون دادم و هانا لب زد: چرا بهشون نمیگی واقعا عاشق آرشام شدی؟ شاید بتونی بهش برس ی. 

 نگفتم و پشتم و کردم به سمت در و گفتم: تنهام بزار هانا.  چیزی 

 بعد گفتم:سانیا لطفا برو پیش هانا بخواب. 

 نمی خوام کس ی بمونه پیشم.

 

 سانیا غمگین بلند شد و همراه هانا از اتاقم خارج شدن.

 

 دقایقی گذشت که در باز شد و مامان با صدا زدنم باعث شد بفهمم مامان اومده تو اتاقم.

 انقدر اعصابم خورد بود که گفتم: مامان تنهام بزار.

 

 مامان حرف دیگه ای نزد و صدای بسته شدن در اومد و معلوم بود که رفت.

 

 نمیدونم چقدر گذشت که با حجم سنگین فکر و خیال و غم و اندوه پلکام سنگین شد و به خوابی عمیق رفتم.

 

 《آرشام》



 انتقام زیبا 

178 
 

 رفت و من و هونیا تقریبا هر روز همو می دیدیم چه توی دانشگاه چه وقتی میومد پیشم و با هم بودیم.  همه چی خوب پیش می

 

 امروز هم از اونجایی که فقط یک هفته مونده تا عید می خواستیم بریم با هم برای عید خرید کنیم.

 

 دم و با گرفتن گوش ی و سوییچ ماشین ازخونه ام خارج شدم و به سمت خونه ی هونیا شون راه افتادم.وقتی تیشرت و شلوار سرمه ای رنگی رو با کفش مشکی پوشیدم،عطر همیشگیم رو ز 

 

تی هونیا سوار  سمت  ماشین اومد. برای هانا بوقی زدم و وقوقتی رسیدم دیدم هونیا همینطور که دم در خونشون ایستاده داره با هانا خواهرش حرف میزنه و وقتی منو دید از هانا خداحافظی کرد و به 

 ماشین شد با لبخند سالم کرد و منم گفتم: سالم عزیزم. 

 از توی آینه دیدم هانا داشت پیاده به سر کوچه می رفت و به هونیا گفتم: هانا کجا میره؟ میگفتی ما می رسوندیمش. 

 هوینا خندید و گفت: نه بابا یکی میاد دنبالش.

 با تعجب خندیدم و گفتم:اونم؟؟ 

 ره اونم.هونیا گفت: ا

 

 راه افتادم و تو راه تا برسیم به مرکز خرید کلی گفتیم و خندیدیم.

* 

 توی بازر هونیا دست منو گرفته بود و کنار هم دور می زدیم.

 داشت و جلو باز بود و قدش تا مچ پا ها بود.  از پشت ویترین ها نگاهم افتاد به یه مانتوی سرمه ای که آستین های گشادی

 به نظر تو تن هونیا خیلی شیک بود و رو به هونیا گفتم: اون مانتو سرمه ای چطوره؟ 

 هونیا انگشت اشاره ام و گرفت و با دیدن مانتو گفت: خیلی قشنگه. بریم بپوشم. 

 . لبخندی زد و بعد گفت: خوش اومدینبا هم وارد مغازه شدیم و فروشنده که پسر جوونی بود با دیدن هونیا 

 هونیا خواست راجب مانتو بگه که پیش دستی کردم و گفتم: اون مانتو سرمه ای که پشت ویترین بود رو لطفا بیارین.

 چشم.  -

 وقتی آورد مستقیم داد دست هونیا و هونیا هم رفت پوشید و وقتی پوشید صدام زد تا نظر بدم.

 م:خیلی بهت میاد. واقعا بهش میومد و بهش گفت 

 هونیا:خودمم همین نظر رو دارم. 

 هونیا به جز اون مانتو یه شال سفید ساده و شلوار جین مشکی هم گرفت و حاال دنبال یه کفش خوب بودیم.
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 رشام بیا اونو بخریم. جلوی یه کفش فروش ی ایستادیم و به یه کفش کتونی ست دخترونه و پسرونه که مشکی و سفید بود رو به شدیم و هونیا گفت: وای آ

دیم و هونیا گفت: وای خیلی خوبن اینا. آرشام لطفا اینو  با دیدن اون کفش لبخندی رو لبم اومد و وارد مغازه شدیم و هر کدوم ساز پاهامون رو گفتیم و فروشنده کفش رو برامون آورد و ما هم پوشی

 بخریم. 

 خندیدم و گفتم:شما جون بخواه. 

رفتیم سمت بوتیک های مردونه تا من  ب کردم و بعد با هم به سمت یه پاساژ دیگه راه افتادیم و هونیا اونجا دو تا بلوز برای مهمونی به رنگ های صورتی و زرد خرید و بعد همبعد پول کفش ها رو حسا 

 لباس بخرم.

 

 انتخاب می کنم.  هونیا خودش برام لباس انتخاب می کرد و میگفت همونطور که تو برام انتخاب کردی منم برای تو

 کنار هونیا همه چی برام خوب و لذت بخش بود. کنارش سرشار از آرامش و خوشبختی و شادی بودم. 

 

نیا گفت: وای آرشام بریم دیگه واقعا خسته شده بودیم هو در آخر من یه بلوز دکمه ای شیری با شلوار مشکی و کت مشکی ساده گرفتم و یه تیشرت ساده فیروزه ای هم به اجبار هونیا گرفتم و بعد که 

 یه چیزی بخوریم. 

 باشه عزیزم. این اطراف یه کافه فست فود هست. نظرت چیه؟ -

 هونیا با خنده گفت: عالیه

 

 وسیله هارو توی ماشین گذاشتیم و بعد به کافه فست فود که اونور خیابون بود رفتیم و وقتی نشستیم هونیا سریع گفت: من پیتزا می خورم. 

 طبق نظر تو پیتزا.منم که  -

 خندیدم و بعد من دو تا پیتزای بزرگ سفارش دادم  و وقتی منتظر بودیم سفارش ها بیاد هونیا آروم گفت:آرشام من کنار تو خیلی خوشبختم.

 نگاهش کردم و گفتم: منم کنار تو خوشبختم.

 نگو منم..احساس می کنم همراهی می کنی.  -

 کنار تو خیلی خوشبختم و خیلی دوست دارم. من  خندیدم و گفتم: هونیا

 لبخندی زد و توی چشمام نگاه کرد.

 یهو بی هوا گفتم: امروز میای خونه ی من که شب هم بمونی؟

 آب دهنشو قورت داد و گفت:از موندن تو خونه ی تو یه خاطره ای دارم که.. 

 با عشقت از ان خاطره ها داشته باش ی؟ تازه من که فقط عشقت نیستم. االن دیگه نامزدتم.  پریدم وسط حرفش و گفتم: یعنی نمی خوای

 

 خندش گرفته بود و همون لحظه پیتزا هارو آوردن و همینطور که داشتیم شروع می کردیم به خوردن هونیا گفت: خیلی خب میام.
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 خوشحال شروع کردم به پیتزا خوردن. 

 

_____________________ 

 《یا هون》

 بی حوصله تو اتاقم نشسته بودم و در واقع امروز سال تحویل بود .

 تنها کاری که کرده بودم این بود که حموم رفته بودم و االن نشسته بودم.

 

به همراه هاوش کنارمون باشه ولی نبود. ای کاش اگه امسال سفره هفت سین رو خدتمکارا چیده بودن و رفته بودن و حاال کس ی جز من و هانا و بابا خونه نبود. مثل هر سال دلم می خواست مامان هم 

 پیش ما نیستن، سال بعد باشن. 

 

 

 ه سمتم اومد. در اتاقم توسط هانا باز شد و هانا با یه شومیز و شلوار زرد رنگی که پوشیده بود وارد شد و با دیدنش روی تخت نشستم و هانا با لبند ب 

 

 سم چطوره؟ سلیقه ی رهامه.خم شد گونه ام رو بوسید و گفت: لبا

 خنیدیدم و گفتم: خیلی قشنگه.شرمنده امسال باهات نیومدم خرید عید.

 گذشته.  به هر دو تای ما خرید کردن با یکی دیگه بیشتر خوش اشکالی نداره-

 بعد هم چشمک زد و من خندیدم و گفتم: اره.  

 گفتم: چقدر بد که سانیا خونه خودش تنهاست. با یاد سانیا سریع

 ای کاش می گفتی بیاد خونه ی ما. بهتر از این بود که اونجا تنها باشه.-

 

 چیزی نگفتم و سریع گوشیم و برداشتم و شماره اش رو گرفتم: 

 سالم سانیا -

 سالم عزیزم هنوز سال تحویل نرفته که زنگ زدی.-

 . ما هم که تنهاییم تو هم تنهایی چه بهتر که بیای اینجا. دیوونه زنگ زدم بگم بیای پیش ما-

 سانیا مکثی کرد و گفت:مزاحم نباشم. 
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 نه عزیزم سریع یه تاکس ی بگیر بیا.  -

 باشه خداحافظ.  -

 خداحافظ عزیزم.-

 

 روز مونده تا عقد من و آرشام. ۵وقتی گوش ی رو روی میز گذاشتم رو به هانا گفتم: باورت میشه فقط 

 ه باال انداخت و گفت:اون که هم خونه داره و به تو هم گفته الزم نیست جهیزیه بگیری. هانا شون

 لباس و این چیزا هم که گرفتین و فقط حلقه هاتون مونده دیگه. مشکل کجاست؟ 

 خندیدم و گفتم: حتی اگه این چیزا هم مشکل بود هیچوقت بهش فکر نمی کردم. 

 

 شکل اینجاست که من و آرشام هیچوقت به هم نمی رسیم. یادت رفته؟ مشغول ارایش کردن شدم و ادامه دادم:م

 من که مطمئنم تو با اون خوشبخت میش ی. -

م رو برداشتم و  ومیز صورتی که با آرشام خریده بودینفس عمیقی کشیدم و مکثی کردم ک بعد یه رژلب قهوه ای رنگ به لبام زدم و موهامو باالی سرم دم اسبی بستم و از توی کشو شلوار مشکی و ش

 شروع کردم به پوشیدن.

 

 وقتی تموم شدم رو به هانا گفتم:چطوره؟ 

 خندید و چتری هاشو روی صورتش تکون داد و گفت: خوبه ولی من از تو خوشگل ترم. 

 الکی که دستم بود و می خووستم بزنم رو به سمتش پرت کردم که رو هوا گرفتش و جفتمون خندیدیم. 

 

 به همراه هانا پایین رفتیم و دیدیم بابا تنها روی مبل نشسته و با دیدن ما لبخندی زد و گفت: باالخره اومدین؟  بیخیال الک زدن شدم و

 یاد پایین. ما خندیدم و هانا گفت:هونیا تنبل همینجوری نشسته بود اگه منو که انقد خوشگل شدم نمی دید هر گز بلند نمی شد تا لباسای نو بپوشه و ب

 خنده گفتم:هاناااا.  با

 بابا هم خندید و گفت: یه کادو دارم براتون. 

 من و هانا با شوق به بابا نگاه کردیم که یهو در خونه باز شد مامان و هاوش اومدن داخل.

 بیا اینجا فقط بخاطر دل تو و هانا اومدم وگرنه دوس نداشتم اونو ببینم.از ذوق دلم میخواست بپرم بغل بابا ولی به سمت مامان رفتم و بغلش کردم که آروم  گفت: وقتی بهم زنگ زد گفت سال تحویل 

 بعد خندید که فهمیدم اتفاقا بخاطر دل بابا هم اومده.

 

 مدتی گذشت که سانیا هم اومد و یه مانتوی کوتاه فیروزه ای گشاد و دامن شلواری مشکی و شال فیروزه ای پوشیده بود. 
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 با ترکیب بادمجونی و سفید پوشیده بود. هاوش هم طبق معمول تیپ آبی داشت. مامان هم لباسایی

 

 هممون کنار هم نشسته بودیم و منتظر بودیم تا لحظه سال تحویل برسه

 سفره هفت سین با یه مدل خاص و زیبایی روی میز چیده شده بود.

 

بود و گوشیمو از توی جیب شلوارم در آوردم و خواستم پیام بدم که زود تر پیام داد و گفت: )سالم بانوی من. پیشاپیش عیدت  از بین این جمع که تنها آدمای زندگی من بودن فقط جای آرشام خالی 

 مبارک. خیلی جات بین جمعی که توش قرار دارم خالیه(

 منم می خواستم همینو بهت بگم. راس ی عیدت پیشاپیش مبارک.( انقد که دل های من و آرشام به هم نزدیک بود خندم گرفت و براش نوشتم:)سالم عشقم.شاید باور نکنی اما

 

 بعد گوش ی رو گذاشتم کنار پام روی مبل و هانا رو دیدم که سرش تو گوشیش بود و معروم بود با رهام حرف می زنه.

 سانیا یکم ناراحت بود و معلوم بود دلیلش این بود که  بخاطر ارسالن و زندگی خراب شده اش غمگین بود. 

 امان ریلکس و عادی بود و هاوش هم دائم از بغل بابا می پرید بغل من یا بغل مامان. م

 بابا هم هر از گاهی به مامان نگاه می کرد و آروم نشسته بود. 

 

 تلویزیون توسط بابا روشن شد و مامان که دید نزدیک سال تحویل شده قران رو از روی میز برداشت و شروع کرد به خوندن.

 

 سال دیگه هم که شده من به آرشام برسم و کنارش خوشبخت بشم. ۱۰عا می کردم که ای کاش عقد من و آرشام به هم نخوره،که ای کاش حتی توی دلم د

 ده به هم تبریک گفتیم و روبوس ی کردیم.ثانیه اخر از تلویزیون پخش شد و یکدفعه اهنگ همیشگی سال نو خونده شد و همه ی ما با خن ۱۰چیزایی که از دلم می گذشت باعث ریزش اشکام شد و بعد 

 بابا به همه ی ما حتی سانیا و مامان عیدی داد و مامان هم به من و سانیا و هانا عیدی داد.

 من از قبل برای هاوش و هانا و سانیا کادو گرفته بودم و رفتم از توی اتاقم اونا رو برداشتم و اومدم پایین. 

 کادوی هر کدومشون رو دادم. 

 رنگ که روش عکس یه جغد داشت. برای سانیا یه روسری خوشگل که ترکیبی از یشمی و سفید و کرمی بود خریده بودم و برای هانا یه شال کرمی و برای هاوش هم یه تیشرت طوس ی

 هر سه تاشون با دیدن کادو خوشحال شدن و تشکر کردن.

 بود.سانیا هم که طبق معمول کلی تشکر کرد و شرمنده ی من شده 

 

 تا بوق جواب داد؛  ۳دقیقه ای گذشت که از جام بلند شدم و شماره ی آرشام رو گرفتم و بعد از  ۲،۳
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 به ته هال و پذیرایی رفتم و شروع کردم به حرف زدن؛ 

 سالم آرشام -

 سالم عزیز دلم. چرا زود زنگ زدی؟ من می خواستم اولی نفر زنگ بزنم.  -

 زدم. خنیدیدم و گفتم:خب من زود تر زنگ

 عیدت مبارک خوشگلم.  -

 عید تو هم مبارک. -

 دوست دار زود تر ببینمت ها. راس ی امشب بیا اینجا خونه ی ما.  -

 چرا؟ -

 یعنی نمی خوای بیای از من و خانوادم کادو بگیری؟ عیدی بگیری؟ مهم تر از اینا نمی خوای بیاس عید دیدنی؟  -

 خندیدم و گفتم:باشه. 

 فتم. اما من که برات کادو نگر 

 خودت که بیای یعنی کادو.  -

 بیشتر خندیدم و صدای بابا که صدام می زد اومد و جواب دادم:بله بابا؟ 

 به آرشام بگو بیاد اینجا. -

 

 به آرشام گفتم:آرشام بابام میگه بیا اینجا.

 خیلی خب ولی یادت باشه تو عروس ی باید زود تر میومدی ها!  -

 خیلی خب تو االن بیا منم شب میام. -

 بعد خندیدم و اونم خندید گفت: باشه فعال 

 فعال. -

 نشسته بودیم و میوه و شیرینی و آجیل می خوردیم و تنها کس ی که باعث شلوغی خونه شده بود هاوش و هانا بودن.دور هم

 

 با صدای آیفون بلند شدم و رفتم تا باز کنم.

 ونه اش رو بوسیدم. در رو باز کردم و رفتم در ورودی رو هم باز کردم و وقتی آرشام اومد سریع خودم و انداختم تک بغلش و اونم گونه ام رو بوس کرد و منم گ آرشام اومده بود و سریع

 وقتی وارد پذیرایی شدیم آرشام با بابا روبوس ی کرد و گونه ی هاوش رو هم بوسید. 

 نشست و بابا گفت: خب ما باید به دامادمون عیدی بدیم دیگه. بعد
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ت دیگه. شرمنده هونیای فراموش کار برات کادو  هممون خندیدیم و بابا یهو خم شد و از زیز میز که جعبه ای رو بیرون کشید و داد دست آرشام که کنارش نشسته بود و گفت: این ار طرف ماس

 نخریده. 

 هونیا خودش برای من کادو هستش..آرشام خندید و آروم گفت:

 مامان خندید و بعد ناراحت منو نگاه کرد. البد یاد اون ماجرا ها افتاده بود.

 

 آرشام جعبه رو باز کرد و ساعت و کمربند مشکی رنگی رو که از جنس چرم بود بیرون کشید و از بابا تشکر کرد.

 سلیقه ی بابا هم خوب بودا. 

 

 *** 

 هم زدم. یده بودیم رو پوشیدم و البته از زیر مانتوم شومیز زرد رنگم رو پوشیدم و با کرم پودر و رژلب زرشکی و ریمل به صورتم رسیدم و ادکلنی لباس ی که با آرشام خر 

 موهام هم که طبق معمول باز بود.

 قرار بود بابا منو برسونه خونه آرشام شون چون هیچکدوم از بادیگارد ها و راننده های بابا نبودن.

 

 گفته بود یکی از همسایه ها به بابا گفته بود که خانواده ی آرشام اومده بودن و راجب ما تحقیق کرده بودن. بابا امروز بهم

 هانا همراه مامان و هاوش رفته بودن خونه تک داییمون که کرج بود و سانیا هم می خواست بره خونه یکی از فامیالشون.

 

 فتاد و تو راه بودیم که آروم لب زدم: بابا شما نمیای خونه آرشام اینا؟ وقتی سوار ماشین شدیم بابا راه ا

 نه دخترم.تو برو،فعال تو عروس اونایی و اینکه اونا هنوز نیومدن خونه ما که من بیام. -

 چیزی نگفتم و وقتی رسیدیم بدون حرف خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم.

 رو باز کرد و با اینکه خیلی حس غریبی داشتم ولی با یاد اینکه آرشام اونجاست به سمت در ورودی خونشون رفتم. وقتی زنگ آیفون خونشون رو زدم آشا در

 تا ماشین هم پارک بود که یکیش برای آرشام بود. ۳حیاط ساده ای داشتن که 

 

 نگم.در ورودی توسط مادر آرشام باز شد و نگاهم بهش افتاد که با لبخند گفت:خوش اومدی عروس قش

 از لفظ عروس قشنگم خوشحال سالم کردم و وقتی بهش رسیدم نرم بغلش کردم و روبوس ی کردیم. 

 وقتی وارد شدم آرشام و آشا هم بودن که با آشا روبوس ی کردم و اروم به آرشام گفتم:با تو که روبوس ی کردم.

 

 ال.بزرگ که دو دست مبل چیده شده بود و سمت راستش آشبزخونه بود رو به شدم که یه طرف هم دو تا در بود و کنارش هم پله داشت که می رفت با وارد پذیرایی خونشون شدم با یه فضای
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 بابای آرشام به همراه برادر آرشام و زنش هم اونجا بودن و با دیدنم بلند شدن و با لبخند خوش آمد گفتن.

 دم و بابای آرشام هم پیشونیم رو بوسید و بعد کنار آرشام توی جمع خانوادگیشون نشستم.با زن داداش آرشام روبوس ی کر 

 ای کاش خانواده ما هم اینطوری دور هم جمع بودن تا اینکه دور از هم زندگی می کردن. 

 

سمت اون پله ها رفت و بعد ازمدتی با پالستیکی برگشت و گفت: هونیا جان ما هممون برات حسودی رو گذاشتم کنار و از خوراکی هایی که آشا آورده بود یکم خوردم و مدتی نگذشت که مادر آرشام به 

 کادو گرفتیم به رس اینکه عروس جدید این خونه ای.

 خندیدم و گفتم:الزم نبود زحمت بکشین.

 هونیا جون؟ ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم.  کیانه زود تر گفت:زحمت چیه

 

 لب تشکر کردم.لبخندی بهش زدم و زیر 

 مامان آرشام جعبه ی کوچیکی رو از توی پالستیک بیرون آورد و داد بهم و گفت: از طرف پدر شوهرت. 

 جعبه رو باز کردم و با یه جفت گوشواره ساده که گل داشت رو به شدم که طال بود.

 خوشحال رو به بابای آرشام گفتم: مرس ی آقای.. 

 د بگی بابا. مامان آرشام سریع گفت: آقا چیه؟ بای

 با لبخند حرفم و عوض کردم و گفتم:مرس ی بابا جون.

 پدر آرشام خوشحال گفت:خواهش می کنم دخترم.

 

 مادر آرشام یه چیز دیگه که کادو پیچ شده بود رو در اورد داد بهم. 

 وقتی بازش کردم با یه پارچه ی آبی کاربنی که خیلی ناز بود روبه رو شدم و گفتم:خیلی نازه.

 ت: کادوی منه.آشا گف

 مرس ی عزیزم.عالیه.-

از گل و طرح های نقره ای و کرمی پر شده. اونقدر ناز بود  مامان آرشام از توی یه جعبه ی صورتی نسبتا بزرگ یه پارچه ای در اورد و وقتی بازش کردم متوجه شم یه چادر عقد که سفیده ولی زمینه اش

 که دلم می خواست جیغ بزنم.

 تم اومد و گفت:می دونستم تو هم مثل بقیه سر عقد چادر سرت نمی کنی اما خریدم هم به عنوان کادو هم اینکه شاید سرت کردی. مامان آرشام به سم

 

 خندیدم و گفتم:اونقدر خوشگله که دوست دارم حتما سرم کنم. 
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 آرشام هم گفت: فکر کنم خیلی بهت بیاد.

 زدم و چادر رو از مامان آرشام گرفتم و گفتم:مرس ی مامان.  لبخندی

 

 جعبه ی دیگه ای در اورد و داد دستم و وقتی بازش کردم با یه ساعت استیل نقره ای رو به رو شدم که واقعا خوشگل بود. 

 کیانه سریع گفت:از طرف من و آروان .

 مرس ی کیانه جون. ممنونم  -

 روز ندادم. بهم زدن و ادامه ی ساعتی که اونجا بودم با نرف زدن راجب عقد و اینا گذشت که کل وجودم رو سرشار از غم کرد که من هیچ کدومشون رو به  لبخندی

 ********** 

 ره عقد کنیم تا غذا ها و نوشیدنی و دسر ها رو سفارش بدن. ام قرا ۵ام عید بود و من و آرشام اومده بودیم حلقه بخریم و پدر و مادر آرشام هم رفته بودن باغی که برای  ۳امروز 

 خیلی خوشحال بودم و به گفته ی آرشام قرار بود بریم مغازه ی پسر خاله اش که توی پاساژ های طالفروش ی باال شهر تهران بود.

 

 ست.از دور آرشام به یه طال فروش ی بزرگ که پشت ویترینش پر از طال بود اشاره کرد و گفت: اونجا

 

م هم یه پسر جوون و جذاب بود داشت حساب می کرد و با وقتی به مغازه نزدیک شدیم پسر خاله ی آرشام در رو باز کرد و وقتی وارد شدیم دیدیم یه زوج چند تا تیکه طال خریدن و پسر خاله ی آرشا

 دیدن ما همینجور که کارش رو انجام می داد گفت: خوش اومدین پسر خاله. 

 ر خاله. ممنون پس -

 خندم گرفت که اسم همو نمی گفتن و اروم به  آرشام گفتم: چرا اسم همو نمیگین. 

 آرشام با خنده اشاره کرد روی صندلی بشینیم و وقتی نشستیم گفت: عادت داریم. اسمش فرزین.

 با خنده گفتم: جذابه. 

 با اخم نگام کرد و گفت: چی؟ 

 چی نه کی! -

 آقا فرزین و میگم. 

 نباید کس ی جز من به نظر تو جذاب بیاد ها. خندید و گفت: 

 چشمام رو بستم و گفتم: چشم. 

 ردی و این داستانا دیگه. گفتن چشم من با رفتن مشتری ها یکی شد و بعد فرزین با دیدن ما گفت: خب خوش اومدین. مبارکه پسر خاله باالخره نیمه ی گمشده رو پیدا ک

 آرشام گفت:اره دیگه. فقط تو توی فامیل موندی پیدا کنی.  آرشام خندید و بلند شدیم رفتیم ایستادیم و 

 فرزین خندید و گفت: پیدا می کنم انشاهلل. 
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 بعد رو کرد سمت و من گفت: از دیدنت خوشبختم. اسمت چیه؟

 هونیا. -

 خوشبختم منم..  -

 خواست اسمشو بگه که گفتم:آقا فرزین.

 از قبل ما رو با هم آشنا کردیا.  خندید و رو به آرشام گفت:آقای غیرتی

 آرشام خندید و گفت:مزه نریز بدو برو حلقه های خوشگلتو برای ما بیار که خیلی عجله داریم.

 چشم.  -

 

 تا مدل حلقه آورد و با شوق با آرشام داشتیم نگاه می کردیم.  ۱۵بعد رفت سمت طال ها و حدود 

ه  اش متوسط بود و در حین سادگیش چند تا نگین خیلی ریز روش داشت رو انتخاب کردیم و با موافقت من و آرشام فرزین اونارو برامون توی جعباز بین حلقه ها یه جفت حلقه ی طالیی که اندازه 

 گذاشت و آرشام هم پول حلقه هارو حساب کرد و در اخر رو به فرزین گفت: پس فردا شب میبینمت. فعال

 فرزین : پیشاپیش تبریک میگم. 

 

 وره؟گرفت و به پس فردا شب که قراره آبروی آرشام و من بره فکر کردم. اصال قراره پس فردا شب چه اتفاقی بیوفته؟؟چجوری قراره عقد به هم بخبازم دلم 

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

بیاد دنبالم تا منو ببره آرایشگاه و البته قرار بود سانیا و هانا هم دیرتر  و نیم آرشام ۶هست داریم صبحانه می خوریم چون قرار بود  ۶صبح بیدار شدیم و حاال که ساعت  ۵همراه سانیا و هانا ساعت 

 بیان همون آرایشگاه.

 

 غروب عقد بود  قرار بود بعدش عروس ی باشه. ۷ساعت 

 دلم شور می زد و هیچ حالم خوب نبود. مثل بقیه عروس ها تو این  روز مهم از زندگیم هیچ شادی نداشتم. 

 ون بدتر بود ولی هانا بیخیال خوشحال بود.بابا و مامان هم حالش

 سانیا هم باهام همدردی می کرد. 

 خانواده ی آرشام خیلی خوشحال بودن. 

 خود آرشام هم که دیگه نگم.از دیشب دائما بهم پیام می داد از امشب که قرار بود قانونی هم زنش بشم حرف می زد.

 رانی !اما من داشتم نابود می شدم زیر حجم انبوه غم و نگ

 

 وقتی صبحانه ام رو خوردم بابا گفت:هونیا نگرانی؟ 
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 به بابا نگاه نکردم و در واقع دلخور بودم و گفتم: نه بابا. 

 بعد با پوزخند ادامه دادم: اتفاقا خوشحالم بابا جون.

 و بابا و هانا بودن خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم و لباس ساده ای رو پوشیدم و وسایلم رو برداشتم.  بعد بلند شدم از جمعی که فقط سانیا

 از اتاقم خارج شدم و توی هال نشستم تا آرشام بیاد.

 اخمام تو هم بود و عجیب نگران بودم.

 

 

 سرشار از استرس و غم بود. معلوم نبود قراره چه اتفاقایی بیوفته و این دل لعنتی

 

 خواستم گوشیمو از روی میز بردارم که متوجه ی لرزش دستام شدم. 

 لعنتی هر موقع استرس داشم می لرزید.

 گوشیم و برداشتم و شماره ی آرشام رو گرفتم؛ 

 

 جانم ؟ -

 سالم کجایی؟ -

 سالم بیا دم در عزیزم.  -

 باشه .  -

 

 تم و از خونه خارج شدم.وسایام و برداشتم و اروم خداحافظی گف

 عقد و... برسه. این مدت انقد زود گذشته بود و همه چی ردیف شده بود که گاهی فکر می کردم همه چی دست به دست هم داده تا زود تر ماجرای آرشام به روز 

 

 همه چی اوکی بود و هیچ نقص ی وجود نداشت. 

 پشت در .دی زدم و تموم غم غصه هامو گذاشتمدر حیاط رو باز کردم و با دین آرشام که پشت در بود لبخن 

 در و بستم و به همراه آرشام سوار ماشین شدم.

 

 آرشام: من که میگم آرایشگاه الزم نداری. بیخیال.
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 خندیدم و گفتم: اگه اینطوریه تو بیشتر به آرایشگاه نیاز نداری. 

 خندید و گفت: خوب جواب من کف دستته ها 

 با خنده دست بردم سمت ضبط ماشین و صدای اهنگو بیشتر کردم. 

 آرشام دستشو گذاشت روی بوق و بوق می زد.

 جفتمون می خندیدیم و آرشام می گفت: داریم عروس می بریم.

 بعد همینجور بوق می زد.

 

 ز خداحافظی از آرشام وارد آرایشگاه شدم. وقتی رسیدیم پیش آرایشگاه به کمک آرشام وسایلم رو از صندلی پشت ماشین برداشتم و بعد ا

 

 در بیار و بیا روی صندلی بشین. با آرایشگر که اسمش زهره بود سالم احوال پرس ی کردم و اونم با خوش رویی گفت: خوش اومدی عروس خانم. وسایلتو بزار روی صندلی لباساتو 

 جلوش دکمه داشت از زیر پوشیده بودم. باشه ای گفتم و مانتو و شالم رو در اوردم و فقط که بلوز ساده که

 

 روی صندلی نشستم،  گوشیمو گذاشتم روی میز رو به روم.

 زهره خانم با دو تا دیگه از دستیار هاش اومد و گفت: خوب اگه موها و ابروهاتو رنگ کنیم مشکلی نداری که!؟ 

 سرمو تکون دادم و گفتم: نه.

 قط عین یه عروسک زیر دستشون بودم و کارا رو انجام می دادن و ذهن من رفته بود سمت چیزای دیگه.................... اونا شروع کردم به درست کردن رنگ مو و من ف

 

 《دانای کل》

 

 سامیار از طرف مهدی قرار بود عقد امشب را به هم بزند.

 گویا کار های زیادی وجود داشت که باید برای امشب انجام می داد. 

 ادی را با یکی از بهترین فتوشاپ های تهران درست کرده بود و با یکی از دختران اطرافشان هم صحبت کرده بود زیرا برای امشب نیاز بود.عکس ها و س ی دی های زی

 مونا عصبانی تر از همیشه دعا می کرد سامیار موفق شود و برادرش به هدفی که داشت برسد.

 او را نمی داد و به دلش افتاده بود پای هاله دوباره به زندگی سیاوش باز شده.همچنین عصبانی تر از همیشه بود چون سیاوش هیچ جواب 

 



 انتقام زیبا 

190 
 

ه می خواست داشت می رسید و عصبانیتش بابت مهدی هم استرس داشت و ذوق و هم کمی عصبانی بود. چرا که استرسش بابت این بود که عقد به هم نخورد و ذوقش بخاطر این بود که به چیزی ک

 اد کار می کرد.قرار بود از این به بعد با او کار نکند. سیاوش سودی زیادی در صادرات و وادرات او داشت زیرا زبون چرب و نرمی داشت و به نفع مهدی زی این بود که سیاوش

 

ند وقت بعد خود را در دل هونیا جا کند و به او ثابت کند که واقعا برسد و عقد هونیا و آرشام به هم بخورد و در نهایت چ ۷سامیار تموم کار های خود را انجام داده بود و فقط منتظر بود ساعت 

 عاشق اوست.

 به آرایشگاه رفتن و سعی داشتن با شادی هونیا را از غم و استرس دور کنند.  ۱۰هانا و سانیا ساعت 

 ظاهر خود را آرام نشون می داد.  اما در دل هونیا غوغایی به پا بود که هیچ گونه آرام نمی گرفت ولی

 

 سامیار لحظه به لحظه بیشتر استرس می گرفت. چرا که کار سنگینی بر روی دوش اش بود. 

 

 

 《هونیا 》

 کار آرایش صورتم تموم شده بود و حاال زهره خانم و یکی از دستیار هاش داشتن موهامو شنیون می کردن.

 نگاه نکرده بودم ولی زهره خانم و سانیا و هانا می گفتن آرایش صورتم خوب شده.  هنوز به خودم از توی آینه

 

 زنگ آیفون آرایشگاه خورده شد و یکی از دستیار ها رفت سمت آیفون و با تعجب گفت:آقا داماده فکر کنم. 

 با تعجب گفتم: آرشام؟ اینجا چی کار می کنه؟ 

 برگشت و گفت: غذا آورده بودن.اون دختره رفت دم در و بعد با دو تا پالستیک 

 با لبخند گفتم:از بس به فکر منه.

 سانیا که معلوم بود خیلی گشنشه به سمت پالستیکا رفت و زیر چشمی نگاه کردم که ساندویچی بیرون کشید و مشغول خوردن شد.

 ؟ هانا هم همینکارو کرد و دختره رو به من گفت:عروس خانم شما توی الویت هستی. میخوری االن

 لب زدم:نه باشه وقتی کار موهام تموم شد.

 سرشو تکون داد و خودش یه کم خورد و بعد به سمتم اومد تا ناخن هام رو الک بزنه . 

 ناخن هام اندازه اش متوسط بود و برای همین با الک صورتی و طالیی و سفید برام درستشون کرد و واقعا خوشگل شدن.

 

 گفت:خب عزیزم حاال پاشو با کمک الینا و نیاز لباستو بپوش.نیم ساعت دیگه گذشت که زهره خانم 

 از جام بلند شدم و به کمک دستیار ها که تازه فهمیدم اسمشون الینا و نیازه لباسم رو پوشیدم و کفشامو هم پام کردم. 
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 جلوی آینه رفتم و محو تماشا ی خودم شدم. 

 د و بعض ی جاهاش و ابرو هام هم یکم روشن تر از موهام بود.موهام یه رنگ خوش رنگی کم رنگ تر از موهای خودم شده بو 

 

 آرایش مالیم و ساده ای داشتم که ترکیبی از صورتی و رنگای مالیم بود. 

 شده بود.  موهام باالی سرم شنیون شده بود و چند تاری هم جلوی صورتم فر شده بود و دور شنیون موهام با گل و گیره هایی که واسه عروس ها بود کار

 لباسم هم که سفید بود از کمر به پایین پف داشت و استین هاش هم توی حالت پف و کلوش بود و قدش تا مچ دستم بود.

 هیچ طرح و نقش دیگه ای روی لباس عروسم نبود و پارچه اش از جنس براق و اکلیلی بود. 

 چسبیده شده بود. تور سفید رنگی که ساده بود و فقط حاشیه اش یکم پروانه های سفید کوچیک

 سانتی بود.  ۵کفش هام هم یه کفش ساده ی نباتی رنگ بود که پاشنه 

 سانیا به سمتم اومد و کنارم ایستاد.

 عالی شدی هونیا. -

 زیبا ترین عروس سال! 

 خندم گرفت و هانا اومد بغلم کرد. 

 خیلی خوشگل شدی آبجی.  -

 مرس ی . -

 بعد روی صندلی نشستم و ساندویچی برداشتم و شروع کردم به خوردن.  اخرین نگاهمو از تو آینه به خودم انداختم و

 

 یکم که خوردم دیگه نخوردم و هانا گفت:آبجی رژلبت یکم پاک شده.

 بعد رو به زهره خانم گفت و اونم رژلب کالباس ی_صورتی رنگی رو برداشت و به سمتم اومد و یکم روی لبام زد و گفت:خوبه.

 هانا: اره خوب شد.

 

 : آرشام گفته بود وقتی تموم شد زنگ بزنم بهش بیاد تا برین آتلیه. هانا

 سرمو تکون دادم و گفتم: خودم بهش زنگ می زنم.شما برین کاراتون و شروع کنین. 

 هانا باشه ای گفت و به همراه سانیا رفتن نشستن و زهره خانم به همراه دستیار هاش شروع کرد به ارایش کردن اونا. 

 

 رو گرفتم و گوش ی رو گذاشتم دم گوشم: شماره ی آرشام
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 تا بوق جواب داد؛  ۳آرشام بعد از 

 سالم عشقم.  -

 سالم آرشام. کجایی؟ -

 من تازه کارم تموم شد. بیام دنبالت؟ -

 اره دیگه بیا.-

 باشه عزیزم. آماده باش این گل فروش ی دو کوچه با آرایشگاه فاصله داره. -

 باشه عشقم خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 

 رفتم جلوی آینه.  وقتی گوش ی رو قطع کردم از توی پالستیک ها شنلم رو پیدا کردم و کالهش رو روی سرم گذاشتم و بعد بند های جلوشو بستم و گوشیمو گرفتم و

 

 س و میکاپ و مدل مو ذوق کنم غمگین و چشمام گریون شده. پوزخندی زدم و اروم زیر لب گفتم: چه عروس ی! به جای خوشحالی،ناراحتم و به جای اینکه از دیدن خودم تو این لبا

 

 نفس عمیقی کشیدم و نگاهمو از خودم گرفتم که همون لحظه هانا گفت: آبجی به نظرت لباسم قرمزه الک چه رنگی بزنم؟

 آروم زیر لب گفتم:قرمز و سفید.

 هانا رو به نیاز گفت: الک سفید و قرمز بزن برام.

 

 

 شد الینا به سمت آیفون رفت و جواب داد.زنگ آیفون که خورده 

 بعد به سمت من برگشت و گفت: آقا داماده بعد با لبخند به سمتم اومد و به سمت در خروجی آرایشگاه هدایتم کرد.

 د دیدم و لبخندی روی لبم نشست.وقتی از آرایشگاه خارج شدم با آرشام که کت و شلوار ساده ی مشکیشو به همراه پیرهن سفید براق و کروات و کفش مش ی پوشیده بو 

 ته ریش روی صورتش بود و مرتب بود و موهاش هم باالی سرش یکم درست شده بود. 

 

 فیلمبردار گفت: عروس خانم یکم بیاین جلو تر.
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 دو قدم به جلو رفتم و بعد فیلمبردار گفت:خب آقا داماد شما هم برین جلو و دسته گل رو بدین به عروس خانم. 

 

 ام نگاه کردم.ن کار رو کرد و وقتی دسته گل رو گرفت جلوم،نگاهم افتاد بهش که ترکیبی از صورتی و سفید بود.با دست راستم گرفتمش و بعد به چشمای آرشآرشام همی

 

 آرشام با چشمایی که برق می زد و سرشار از عشقو شادی بود نگاهم می کرد. 

 نگاه منم مطمئنا به دروغ شاد بود.

 

 نگاه کردن وقت زیاده. آقا داماد عروس خانومو به سمت ماشین ببر و در رو باز کن تا سوار بشه. فیلمبردار:برای

 

 دلم می خواست به چشماش نگاه کنم با این حرف فیلمبردار دلم خواست برم بزنم دوربینشو بشکونم.

 

 با آرشام به سمت ماشین عروس رفتیم.

 و برگ های سبز تزئین شده بود. ماشین خودش بود با گل های صورتی و سفید 

 در کل همه چیز قشنگ بود،به خصوص من و آرشام که عروس و داماد مجلس بودیم..

 

 وقتی سوار ماشین شدم آرشام در رو برام بست و خودشم نشست.

 و فیلم. بعد فیلمبردار سوار ماشینش شد و جلو تر راه افتاد و ما هم پشت سرش راه افتادیم تا بریم آتلیه برای عکس 

 

 

** 

 وقتی کنار آتلیه ایستادیم آرشام درو برام باز کرد و با هم به همراه فیلمبردار و دستیارش که جفتشون خانوم بودن وارد آتلیه شدیم.

 

 توی آتلیه فیلمبردار به من گفت شنلم رو در بیارم و خودش هم از اونجا خارج شد و گفت بر می گرده.

 

 م نگاهم می کرد و یهو به سمتم اومد و سفت بغلم کرد.وقتی شنلم رو در آوردم آرشا

 منم حسابی بهش چسبیدم و از این لحظه های اخرم به خوبی استفاده کردم.
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من خجالت کشیدم بابت اون ژست یم و حتی چقدم وقتی از هم جدا شدیم فیلمبردار هم اومد و شروع کرد به گفتن ژست ها و عکس گرفتن و چقدرم که خسته شدیم از بس اون گفت و ما انجام داد

 های مزخرف. 

 

 خالصه کاراش که تموم شد به سمت باغ راه افتادیم. 

 ی های عروس داماد،پیش سفره ی عقدو نیم بود که رسیدیم باغ و باورم نمی شد تموم آدمای اونجا برای عقد و عروس ی من و آرشام اومده بودن و وقتی دست کنار آرشام روی صندل  ۷حدودا ساعت 

 نشستیم دلم جوری گرفت که همون لحظ به آرشام که شاد و خوشحال بود نگاه کردم و بعد به هانا و سانیا که داشتن می رقصیدن افتاد. 

 سانیا لباس بلند و تقریبا گشاد شیری رو پوشیده بود و هانا لباسش تا زانو بود قرمز بود و خیلی بهش میومد. 

 شلوار ساده سورمه ای پوشیده بود و موهاشو که تا روی شونه هاش بود رو باز گذاشته بود و ارایش مالیمی هم کرده بود. مامان هم یه کنار نشسته بود یه کت و

 

 خانواده ی آرشام هم خیلی شیک و پیک می چرخیدن و هم خوش آمد می گفتن و آشا و کیانه هم می رقصیدن. 

 

 که مامان نشسته بود همراه هاوش که بغلش بود نشسته بود و کت و شلوار طوس ی پوشیده بود.  بابا هم روی میزی 

 

 آدمای دیگه هم بودن که از فک و فامیل آرشام و خودمون بودن که زیاد آشنایی نداشتم باهاشون.

 

 به سمت آرشام برگشتم که آروم نشسته بود و یهو گوشیش توی جیبش لرزید و درش آورد. 

 چرا اما دلم شور افتاد و آرشام گوشیشو روشن کرد و شروع کرد به دیدن صفحه گوش ی.  نمیدونم

 نگران گفتم: کیه؟ 

 نگاهم کرد و با لبخند گفت:پیام دارم.

 نگران نگاهش کردم که گفت: چرا نگرانی عزیز دلم؟ 

 سرمو تکون دادم و اونم شروع کرد به خوندن پیام. 

 

 

 《آرشام》

 

 رو باز کردم و زیر لب خوندمش:)سالم آقا آرشام،شمارش معکوس شروع میشه تا یه چیزی رو بشه(  پیام
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 گوش ی رو به سمت هونیا گرفتم و گفتم: این کدوم دیوانه ای. 

 بعدش زدم زیر خنده اما با دیدن قیافه ی ترسیده و نگران هونیا گفتم: هونیا خوبی؟ 

 ود گفت: اره خوبم. این کیه به نظرت؟ هونیا با چشمایی که توش اشک حلقه شده ب

 . بیخیال گوش ی رو تو جیبم گذاشتم و هونیا گوشیشو که دستش بود گذاشت روی صندلی و گفتم: بیخیال هونیا. این هر کیه داره اذیتمون می کنه

 

 چیزی نگفت و به سمت پدرش که توی سمت مخالف نشسته بود نگاه کرد.

 

 اعالم کرد که عاقد اومده و هونیا با لبخندی کم رنگ به سمتم برگشت و منم با لبخند عمیق نگاهش کردم.  همه نشستن و دیجی از پشت میکروفن

 

 《هونیا 》

 هانا و سانیا و آشا پارچه و کله قند هارو گرفتن و به سمت ما اومدن.

 ها و دوست ها اومدن نزدیک ایستادن و بقیه مهمون ها هم نشسته بودن و نگاه می کردن. مامان و بابا و مامان و بابای آرشام هم یه طرف ایستادن و چند تا دیگه از فامیل

 یه صندلی برای عاقد گذاشتن و عاقد بعد از گرفتن مدارک گفت: خب پدر عروس خانم اجازه دارم شروع کنم؟

 بابا سرشو تکون داد و با غم و غصه ی شدیدی گفتم: چادر من دست کی بود؟ 

 

 چادری که مادر آرشام خریده بود رو بزارم و مادر آرشام خوشحال نگاهم کرد.دلم می خواست 

 هانا: االن میارم برات. 

 

 هانا چادر رو آورد و منم سرم کردم و بعد کنار آرشام نشستم.

 عاقد شروع کرد به خوندن عقد و من هر لحظه بیتاب تر از قبل و مضطرب تر از قبل توی دلم صلوات می فرستادم.

 اد بودن و نگاهمون می کردن. همه ش

 اما من ناراحت و مضطرب بودم.

 

 به آرشام اون پیامو داد؟ اصال مگه قرار بود چه اتفاقی بیوفته؟ چجوری قرار بود این عقد به هم بخوره؟اصال چه داستانی قرار بود پیش بیاد؟؟اصال اون کی بود که 
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 وس خانم وکیلم؟ عاقد برای بار دوم گفت: برای بار دوم عرض می کنم،عر 

 

 سانیا جواب داد:عروس می خواد قران بخونه.

 بود نگاه کردم و شروع کردم به خوندن. بعد مامان قران رو به دستم داد و همینطور که زیر چادر گلوله های اشک روی گونه ام جاری بود قران رو باز کردم و به صفحه ای که اومده

 

 سوم گفت: برای بار سوم عرض می کنم. عروس خانم وکیلم؟ عاقد دوباره جمله هاشو گفت و برای بار 

 

 نمی دونستم چرا هیچ اتفاقی نمی افتاد.گویا من منتظر به هم خوردن عقد بودم و بقیه منتظر شنیدن بله از زبون من بودن. 

 لبامو تر کردم و قران رو بستم و گفتم: با اجازه ی پدر و مادرم و بزرگترا ب.... 

به همراه پسری اومد و پسره رو به یغ و داد یه دختر که مستقیم اومد سمت سفره عقد و با کفشای پاشنه بلندش ضربه ای بهش زد و اونارو به هم زد یکی شد و پشت سرش سامیار ادامه ی حرفم با ج

 من گفت:تو خجالت نمی کش ی؟ 

 

 متعجب به پسره نگاه می کردم که پسره گفت:چیه الل شدی کثافت .. 

 

 افتاد به آرشام که عصبانی نگاهش بین من و دختره و پسره می چرخید .  چشمام

 آرسام:چی میگن شما؟ 

 پدر آرشام: برین خدا روزیتون رو جای دیگه بده.

 دختره:توی عوض ی خیابونی چی داشتی که آرشام قید منو بخاطر تو زد؟ 

 مادر آرشام گفت:چی میگی دختر خانوم؟ شما چی میگی آقا پسر.

 

 زد: شما کی هستین؟ مامان لب

 بابا: بسه دیگه چی میگین شما؟ 

 

 بابا و مامان من چقد فیلم بودن....

 بغض به گلوم فشار آورد و پسره رو به آرشام گفت: دوست ندارم آبروشو بیشتر از این ببرم. بیا بیرون بهت بگم چه خبره. 
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 بلند شد تا بره که مضطرب بلند شدم و گفتم: آرشام اینا دروغه.نرو... آرشام

 آرشام عصبانی نگاهم کرد و بعد دختره گفت: چرا قید منو زدی بخاطر این دختره ی .. 

 رو نمی شناسم.مادر آرشام خواست بگه حرف دهنتو بفهم که آرشام زود تر حرف دختره  رو با عربده ی نصفه گذاشت و گفت:خفه شو. من اصال تو 

 

 اروم گفتم: آرشام.. 

 آرشام نگاهم نکرد و به همراه سامیار و اون پسره از جمع خارج شدن.

 همه نگاهشون به من بود و داشتم زیر اون همه نگاه آب می شدم. 

 دختره از باغ خارج شد و بی حس و سست روی صندلی افتادم و عاقد با دیدن اون شرایط بلند شد رفت.

 

 متم اومد و بغلم کرده بود و اروم  دلداریم می داد اما من دلم پیش آرشام بود که اونا داشتن چی دروغ تحویلش می دادن. مامان به س

 

 کردین و بعد می رفتن و فقط فامیل های نزدیک مونده بودن.اکثر مهمونا کم کم پچ پچی می

 سانیا و هانا اروم نگران بودن و هانا یه جورایی گریه می کرد. 

 خانواده آرشام عصبانی و ناراحت به من نگاه می کردن و به بابا نگاه می کردن.

آرشام هست و وقتی آرشام فهمید به سمتشون میرم   بدون صبر بلند شدم و چادرم از سرم افتاد به سمت آرشام و سامیار و اون پسره راه افتادم که از دور متوجه شدم چند تا کاغذ یا عکس دست

 نگاهی پر از نفرت بود و آتیش ی به قلبم زد که شعله اش آدمای اطرافمم می سوزوند.نگاهم کرد که 

 

 اسمشو صدا زدم و همینجور که نزدیکش می شدم عربده زد: نزدیک من نیا.

 

 حرکتش باعث شد سر جام وایستم و بابا و مامان به سمت من بیان.

 کتش رو در آورد و پرت کرد روی زمین لب زد: ازت متنفرم هونیا.متنفر!  نگران تر نزدیک شدن و آرشام همینجور که خانواده ی آرشام

 

 بعد عکس و کاغد ها از دستش افتاد و از باغ خارج شد.

 

 شوکه ایستاده بودم و یکدفعه نگاهم کشیده شد سمت چیزایی که از دست آرشام روی زمین افتاده بود. 

 بدون هیچ حرفی از باغ خارج شدن و سامیار و اون پسر و دختره هم رفتن.  با قدم هایی سست به سمتشون رفتم و خانواده ی آرشام
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 ده بودیم. حاال دیگه همه رفته بودن و من و مامان و بابا و هانا و سانیا و هاوش که یه گوشه نشسته بود و ترسیده به ما نگاه می کرد توی باغ مون

 ام سخت بود جیغی زدم و گفتم: اینا عکس من نیست! کنار عکسا زانو زدم و با دیدن اون عکسای بد که دیدنش بر 

 

 روی زمین نشستم و عکسارو پاره کردم و مامان و هانا خواستن به سمتم بیاد که جیغ زدم: سمت من نیاین.

 کردن و حال بابا بدتر از اونا بود.اونا گریه می

 

 کت آرشام رو از روی زمین برداشتم و بغل کردم.

 

 حرف زدن و گفتم:آرشام؟زیر لب  شروع کردم به 

 رفتی؟ 

 من که تو رو دوست داشتم. خودت که بیشتر میدونستی! 

 آرشام من...من آدمی نبودم که دروغ بگم.

 اینا عکسای من نیست. 

 من که حتی..

 

 خجالتم و کنار گذاشتم و نذاشتم چیزی پنهون بمونه و ادامه دادم: 

 رابطه ام رو با تو داشتم و دخترونگیم رو با تو از دست دادم. من که حتی اولین

 من که تنها ابراز عالقه ام به تو بود! 

 حاال رفتی؟  

 سر یه مشت دروغ ؟

 

 

 رو کردم سمت بابا که عصبانی و ناراحت نگاهم می کرد.

 پوزخندی زدم و گفتم: بابا دیدی؟ من عاشقش شدم! بر خالف قولی که به تو داده بودم.

 ابا،این اواخر من قلبم به خوش ی بودن اون می زد . ب

 بابا من یه شب خونه ی آرشام موندم قبل اینکه به هم محرم بشیم. 
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 بابا من تو همین مدت کم شدم بانوی آرشام و اونم شد مرد من.

 

 ه مشکلی تو خانواده و زندگی ما نیست.کارو کنم همه چی درست میشه،دیگ مکث کردم و با اخم ریزی گفتم: بابا یادمه گفته بودی اگر من این

 درسته؟

 بفرما. حاال برو با کاری که برات کردم به ادامه زندگیتون برسین. 

 فقط من هیچوقت باعث و بانی ...

 نتونستم ادامه ی حرفم رو بزنم و به جاش بلند شدم و داشتم از باغ خارج می شدم که هانا با گریه گفت: آبجی؟ کجا میری؟  

 که زیاده پسره. خودتو ناراحت نکن.  چیزی 

 به سمتش برگشتم و گفتم: هنوز جای من نیستی بفهمی.

 سانیا:هونیا بزار بریم خونه حرف میزنیم آروم میش ی. 

 

 لب زدم: سانیا هر کس ی از دل من و حس من و کارای من خبر نداشت تو و خدا خبر داشتین.

 حاال باید هم تو هم خدا من و درک کنین. 

 یال شو و خدا هم فقط منو زنده بزاره تا زمانی که خوشبختی آرشام رو ببینم بعد منو بکشه. تو بیخ

 مامان: هونیا عزیز دل مامان نگو این حرفا رو... 

 دستمو آوردم باال و گفتم: من االن هیچی نمی خوام جز یه سوییچ ماشین.

 در آورد و به سمتم گرفت.  بابا سوییچ ماشینشو از جیبش

 منم گرفتمش و بدون هیچ حرف دیگه ای به سمت ماشین بابا رفتم و سوار شدم.

 وقتی سوار شدم شدت ریزش اشکام بیشتر و بیشتر شد. تا حدی جیغ بلندی زدم و سرمو گذاشتم روی فرمون.

 

ه کردنی به اونا که سنگینی نگاهشون رو حس می کردم ماشین و روشن کردم و راه افتادم سمت مقصدی نامعلوم در پی کت آرشام رو که دستم بود رو روی صندلی کنارم گذاشتم و بعد بدون هیچ نگا

 آروم شدن.

 اما مگه می شد آروم بشم؟ 

ا و... واس من نبود و من یه دختر عوض ی نبودم.من یه دختر  دل من خون بود،نا آروم بود،آرشام رو می خواست تا باهاش حرف بزنه بهش بگه که درسته همه چی بازی بود اما...هیچکدوم از اون عکس

 سال سنم فقط و فقط عاشق آرشام شده بودم. ۲۳،۲۴پاک و ساده ای بودم که توی این 
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 دستم به سمت ضبط رفت و اهنگی پلی کردم که شاد بود.

 انقدر عوض کردم تا رسیدم به اهنگی که شاید می تونست یکم آرومم کنه. 

 

 

 نست من عاشقم خوب میدو  

 

 خوب میدونست درگیرشم 

 

 الیق حس خوب نبود 

 

 خواست بره تا که غمگین بشم

 

 دنیامو پای اون باختم 

 

 رویامو با نگاش باختم 

 

 حس کردم دلش از سنگ و 

 

 روی آبه قصری که ساختم 

 

 میدونم بیفته باز یادم

 

 میخواد برگرده باشه باز با من 

 

 شاید هم االن پشیمونمه اما 
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 جاشو به کس ی که عاشقه دادم  من

 

 واسه خاطر ه هامون دلش نسوخت 

 

 ساده دل کند و رفت

 

 همه نامه ها و عکسامونو سوزوند و

 

 یهو ول کرد و رفت 

 

 اگه قید همه چیزو زده و االن 

 

 بعد اون همه قول و حرف 

 

 دلش نسوخت منو فروخت

 

 چشاشو بست و رفت 

 

 )اهنگ رفت از شانیکو(

 

 

 اهنگ هم خوانی می کردم و اشک می ریختم. با

 درست و دقیق آرشام رفته بود و دلش واسه خاطره هامون نسوخته بود. 

 . توی جاده ای که می رفتم هیچ تابلو و نشونه ای نبود و مخصوصا خیلی تاریک بود

 یهو ماشین به سمت راست منحرف شد و محکم خورد به یه جایی و منم بلند جیغ زدم: آرشام.نمیدونم از ترس بود یا بخاطر حال بدم که یهو  برای لحظه ای دستم از فرمون جدا شد و 

 و کامال بیهوش شدم. 
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 ****** 

 《آرشام》

 کوبیده شدن مشتم به دیوار همانا و افتادن و شکستن قاب عکس ی که عکس دوتایی من و هونیا واسه شب خاستگاری بود همانا . 

 همچین آدمی بوده باشه.  هیچ باورم نمی شد هونیا

 و متر کردم. با یاد اون عکس ها و س ی دی هایی که دیشب سامیار و اون پسره بهم نشون دادن چشامو بستم و قدم های تند کردم و بیشتر طول و عرض اتاق ر 

 خونه ی خودم بودم و به طور واقعی می تونستم بگم داشتم داغون می شدم.

 

 یم عاشقش شده بودم بهم دروغ گفته بود. کس ی که برای اولین بار تو زندگ

 اون اصال فقط با من نبود و با چند نفر دیگه هم بود. 

 شاید حتی با سامیار هم بود که حرصش گرفت و دیشب اومدن همه چی رو گذاشتن کف دست من.

 

 دم به قاب عکس که روی زمین افتاده بود و شیشه اش شکسته بود. با یاد اون دختره که اومده بود راجب من چرت و پرت می گفت اخمی کردم و روی مبل نشستم و زل ز 

 

 اون دختر داشت دروغ می گفت. همراه سامیار شون هم نبود! 

 

 یاد حرف مامان افتادم که بهم گفته بود مواظب باش قضیه ی چند سال پیش آروان دوباره واس تو رقم نخوره ولی در واقع رقم خورده بود. 

 به روم افتاده بود لرزید و به سمتش رفتم و با دیدن شماره ی هانا خواهر هونیا اخمی کردم و گوش ی رو گذاشتم سر سایلنت.گوشیم که روی مبل رو 

 

 مدتی نگذشت که گوشیم روشن شد و پیامی از طرف هانا اومد. 

 

 دروغ گو و...   بازش کردم و با چیزی که رو به رو شدم برای لحظه ای دلم سوخت برای همون هونیای

 ادامه ی چیزی که از دلم می گذشت رو نذاشتم بگذره .

 (شروع کردم به خوندن پیامش:)آرشام جواب بده. تو داری اشتباه می کنی. اون چیزایی که دیشب شنیدی و دیدی واقعیت نبود. لطفا جواب بده .

 

 تو بد گفت و هم یه پسری راجب هونیا بد گفت. از نظر خودت اینا طبیعیه؟ اینا طبیعی نیست آرشام. هیچ واکنش ی نشون ندادم که پیام دیگه ای داد:)دیشب هم یه دختری راجب 
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 تو اصال خبر داری دیشب هونیا تصادف کرده االن تو آی س ی یو هستش.( 

 

 و بین دستام گرفتم.با خوندن جمله ی اخر چشمامو بستم و گوش ی رو به سمتی پرت کردم و بعد آرنج دستامو روی زانو هام گذاشت و سرم

 

 تلفن خونه از شدت زنگ خوردن داشت خودشو می کشت و من هیچ واکنش ی نسبت بهش نشون نمی دادم. 

 

 حالم خوب نبود و حتی دلم نمی خواست برای لحظه ای به هونیا که االن تصادف کرده بود و ممکن بود هر لحظه حالش بد بشه فکر کنم.

 اون ضربه ی بزرگی به من زده بود.

 منو نابود و داغون کرده بود....... 

 

 

 《سیاوش 》

 اعصاب درستی نداشتم و با هاله و هانا روی صندلی های بیمارستان نشسته بودیم.

 هاوش به همراه سانیا خونه بودن و دائم سانیا زنگ می زد و خبر می گرفت. 

 

 : به کی زنگ می زنی؟هانا دائم شماره ای رو می گرفت و زنگ می زد و پیام می داد که سوالی گفتم

 با گریهبلند شد و شروع کرد به راه رفتن و گفت: به آرشام . چند تا از پیامای منو دید ولی االن دیگه گوشیش خاموشه. 

 

 لب زدم: بهش زنگ نزن هانا. 

 هاله: راست میگه. هانا زنگ نزن. ممکن بیاد چهار تا حرف بزنه یهو هونیا به هوش بیاد و حالش بد تر بشه. 

 هانا روی زمین نشست و آروم گفت:بمیرم برای دل هونیا.

 بابا شما بد کاری در حق هونیا کردی. 

 

 اعصابم خورد شد و گفتم: نمیدونستم اینطوری میشه.

 هاله:هر جوری هم که بود نباید ازش درخواست همچین کاری رو می کردی.

 تقریبا با صدای آرومی گفتم: مجبور شدم.
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 و گفت: مجبور؟؟ چرا؟  هاله مشکوک نگاهم کرد

 چیزی نگفتم که هاله با حرص گفت: بگو سیاوش.باز واسه کدوم کارت هونیا رو بازیچه کردی؟ 

 با چشمام که احتمال میدادم از حرص و عصبانیت سرخ شده بود نگاهش کردم و گفتم: کدوم کارم؟ برای بیرون اومدن از اون کار. 

 خیالت راحت شد؟ 

 داره به هونیا !  هانا: ولی چه ربطی

 هاله: سیاوش باز دروغ سر هم نکن.راستشو بگو. 

 نگاهشون کردم و دستی توی موهام کشیدم.

 کمک کنه این سو تفاهم ها از بین بره. هانا: بابا بگو.شاید اگه بگی به هونیا و آرشام

 هانا چی داری میگی؟! از اولش قرار نبود عقد اونا سر بگیره. -

 ی بود که هونیا عاشق آرشام نشده باشه نه االن که عاشقش شده و بخاطر اون روی تخت بیمارستان افتاده.هانا: اون برای وقت 

 چیزی نگفتم و از جام بلند شدم و خواستم از سالن خارج بشم که هاله گفت: سیاوش ! 

 بگو لطفا! موقعیت هونیا و همچنین کارایی که کرده اصال خوب نیست. 

 

 کردم.به سمتش برگشتم و مکثی 

 هاله منتظر نگاهم می کرد و چشم هاش پر از اشک بود.

 

 دوباره روی صندلی نشستم و سرمو بین دستام گرفتم و شروع کردم:  

 سال اول که ازدواج کرده بودم بشه و خسته شده بودم از این وضعیتی که هم برای خودم عذاب آوره و هم برای خانوادم.  ۳،۴دلم می خواست زندگیم مثل  -

 قرمز هاله شغلم بود و خط قرمز بچه ها هم مادرشون بود.خط 

 تصمیم گرفتم از اون شغل بیام بیرون. با مهدیس حرف زدم اونم برام شرط گذاشت.

ا یکی دیگه ازدواج کرد. دختر مهدی  پسر ب مثل اینکه چند سال پیش دخترش یه پسری رو دوست داشت ولی روز عقدشون یه سری فیلم و عکس دست دست پسره رسید و همه چی به هم خورد و اون 

 هم خودکش ی کرد و مرد. ازاون به بعد مهدی تموم ریز به ریز نقشه ها و کار هاشو انجام می داد تا از اون خانواده انتقام بگیره.

 نا باورانه گفت: نگو که اون خانواده،خانواده آرشام بود. هاله

ماش.اون موقع منم می تونستم چک و صفته هامو سرمو تکون دادم و گفتم: مهدی از من خواست تا هونیا آرشام رو عاشق خودش کنه و بعد روز عقد همه چی به هم بخوره به دست خود مهدی و آد

 شغل بیام بیرون. از مهدی بگیرم و برای همیشه از اون 

 

 هاله که اشک می ریخت گفت: اما هونیا که عاشق آرشام شده.
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 چیزی نگفتم که هانا نا باور گفت: بابا نگو که هونیا هیچوقت نمی تونه با آرشام باشه و باهاش ازدواج کنه.

 

 آروم لب زدم: فقط کافیه من از اون شغل بیام بیرون. خودم قول میدم همه چیزو درست کنم.

 له که زل زده بود به من گفت: اشتباه کردی سیاوش.اشتباه بزرگی کردی. ها

 

 که دیدم خندیدم و هاله با خوشحالی گفت:به هوش اومد. خواستم حرفی بزنم که یه دکتر به همراه دو تا پرستار به سمت اتاق هونیا رفتن و ما هم رفتیم پیش شیشه ی اتاقش و چشمای باز هونیا رو 

 مرس ی.  هانا: وای خدایا

 

 

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

 《هونیا 》

 روز بود از بیمارستان اومده بودیم خونه و من توی اتاق خودم استراحت می کردم. ۲

 . و اونا هم میان بیمارستان اون شب که تصادف کردم نزدیکای صبح دو نفر منو پیدا می کنن و میبرن بیمارستان و پلیس ها هم از طریق پالک ماشین با بابا تماس میگیرن 

 نیوفتاد و فقط سرم چون با شیشه ی جلوی ماشین برخورد کرده بود شکسته بود و گردنم هم یکم گرفته شده بود. اتفاق خاص ی برام

 

 روی تخت دراز کشیده بودم و دستی روی باند دور سرم کشیدم و بعد نگاهم افتاد به گوشیم که روی میز بود. 

 روی تخت دراز کشیدم.آروم بلند شدم گوشیم و برداشتم و دوباره 

 

 گوشیمو روشن کردم و وارد گالری شدم. 

 گالریم حاال دیگه پر از عکسای تکی و دوتایی آرشام بود.

 با یدون عکسا اشکام سرازیر شد و شروع کردم به حرف زدن باهاش؛ 

 آرشام؟ خوبی؟ -

 م. بهت بگم که من واقعا عاشقتم نه اینکه بخوام دروغ بگم و هنوز اون بازی رو ادامه بدم،نه! من واقعا عاشقتم.دلم می خواد فقط یک بار بهم فرصت بدی و بهت بگم که من تو این ماجرا بی تقصیر 

 

 خونه اش زده بود. وی دیوارچشم از عکسش برداشتم و چشم دوختم به عکس چاپ شده ای که برای شب خاستگاری بود و روی دیوار اتاقم بود درست مثل آرشام که همین عکسو ر 
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 در اتاقم باز شد و سانیا وارد شد.

 با لبخندی سینی که دستش بود و انگاری توش غذا بود روی میزم گذاشت و گفت: سالم خوشگل خانوم. امروز چطوری؟ 

 لبخند تلخی زدم و گوشیمو به سمتش گرفتم.

 و از دستم بگیره که دستمو عقب کشیدم و گفتم: تو این گوش ی خاطرات آرشام هست. نمیزارم کس ی ازم بگیرتش. سانیا نگاهش غمگین و لبخندش محو شد و به جاش اخم کرد و خواست گوشیم

 

 کنارم روی تخت نشست و گفت: اخه تا کی می خوای خودتو عذاب بدی. اینا همه کار خداست. 

 می خوای تو کار خدا نه و نمیشه بیاری؟ 

 زدم:نه اما من از خدا خواسته بودم که آرشام رو به من بده.. لب

 چیزی نگفت که ادامه دادم: خیلی سخته سانیا. 

 میدونم عزیز دلم. ولی تو هم باید سعی کنی حالت خوب بشه نه اینکه با حرفات و فکر و خیال حالت و بد تر کنی.  -

 نگاهش کردم و گفتم: نمیتونم. 

 دم: من عالوه بر اینکه عاشق آرشام شدم، زنشم هستم یادت رفته؟لبمو تر کردم و ادامه دا 

 سانیا سکوت کرد و گفت: نمیدونم چی بگم هونیا. فقط میتونم بگم باید به این چیزا فکر نکنی و سعی کنی حالت خوب باشه. 

 ردن. سرمو تکون دادم و یهو سانیا که انگار چیزی یادش افتاده بود گفت: خدمتکارا برات کاچی درست ک

 میرم خونه. هر موقع کاری ،حرفی هر چیزی که بود بهم زنگ بزن.بعد به سمت سینی رفت و گذاشت روی پاهام و بعد گفت: من دارم

 باشه ای گفتم و اونم با خداحافظی از اتاقم خارج شد.

 

 قاشق رو از توی سینی برداشتم و وارد کاچی کردم و یک قاشق ازش خوردم.

 وردم که فقط از گرسنگی جونم و از دست ندم و بعد سینی روی روی میز گذاشتم و دراز کشیدم تا با یاد و فکر به آرشام بخوابم.چند قاشق دیگه هم خ

 

 

 ***** 

 

 《سیاوش 》

 ری؟ وقتی از اتاق کار مهدی خارج شدم مونا از روی مبل توی پذیرایی بلند شد و به منی که به سمت در خروجی می رفتم گفت: سیاوش؟ داری می

 پرس ی که داری میری!؟ پوزخندی بهش زدم و گفتم: من اینهمه کار کردم و با دستای خودم زندگی دخترمو نابود کردم که برای همیشه برم بعد تو تازه داری می
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 جالبه.

 بعد خواستم برم که گفت: اما تو قول داده بودی. 

 نکردن. یکی هم من.  نزدیکش شدم و گفتم: از این قول ها خیلی ها بهت دادن و بهش وفا

 مونا: اما تو فرق داشتی. من تو رو دوست دارم. 

 پوزخندی زدم و گفتم: فراموش کن روزایی که آویزون من بودی. 

 البد اون زنیکه ی دهاتی... -

 اخمام رفت تو هم و داد زدم: خفه شو. هر چی باشه از تو و امثال تو و کال خانواده تو خیلی بهتره.

 

 پسرش سامیار که روی مبل نشسته بود و گفتم: تو هم فکر دختر منو از سرت بیرون کن. بعد رو کردم سمت 

 

 ام سایر کارام.وقتی سکوت دوتاشون رو دیدم جوابم رو گرفتم و از اون خونه ی کوفتی و عذاب آور خارج شدم و به همراه بادیگارد ها راه افتادم برای انج

 

 ا هم بریم بیمارستان باند سرم رو باز کنن.امروز قرار بود مامان بیاد دنبالم تا ب 

مانتو و شلوار مشکی رنگی پوشیدم و شال و کفش ساده  وقتی صبحانه خوردم از سر و صدایی که از پایین میومد فهمیدم مامان و هاوش اومدن و لبخندی زدم و از اونجایی که دلم برای تنگ شده بود

 ی مشکیمو هم پوشیدم و از اتاق خارج شدم.

 وش با دیدنم به سمتم اومد و برگه ای که دستش بود رو به سمتم گرفت و گفت: سالم آبجی اینو برای تو کشیدم.ها

 لبخندی زدم که از نوع تلخش بود و بعد دستمو دراز کردم و برگه رو ازش گرفتم.

 

 خوب بشه.  در واقع یه طبیعت داغونی رو کشیده بود و کنارش نوشته بود آبجی هونیا ای کاش زود حالت 

 

 اشکم در اومد و روی زمین روی زانو هام خم شدم و دست هاوش و گرفتم و به خودم نزدیکش کردم و بغلش کردم. 

 قربونت بره آبجی. من که حالم بد نیست. فقط سرم زخم شده.  -

 هاوش گونه ام رو بوسید و بعد ازم جدا شد. 

 فتم: سالم مامان. به مامان که عاشقانه به ما نگاه می کرد نگاه کردم و گ

 شرمنده این هاوش منو درگیر کرد بهتون سالم نکردم.

 فدات بشم اشکالی نداره دختر قشنگم. حالت خوبه؟چرا مشکی پوشیدی!  -

 بد نیستم.مشکی پوشیدم؟؟ نمیدونم . -
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 کجاست؟ خب هانا  -

 هانا؟ حتما تو اتاقشه. -

 به هاوش گفتم: بدو برو تو اتاق آبجی هانا.  رو 

 سرشو تکون داد و به سمت اتاق هانا رفت.  

 منم نقاش ی روی میز تلفن که کنارم بود گذاشتم و بعد رو به مامان گفتم: بریم مامان. 

 

 با مامان وارد حیاط شدیم و سوار ماشین اشکان شدیم و اشکان بالفاصله راه افتاد. 

 

 اهمو از شیشه به بیرون و آدماش دوخته بودم که مامان با حرفی که زد باعث شد سرمو به سمتش برگردونم.تو راه که بودیم نگ

 

 مامان: دیشب بابات زنگ زد گفت قراره امروز بره دنبال کاراش برای همین از من خواست که بیام همراهت که بریم بیمارستان.

 

 ا زیاد شده. مکثی کردم و لب زدم: خوبه. صمیمیت بین شما و باب

 بعد نگاهمو گرفتم و دوباره به بیرون دوختم که مامان دستشو گذاشت روی شونه ام و گفت: تو دوست نداری که دوباره خانوادمون مثل قبل... 

 حرف مامانو نصفه گذاشتم و گفتن: چرا مامان خیلی دوست دارم. ولی من ناراحتم از اینکه آرشام ... 

 شت روی لبم و گفت: هیس! تو باید تالش کنی که اونو فراموش کنی. مامان انگشت اشاره اش رو گذا

 

 سوالی گفتم: مامان شما خبر داری نه؟ میدونی که قضیه چی بود و چرا بابا خواست که من این کارو بکنم. درسته؟  

 مامان قیافش عوض شد و گفت: خب..چی بگم.

 بگین که قضیه چی بود.  -

 بات بپرس.تو چشمام نگاه کرد و گفت: از با

 سرمو تکون دادم و گفتم:بابا حقیقت و نمیگه. می خوام از زبون شما بشنوم. 

 مامان به حای جواب دادن به سواالت من گفت: بابات دیگه دروغ نمیگه. تا االنم مجبور بود یکم دروغ بگه.

 گه.چیزی نگفتم که مامان گفت: همین امشب میگم بابات در حظور من و هانا همه جیز رو بهت ب

 خوبه؟ اون موقع دیگه دلت از بابات صاف میشه؟
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ی شدیم به مامان گفتم: نمیدونم شاید صاف شد و نگاهمو از مامان گرفتم و سرمو به سمت شیشه برگردوندم که اشکان ایستاد و متوجه شدم رسیدیم بیمارستان و همینطور که از ماشین پیاده م

 شایدم صاف نشد.

____________ 

کردم روی مبل نشسته  و که گردنم بود رو ملس میتو بیمارستان عکس و این چیزا از سرم و گردنم گرفتن و از سالم بودنش گفتن و حاال من همینطور که گردنبندی که آرشام برام گرفته بود ر  امروز

 تکارا و بادیگارد ها و راننده ها کار داره و من هم می خواستم جواب سوالم رو مستقیم ازش بگیرم.بودم و به همراه مامان و هانا منتظر بودیم تا بابا بیاد چون گفته بود با همه ی ما حتی خدم

 

  و هانا گفت: آبجی اون انگشترو از دستت درتوی انگشت سمت راستم انگشتری که آرشام شب خاستگاری انداخته بود دستم به چشمم خورد و با لبخندی تلخ در حال ور رفتن باهاش شدم که یه

 بیار.همچنین اون گردنبند. 

 نگاهس کردم و گفتم: ازم نخواه هانا. اینا تنها یادگاری و خاطره هایی هست که از آرشام به جا مونده.

 می خوای اینا نباشن و من دیوونه تر بشم؟ 

 هانا ناراحت شد و چیزی نگفت به جاش به مامان نگاه کرد.

 تر می کنی. مامان هم آروم لب زد: تو اینطوری خودتو داغون 

 آروم تر میشم.
ً
 لبخند تلخم بیشتر شد و گفتم: نه.اتفاقا

 

 ی؟ورود بابا به همراه بادیگارد هاش و راننده ها باعث شد بحث ما ادامه پیدا نکنه و بابا با یددن من لبخندی زد و گفت: سالم دخترم. خوب 

 کرد. بعد به مامان سالم کرد و با هانا هم با خوش رویی سالم احوال پرس ی

 هممون سالم کردیم و بابا به همراه خدمتکارا و بادیگارد ها و راننده ها نشستن.

 

 بابا: موضوع خاص ی نیست که بخوام مقدمه چینی کنم و کلی حرف بزنم فقط میتونم بگم من دیگه اون سیاوش نیک زاد قبل نیستم. 

 خانواده ی من.دیگه نیازی به خدمتکار و بادیگارد و راننده ندارم. نه من و نه 

 

 خوشحالی و شادی سراغش اومده بود.مامان متعجب نگاه می کرد و منم با تعجب و شک نگاه می کردم. هانا طبق معمول هیچ حس ی جز شادی یا ناراحتی به سراغش نمیومد و که االن 

 بودن گفت: شما تا االن حقوقتون کم و زیاد یا دیر و زود شده؟ یعنی من بدهکارم بهتون؟ نفر ۳نفر بودن و بادیگارد هاش که دو نفر بودن و خدمتکارا که  ۲بابا رو به راننده ها که 

 همشون گفتن نه و بابا دسته چک خودش رو از جیب کتش در آورد و شروع کرد به نوشتن یه تعداد چک.

طور که می نوشت گفت: متاسفم که کامال یهویی دارم بهتون میگم دیگه نمی تونین اینجا کار   میلیون هست و همین ۵می نویسه مقدار پول  از دور متوجه شدم توی اون چک هایی که پشت سر هم

 میلیون میدم تا زمانی که کار جدید پیدا کنین مشکلی نداشته باشین. ۵کنین چون همه چی یهو اتفاق افتاده ولی من به هر کدومتون 

 

 ر کی برای خودشو برداره.فردا صبح می تونین برین نقد کنین. وقتی همه ی چک هارو نوشت رو به اونا گفت:خب بفرمایید ه
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 هیچ کس جلو نیومد که بابا بلند شد و برای هر کس ی رو یکی، یکی داد دستشون و بعد دوباره نشست. 

 بابا: حاال دیگه می تونین برین. 

 . همشون تشکر کردن و خدمتکارا با من و هانا خداحافظی کردن و اشکان از من خداحافظی کرد ولی قبلش بهش گفتم: یادت نره عروسیت دعوتم کنی اونا

 گفت: چشم. اونم

نم.همون طور که تا االن فهمیدین من دیگه تو اون شغل نیستم. پس دلیل  راننده هانا باهاش خداحافظی کرد و وقتی همه ی اونا از خونه خارج شدن بابا گفت: برای شما هم دلیلی نداره مقدمه چینی ک

 نداره زنم ازم جدا باشه و تو این خونه ی بزرگ و با چند تا ماشین مختلف زندگی کنم و همچینن حال بچه هام بد باشه.

 

 رو کرد سمت هاله و گفت: هاوش کجاست؟ 

 که هنوز تو شوک بود گفت: خسته بود خوابید. مامان

ت. مطمئنم از اونجا خوشتون میاد فقط...همین االن همتون بابا سرشو تکون داد و ادامه داد: خونه رو گذاشتم برای فروش. یه خونه ی کوچیک تر از اینجا هم دیدم که یه خیابون پایین تر از اینجاس

 یدین و باهام زندگی می کنین تا بیشتر از این شرمنده نشم.آب پاکی رو بریزین رو دستم که منو بخش

 

 مکثی کرد و ادامه داد : راس ی می خوام شغل قدیمی که داشتم رو دوباره راه بندازم.

 

 ساله بودم داشت لبخندی زدم. ۵،۶با یاد شغلی که بابا توی دورانی که 

 ارگر داشت و مامان هم اونجا مدیر بود. تا ک  ۱۵بابا یه شرکت کوچیک برای خشک کردن میوه داشت و حدود 

 به بابا نگاه کردم که منتظر به هر سه تای ما نگاه می کرد.

 هانا: من باهاتون هستم ولی می خوام یه حرفی بزنم.

 از اینهمه جدی بودن  هانا تعجب زده نگاهش کردم که بابا گفت: راجب رهام؟

 هممون بیشتر تعجب کردیم و مامان گفت: رهام کیه؟

 مثل عموش و عمه اش نیست. می تونی باهاش حرف بزنی فقط مراقب باش. بابا سکوتی کرد و بعد خودش سکوت رو شکست و گفت: رهام 

 مامان: تو از کجا انقد مطمئنی که داری اجازه میدی هانا باهاش حرف بزنه؟ 

 بابا گفت: مدت طوالنیه که اون خانواده رو می شناسم و باهاشون کار کردم.

 ن چیزی نگفت و بعد بابا گفت: تو نمی خوای حرف بزنی هونیا؟ ماما

 نگاهش کردم و چیزی نگفتم.

 مامان: هونیا می خواد راجب موضوع آرشام و دلیل اینکه چرا از هونیا خواستی این کارو بکنه رو بدونه. 
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 بابا سرشو انداخت پایین و شروع کرد به حرف زدن. 

 

 شاهد شدت شدید گریه ی من شدن و مامان به سمتم اومد و گفت: هونیا آروم باش.  وقتی حرف بابا تموم شد هر سه تاشون 

 می شدی؟  به مامان نگاه کردم و گفتم: تو بودی آروم

 من خانوادم و آرشام رو با هم می خواستم و می خوام.

 اما حاال فقط خانوادم رو دارم.

 

 و از جیبش بیرون کشید و شماره ای رو گرفت. منتظر نگاهش می کردیم و من همینطور گریه می کردم. بابا عصبانی شد وقتی حال من رو دید و گوشیش

 ده. خودشم که گوشیش خاموشه.مدتی گذشت که بابا گوش ی رو آورد پایین و شماره ی دیگه ای رو گرفت که این بار زود تر گوشیش و آورد پایین و گفت: باباش جواب منو نمی

 

 کنه اتفاقی براش افتاده باشه.نگران گفتم: ن

 مامان: تو خودت رو نگران نباش عزیزم .تو باید سعی کنی فراموشش کنی. 

استیم  بود و داستان اصلی این بود که ما می خو جوابی به مامان ندادم و به جاش گفتم: حتی اگه جواب هم بدن چی داریم بهشون بگیم؟ بگیم حرفای اون دو تا پسر و اون دختر شب عقد دروغ 

 بازیشون بدیم؟ اینطوری که بدتر می شه.

کنم. به تو هم قول میدم که همه چیز رو درست کنم .وقتی خودم با دستای خودم همه چیز رو خراب بابا: هونیا ناراحت نباش دخترم. من به مامانت و هانا هم قول دادم که همه چیز رو درست می

 م.کردم،بدون که با دستای خودم هم درستش می کن

 حرف بابا بهم دلگرمی داد و با آستین لباسم اشکامو پاک کردم و بابا با خنده گفت: دقت کردین یک نفر هیچ نظری نداده! 

 من خندم گرفت و هانا هم ریسه رفت از خنده و به بابا گفت: می خواین ما تنهاتون بزاریم که راحت تر اون طرف نظرشو بگه.  

ی اتاق کار من جعبه و روزنامه  د که من و هانا بلند شدیم و داشتیم به سمت پله ها می رفتیم که بابا گفت: هونیا ،هانا رفتین تو اتاقتون بیکار به هم نگاه نکنین. تو مامان عصبانی و متعجب نگامون کر 

 و چمدان هست ، شروع کنین به جمع کردن وسایل و چیزای دیگه. 

 هانا خندید و منم لبخندی زدم و هانا گفت: چشم . 

 منم باشه ای گفتم و با هانا به سمت اتاق من رفتیم و قرار شد با کمک هم اول از همه وسایل منو جمع کنیم.

 

 من لباسام رو داخل چمدون میزاشتم و هانا کتابام و دکوری های توی اتاق رو توی جعبه میذاشت. 

 و جمع کنه گفتم: مراقب باش عکس من و آرشام رو نشکنی. یه قسمت از دیوار اتاقم پر از عکس و قاب عکس بود وقتی هانا خواست اونا ر 

 هانا ناراحت نگاهم کرد و گفت: مراقبم.
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 بعد دوباره مشغول تا کردن لباسا و خالی کردن کمد شدم. 

 نمیدونم یهو چی شد که یاد اون شبی افتادم که با آرشام رفتم مهمونی و همون شب خونه ی آرشام موندم.

 

 کردم چطور آرشام حرف اون پسره رو باور کرد و ولم کرد؟ با اینهمه کارایی که 

 اشکام ریخت و برای لحظه ای دست از کار کشیدم.

 هانا حواسش به من نبود و وسایل هارو جمع می کرد.

 دستمو بلند کردم و اشکامو پاک کردم و زیپ چمدان ها رو بستم و هانا گفت: همه ی لباساتو جمع کردی؟

 اروم گفتم: اره.

 هانا: خوبی؟ چیزی شده؟ 

 خوبم،نه.  -

 بعد به سمت جعبه ها رفتم و دیدم چند تا جعبه توش کتابام بود و چند تا هم دکوری و لوازمی که روی میز آرایشم بود و قاب عکس ها.

 که قابل جمع کردن نیست. رو به هانا گفتم: خب وسایل من که جمع شد. بقیه چیز ها هم که میز و تخت ایناست

 به نظرم بریم وسایل اتاق تو رو جمع کنیم.

 هانا: اره بریم.

 

 *** 

 روز از شبی که بابا با همه ی ما حرف زد می گذره و امروز قراره چند تا کارگر و کامیون بیاد تا وسایل ما رو ببره به خونه ی جدیدمون. ۳

  پیش ما بودن و قرار بود فردا یه کامیون بره وسایل مامان و هاوش رو هم بیاره خونه ی جدید.روز مامان و هاوش کال ۳پنهون نمونه که تو این 

 به زودی هم قرار بود مامان و بابا دوباره عقد کنن و این در بین این همه غم و اندوه من بابت آرشام خوشحال کننده بود.

 

 می آوردن پایین و میبردن توی کامیونی که تو حیاط پارک بود.روی مبل نشسته بودم و کارگرا داشتن وسایل اتاقای باال رو 

 ما حتی خونه ی جدید رو ندیده بودیم اما بابا گفته بود یکم از اینجا کوچیک تره و مثل اینجا دوبلکس هستش.

 

 

 گوشیمو برداشتم و شماره ی سانیا رو گرفتم؛

 تا بوق جواب داد:  ۴بعد از 
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 سالم هونیا خانم. -

 ا. خوبی؟سالم سانی -

 فدای تو .تو چطوری؟ -

 مرس ی. پسرت خوبه؟  -

 اره انقدر خوبه که اصال الزم نیست بگم.  -

 خندیدم و گفتم: چقدر خوب. 

 و کسری نداری؟  چیکارا میکنی؟ کم

 نه عزیزم. بازم ممنونم از بابات.  -

 چرا؟ -

 بابت دیشب دیگه.  -

 دیشب؟ -

 و برنج و هر چیزی که فکرشو بکنی رو خرید و برام آورد.  اره دیگه. یه عامله خوراکی و میوه  -

 

 گفتم: چه مهربون شده بابای من. لبخندی زدم و با تعجب آروم

 سانیا: واقعا ممنونم ازش.

 این چه حرفیه. بخور نوش جونت. -

 تو خودت خوبی؟  -

 کنیم. تلخ خندیدم و گفتم: اره خوبم. راستی داریم خونمون رو عوض می

 نم دیروز به هانا زنگ زدم خبرتو بگیرم بهم گفت. تبریک میگم که خانوادتو کنار هم داری. اره میدو  -

 مرس ی.  -

 خب من برم االن غذام میسوزه .  -

 باشه خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 تقریبا غروب بود که کل خونه خالی شد و وسایل ها هدایت شد به خونه ی جدید. 

 ناخوشایند که همونجا دفن شدن و بابا گفت: خب دیگه ما هم بریم. فقط ما موندیم و یه سری خاطرات بد و 

 هاوش: اره دیگه بریم خونه ی جدید. 
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 مشتاق شده خونه جدید رو ببینه.  بابا خندید و هاوش بغل کرد و رو به ما گفت:مگه نمی بینین بچه ام

 ا آرشام نشسته بودیم و کارای تحقیق رو انجام می دادیم نگاه کردم.هانا و مامان خندیدن و منم اخرین نگاهم به اون تیکه از خونه که یه روزی ب

 کل ماجرا های اون روز مثل یه فیلم برام اجرا شد و لبخندی روی لبم نشست.

 صدای بلند مامان که صدام زد باع شد برگردم سمتشون. 

 مامان: کجایی هونیا؟ بیا بریم. 

 

 دنبالشون راه افتادم از خونه خارج شدیم. 

 

 ی که خونه رو همین دیشب از بابا خرید دم در بود و از ما خداحافظی کرد و کلید رو تحویل گرفت. مشتر 

 تنهایی،شادی و خوشبختی به ما برسه.ما هم سوار ماشین بابا شدیم و بابا خودش رانندگی کرد به سمت خونه ای که شاید مثل این خونه قبلی قرار بود توش به جای ناراحتی و غم 

 

 《آرشام》

 کارای پایان نامه و اخریه ی کارشناسیم رو انجام می دادم و حسابی خسته شده بودم.

 تو این چند روزی که ترم جدید برای سال پایینی ها شروع شده بود هونیا رو ندیده بودم و همچنین سامیار هم نمیومد. 

 

 و خودم بشم مدیر اونجا. قصدم این بود که یه آموزشگاه زبان آملانی و زبان انگلیس ی تاسیس کنم

 برای اینکا بتونم این کارو راه بندازم نیزا داشتم کارشناس ی داشته باشم و االنم دنبال کارای گرفتن مدرک کارشناسیم بودم.

 تر به چشمم میومد و جلوی عشق من رو می گرفت. گذره ثانیه ای نشده به هونیا و خاطراتمون فکر نکنم ولی از یه طرف بدی هایی که کرده بیشهفته ای که از روز عقد می ۳تو این 

 دونستن اعصاب و حال درست و حسابی ندارم. مامان و بابا بیشتر میذاشتن تنها باشم و زیاد بهم گیر نمی دادن و آشا و آروان هم دیگه مثل قبل درگیر شوخی و خنده با من نبودن. می 

 رو بگیرم و بعد منم سوار ماشین شدم و راه افتادم.وقتی کارام تموم شد گفتن یک هفته ی دیگه برم مدرکم 

 

 قراری می کرد به اهنگ گوش می دادم. اهنگی که پخش می شد عجیب با حال من میزون بود و برای همین صدای ضبط رو زیاد کرده بودم و همینطور که دلم با یاد هونیا توی ذهنم بی 

 

  میدونی قیمت دل سوخته چنده

 تو بنده میدونستی جونم به عشق

  تو بدهکاریاتو مجرم میدونی
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 تو خیال کن برنده ای من بازنده 

  تو که قانون عاشقی رو میدونی واسه چی

 خب انقد راحت دل میشکونی 

  چرا رفتی بی خبر از دنیای من

 تا ابد به قلب شکستم مدیونی 

  دیوونه واست میمردم

  اما باز ازت میخوردم بگو

 تو  کی ازم بریدی حاملو چرا ندیدی

  آی دیوونه میدونی گیره

 احساسم هنوز درگیره 

  تو واسم بازم همونی

 هرچی شه همون میمونی

 

 )اهنگ مجرم از گرشا رضایی( 

 

 با رسیدن به خونه ام ماشینو پارک کردم و وارد خونه شدم.

 

 هنوزم قاب عکس شکسته ی من و هونیا گوش ی خونه ریخته بود. 

 زانو زدم و عکس رو وز بین خورده شیشه ها و قاب چوبی که حاال شکسته بود برداشتم و زل زدم به صورت ماه هونیا. به سمتش رفتم و روی زمین

 می شد. کردن تنفر از هونیا توی دلمدر عین حال که عاشقش بودم و داشتم از دوریش دیوونه می شدم،بدی هاش و دروغایی که گفته و مظلوم نمایی هایی که کرده بدجور باعث ریشه 

 《هونیا 》

 خیلی دلم گرفته بود و با اهنگی که با گوشیم گذاشته بودم گریه می کردم و همش یاد آرشام می افتادم.

 

 نمش. دلم می خواست برم آرشام رو ببینم و باهاش حرف بزنم. حتی اگه اون باهام حرف نمیزنه و دلش نمی خواد با من حرف بزنه،حداقل از دور ببی

 ند شدم و به سمت پنجره ی اتاقم رفتم و پرده رو کنار زدم. از روی صندلی بل

 .بابا برای من ماشین ماتیس سفید گرفته بود و خودش هم ماکسیما مشکی داشت. یه پرشیا سفید هم داشتیم که قرار بود مامان استفاده اش کنه
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 ردن. امروز سومین روزه که اومدیم تو این خونه و بابا و مامان دیروز صبح رفتن عقد ک

و دلم می خواست اونم بود و من خوشبختی کامل رو به  خوشحال بودم،برای اینکه خانوادم کنار هم بودن و خوشبخت بودیم ولی از اینکه آرشام نبود و اون اتفاق ها افتاده بود هیچ خوشحال نبودم

 دست می آوردم.

 

 مشکیم رو هم انداختم سرم و کتونی های سفیدمو پام کردم.مانتو ساده ی گشاد مشکیم رو با یه شلوار گشاد مشکی پوشیدم و شال 

 گوش ی و سوییچ ماشینم رو گرفتم و از اتاق جدیدم که نسبت به اون اتاق قبلی کوچیک تر بود خارج شدم.

 

 بود.  تا اتاق خواب داشت و یکیش برای من و یکیش برای هانا و یکیش برای هاوش بود و اخری هم برای مامان و بابا ۴این خونه 

 متر داشت و آشبزخونه ی قشنگی هم داشت.  ۱۰۰هال و پذیرایی نزدیک به 

 متر بود و می شد گفت پر از درخت و گل هست. ۱۵۰حیاطش هم حدودا 

 

 راه پله رو که طی کردم صدای هانا رو از توی هال شنیدم که معلوم بود با رهام حرف می زنه و بحث می کنه. 

 

 به سمتش رفتم و گفتم: هانا؟  با دیدنش

 

 هانا یهو گفت: باشه،اگه تو اینطور فکر می کنی دلیلی نداره دیگه با هم باشیم. می تونی بری. خداحافظ 

 بعد قطع کرد که نگران گفتم: چی شده؟ 

 روی مبل نشست و موهاشو از روی صورتش کنار زد و گفت: ازش دلخورم.

 چرا؟ -

 کرد ایستاد به ما نگاه می کرد که سریع گفتم: هاوش! بدو برو تو حیاط بازی کن.بدو  هاوش که داشت با توپ بازی می 

 هاوش که رفت کنار هانا نشستم و گفتم: هانا؟ چی شده!؟ 

 هم مثل خواهرت نباش ی. و هانا اشکای روی گونه اش رو پس زد و گفت: بهدمن میگه از کجا معلوم اتفاق هایی که شب عروس ی خواهرت افتاد راست نباشه. از کجا معلوم ت

 

 ناراحت سرم و انداختم پایین و با نوک انگشتام بازی کردم.

 شرمنده هانا.  -

 اون باید شرمنده باشه نه تو.   -

 زد زیر گریه که بغلش کردم و لب زدم: ناراحت نباش.
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 چیزی نگفت که از خودم جداش کردم و گفتم: پاشو بریم بیرون هانا.

 پاک کرد. هانا نگاهم کرد و اشکاشو

 کجا می خوای بری؟ -

 شونه باال انداختم و گفتم: بیرون.

 سرشو تکون داد و بلند شد به سمت پله ها رفت و همینجور که باال می رفت گفت: تو برو تو ماشین منم االن میام. 

 باشه.  -

 

 از خونه خارج شدم و با یاد اینکه مامان و بابا و هاوش کجا هستن شماره مامانو گرفتم.

 

 سالم مامان. کجایین؟  -

 ما اومدیم دنبال کارای شرکت قدیمی بابات.  -

 هاوش رو هم با خودتون بردین؟  -

 اره دیگه. خودت که میدونی از سیاوش جدا نمیشه. -

 باشه من و هانا میریم بیرون.  -

 باشه گلم. مراقب خودتون باشین.خداحافظ  -

 خداحافظ  -

 

 

 شدم و استارت زدم. سوار ماشین

 دو دقیقه گذشت که هانا هم در خونه رو قفل کرد و اومد سوار ماشین شد.

 منم راه افتادم و از حیاط خونه خارج شدم و به سمت مقصدی که قصدم بود راه افتادم.

 

 

 چشمام هم می شد.  تموم راه رو برای رسیدن به خونه آرشام اهنگی پلی کرده بودم که گاهی باعث ریختن چند قطره اشک از

 هانا هم حالش بد بود و اصال نگاهم نمی کرد و به بیرون نگاه می کرد.
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 متن اهنگ عجیب قشنگ بود و برای عشق زندگیم زیر لب می خوندمش:

 

 دروغه ، نگی تنهایی خوبم

 

 من هرجایی بودم دلتنگم 

 

 دروغه، اگه یاد تو نیستم 

 

 نخواستم باش ی تو هیچ وقت دلتنگم 

 

 م به حسم شک کرد اگه مغز 

 

 اگه راحت ولت کرد قلبم

 

 م برگرد، دروغه نگفتم به قصه

 

 اگه چشمامو میبندم بی تو دنیارو میفهمم 

 

 اگه من بی تو میخندم، دروغه 

 

 لعنت به این حس ی که دارم من 

 

 چرا باز تورو یادم هست

 

 چرا همیشه بازندس قلبم 



 انتقام زیبا 

219 
 

 

 لعنت به این حس ی که دارم من 

 

 باز تورو یادم هست چرا

 

 چرا همیشه بازندس قلبم 

 

 بازم صدات میپیچه توو گوشم 

 

 دلتنگ تو میشم اما نیستی 

 

 شاید یه بار ببینم توو خوابم 

 

 تو هستی کنارم اما نیستی 

 

 انگار که فهمیدم دیگه برگشتنی نیست 

 

 بی تو آروم نمیشم باور کردنی نیست 

 

 با یاد تو انگار توو این خونه نیستم 

 

 دروغه نبودت من دیوونه نیستم 

 

 لعنت به این حس ی که دارم من 

 

 چرا باز تورو یادم هست
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 چرا همیشه بازندس قلبم 

 

 لعنت به این حس ی که دارم من 

 

 چرا باز تورو یادم هست

 

 چرا همیشه بازندس قلبم 

* 

 آرشام ایستادم.مدتی که گذشت به کوچه ای که خونه آرشام اونجا بود رسیدیم و مستقیم رفتم پیش خونه 

 هانا: اینجا کجاست؟ 

 لب زدم: خونه آرشام. 

 بعد پیاده شدم و به سمت خونه آرشام رفتم. 

 شاید اگه می تونستم باهاش حرف بزنم معلوم می شد که من واقعا عاشقشم.

 

 انگشتم روی زنگ ایفون قرار گرفت که همون لحظه صدای هانا اومد و گفت: آبجی بیا بریم.

 ندادم و زنگ رو فشار دادم.  اهمیتی

 

 همون لحظه بود که در حیاط باز شد و ماشین آرشام داشت میومد بیرون. 

 به ماشین نگاه کردم که یهو آرشام شیشه رو کشید پایین و نگاه تمسخر آمیزی بهم انداخت.

 گریه ام گرفته بود و گفتم: آرشام. 

 ولی دستمو گذاشتم روی شیشه و گفتم: فقط یه لحظه به حرفام گوش بده.چیزی نگفت که به سمت ماشین رفتم که خواست حرکت کنه 

 موضوع اون چیزی نیست که تو دیدی و اتفاق افتاد. 

 من دوست دارم. چرا به حرفام گوش نمیدی!؟

 

 هانا نگران نگاهم می کرد و آرشام در جوابم گفت: دستت شیشه ی ماشین رو لک کرد. 
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 ادامه داد: سعی کن دیگه جلوی چشمم نباش ی،ازت متنفرم. بعد یه نگاه به سر تا پام کرد و

 

 حرفش دلم و شکوند و باعث شد از ماشینش فاصله بگیرم.

 اونم دوباره پوزخندی زد و رفت.

 رفت و نفهمید چی به سر دلم آورد! رفت و نفهمید حال داغون منو داغون تر کرد.رفت و نفهمید قضاوت کرده.

 .ه واسش بی قراری میکنه و دلتنگش میشهرفت و نفهمید دل لعنتیم دار 

 هانا به سمتم اومد و منو به سمت ماشین هدایت کرد.

 وقتی تو ماشین نشستیم خنده ای تلخ کردم که هانا متعجب گفت: خوبی؟

 یه روزی آرشام به اسرار زیاد ازم می خواست بیام خونه اش. ولی االن...  -

 ابجی تو باید فراموشش کنی.  -

 کشیدم و همینجور که اشکامو پس می زدم و بعد ماشینو روشن می کردم گفتم: هیچوقت نمیتونم. نفس عمیقی

 

 **** 

 《دانای کل》

 

 مونا تمام وقت هایش را به سیاوش فکر می کرد و دلش می خواست سر به تن هاله و بچه هایش نباشد.

 دلش می خواست با او ازدواج کند و بعد کنار برادرش مهدی با هم زندگی کنن و کار کنند.مونا بعد از همسر اولش یعنی پدر سامیار تنها عاشق سیاوش شده بود و 

 . اما سیاوش او را دور زده بود و تمام مدت با او خوب بود تا بتواند مهدی را راض ی کند سیاوش از آن شغل بیاید بیرون

 

 جدید و خوشبختی زیاد آنها شده بود. مونا گاهی از دور سیاوش و خانواده اش رو می دید و متوجه ی وضعیت

 ماه پیش شده و مونا نتوانسته بود همانند هاله برای سیاوش باشد.  ۲،۳گویا حال زندگی سیاوش بهتر از 

 شاید هم جایگاه هاله خیلی زیبا و بزرگ تر بود و هیچ جایی برای مونا وجود نداشت.

 

 هیچ نمی توانست به هونیا نزدیک بشود و مقصر تمام این ها را دایی خود مهدی می دانست.سامیار همانند قبل عاشق و دلباخته ی هونیا بود اما 

 ود و دل او را به دست آورد.او باعث شد سامیار پیش چشمان هونیا بد تر جلوه دهد.ولی باز هم خود را تسلیم نشان نمی داد و به این فکر می کرد که به هونیا نزدیک ش

 دانشگاه نرفته بود و خود سامیار هم نمی رفت. بعد از ماجرای عقد هونیا
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 ولی شاید می توانست هونیا را حضوری ببیند و با او حرف بزند،بلکه بفهمد عاشقانه دوستش دارد.

 

 .مهدی خوشحال بود از اینکه انتقام خود را گرفته و برای همین دائم می گفت که برای همیشه از ایران برود. چون دیگر چیزی اینجا ندارد

 سامیار نزد مادرش می رود و به او می گوید: مامان من آدرس خونه ی ... 

 حرفش توسط مادرش نصفه ماند که می گوید: اون دختر دوست نداره. مثل پدرش که منو دوست نداشت. 

 سامیار امیدوار می گوید: یه کاری می کنم دوسم داشته باشه.

 بار ها زنگ زده. ۱۰اینکه دنبال هونیا باش ی،برو دبی .اون دختر بیچاره مونا سرش را تکان می دهد و می گوید: تو به جای 

 سامیار عصبانی می گوید: خب زنگ بزنه. یه روزی من و اون نامزد بودیم که همه چی تموم شد رفت پی کارش. چرا ول کن ماجرا نیست! 

 نمی خوای اینو بفهمی؟ مونا عصبانی تر می گوید: چرا ول کن نیست؟؟ چون حامله اس. از تو حامله است.

 همین روزا زایمان می کنه،چطور دلت میاد دختره رو ول کنی به حال خودش وقتی بچه خودت تو شکم اونه.

 

 گوید: از من چی می خواد؟ سامیار دستی به پشت گردنش می کشد و می

 باهاش زندگی کنی.  مونا: چی می خواد؟ اینکه بری عقدش کنی،اسم بچه اش رو تو شناسنامه ات ثبت کنی، بشینی

 سامیار: چی میگی مامان،من عاشق هونیا هستم. چطور می تونم برم یکی دیگه رو عقد کنم.

 

ندگی می کردند و ماریانا شد. آن موقع سامیار و مونا دبی ز  آن دختر نامش ماریانا بود و در حالی که با خانوادش در کانادا زندگی می کرد طی صادرات و وادرات های مهدی با سامیار آشنا شد و عاشقش

 تمام شد با هم ازدواج کنند. به دبی رفت.مونا هم تصمیم گرفت در آن موقع که خبری از هونیا در زندگی سامیار نبود،آن دختر را برای سامیار نشان کند تا وقتی کار ها

و وقتی مونا و سامیار به ایران آمدند و سامیار عاشق هونیا شد دیگر هرگز اسمی از ماریانا نیاورد و حال داشت از زیر  و همین اتفاق افتاد و سامیار و ماریانا با هم نامزد شدند و ماریانا از او حامله شد

 بار بچه و همسرش در می رفت. 

 ان جا بماند تا هونیا هم از ذهن سامیار خارج شود.اما مونا دلش به حال آن دختر می سوخت و تصمیم گرفته بود هر طور که شده سامیار را بفرستد دبی تا با ماریانا ازدواج کند و هم

 . مونا به او می گوید: چطور؟ خیلی راحت چون هونیا عاشقت نیست. اونی که عاشقته ماریاناست و ازت بچه هم داره

 سامیار: از کجا معلوم بچه من باشه!؟ 

 سال داشت و باکره بود وقتی با تو نامزد شد. اینو خودت گفته بودی. حاال میگی شاید ماریانا یه دختره ... ۲۰تنها  . ماریانامونا تو دهن سامیار  می زند و می گوید: خجالت بکش

 مکث می کند و ادامه می دهد: و بچه اش مال من نباشه!؟ 

 

 سامیار چیزی نمی گوید و سرش را پایین می اندازد. 

 ش ی بیشتر قدر ماریانا رو می دونی.مونا: من آدرس رو نمیدم.هر چی بیشتر از هونیا دور ب
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 سامیار چیزی نمی گوید و از اتاق مادرش خارج می شود. 

 

  《هونیا 》

 ن ازش دلخور بود. چند روزی بود که رهام از حرفاش پشیمون شده بود و دائم به هانا زنگ می زد و پیام می داد تا عذر خواهی کنه اما هانا جواب نمی داد چو 

 می زدم تا رهام رو ببخشه. با اینکه سنی نداشتن اما واقعا همدیگه رو دوست داشتن.  منم دائم با هانا حرف 

 

 مامان و بابا شرکت بابا رو راه انداخته بودن و اونجا کار می کردن و امیدوار بودن کارشون بگیره.

 هاوش هم همیشه همراه اونا بود.

 آرشام تنگ می شد و ذهنم هر روز بیشتر از قبل درگیر آرشام بود.  منم که دلم هر روز بیشتر از روز قبل برای

 دانشگاه هم نمی رفتم و حتی مامان و بابا می گفتن نرم بهتره.

 دلم نمی خواست با آرشام یا با سامیار رو به رو بشم.

 ی زبان آملانی داره. هر چند آرشام ترم اخر دانشگاهش بود و فکر کنم االن دیگه دانشگاه نمیره و حاال دیگه کارشناس  

  

 

 روی تختم دراز می کشم و ذهنم میره سمت روزایی خوب و خوش ی که با آرشام داشتم. 

 لبخندی روی لبم می شینه و لب میزنم: آرشام تو هم یادته؟ اون روزی که با هم کیک پختیم،خرید رفتیم کلی خندیدیم و حرف زدیم. 

اس شدی رو اینکه به پسرخالت فرزین گفتم جذاب؟ یادته روز عقد چقدر خوشحال بودیم. یادته شب خاستگاری وقتی به هم محرم شدیم چقدر یادته روزی که رفته بودیم حلقه بخریم چقد حس

 قشنگ بود؟؟ 

 کنی و باهاشون زندگی می کنی. بگو که تو هم مثل من به اینا فکر می

 ردم. اگه اینطور نیست که یعنی من به طور کامل توی عشق به تو شکست خو 

 و چقدر اون انتقام رئیس بابا زیبا بود که منو با تو آشنا کرد و به تو رسوند و حتی چقدر تلخ و بد بود که باعث این اتفاق ها شد. 
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 ماه بعد(  ۵)

 

 پشت در اتاق عمل به همراه بابا و مامان نشسته بودیم. 

ش و بچه اش  بود دردش گرفته بود و به محض رسیدنمون به بیمارستان گفتن وقتش رسیده و چون طبیعی نمی تونست بردیمش بیمارستان خصوص ی تا راحت به خود شهریور  ۲۵سانیا امشب که 

 رسیدگی بشه. 

 

 دائم توی دلم صلوات می فرستادم تا هر دو تاشون سالم و سالمت از اتاق عمل بیان بیرون.

 که همراهش بود شروع کرده بود به قران خوندن.مامان هم با قران کوچیکی 

 بابا هم نشسته بود .

 هانا هم به همراه هاوش خونه مونده بودن.

 شب رو نشون می داد و همون لحظه در اتاق عمل باز شد و دکتر اومد بیرون که با شوق به سمتش رفتم و بابا و مامان هم اومدن.  ۳نگاهی به ساعت گوشیم انداختم که 

 ال مادر و نوزاد خوبه. مبارکه.دکتر:ح

 خوشحال تشکر کردم و همون لحظه سانیا که بیهوش روی تخت بود رو بیرون آوردن و بردن توی اتاقش و گفتن باید تا صبح استراحت کن.

 بچه اش هم وقتی آوردن یه پسر کوچولوی ناز بود.

 

 ا یکم استراحت کنیم تا صبح زود بریم پیش سانیا. بچه رو بردن بخش نوزاد ها و ما هم تصمیم گرفتیم بریم تو ماشین ت

 اون که هیچکس رو نداشت اولین نفر برن باال سرش. فقط من رو داشت. 

 به هانا پیام دادم که بچه به دنیا اومد و بعد روی صندلی عقب مچاله شدم و چشمامو بستم.

 بابا و مامان هم جلو نشسته بودن و خوابیدن.

 

 که گوشیم زنگ خورد و جواب دادم: نمیدونم چقدر گذشته بود

 بله؟-

 خانوم نیک زاد؟ سانیا خانم به هوش اومده.  -

 بله االن میام. -

 

 قطع کردم و مامان رو صدا زدم و به بابا گفتم تا بره خونه دنبال هانا و هاوش و با دسته گل بیان.  بعد

 وقتی وارد اتاق سانیا شدیم دیدیم سانیا داره به بچه اش شیر میده و با ذوق گفتم: سالم .مبارکه عزیزم. 



 انتقام زیبا 

225 
 

 مامان هم با خوشحالی گفت: دورت بگردم سانیا. مبارکه.

 

 م و اونم با اینکه جون زیادی نداشت گفت: مرس ی. مرس ی که دیشب و االن درگیر من شدین.بعد نزدیکش شدی 

 اخمو گفتم: این چه حرفیه. تو خواهر منی. 

 تا. خوبه که.  ۳مامان:سانیا جان من دو تا دختر دارم یکی هم تو که بشین 

 بعد به سمت بچه ی سانیا رفت و دستی روی گونه اش کشید. 

 گفتم: خب روی همون نظر قبلیت ثابتی؟می خوای اسمشو سورنا بذاری ؟  روی صندلی نشستم و

 خندید و گفت: اره. حاال میبینم سورنا واقعا بهش میاد.

 .خیلی هم قشنگه.مامان خندید و گفت: پس ما باید این کوچولو رو سورنا صدا بزنیم

 

 ونه اش رو پاک کرد.وقتی سورنا خوابش برد سانیا اونو از خودش جدا کرد و قطره اشک روی گ

 نزدیکش شدم و گفتم: سانیا؟ چرا گریه میکنی اخه؟ 

 .. در واقع من به جای اینکه روز زایمانم اولین نفر شوهرم رو ببینم تویی که دوستمی رو دیدمجالبه -

 کنم که زنش باهاش خوشبخت بشه. خم شد صورت بچه اش رو بوسید و گفت: نمیذارم این مثل باباش بشه.یه کاری می

 سال دیگه.  ۲۴،۲۵کنه میشه مامان برای اینکه جو رو عوض کنه گفت: حاال تا این فسقلی که چند ساعته به دنیا اومده بخواد ازدواج

 سانیا خندید و گفت: اره ولی من دلم می خواد بهترین زندگی رو داشته باشه. 

 《آرشام》

 بانکده.خیلی خوشحال بودم بابت تاسیس ز 

 تا معلم هم استخدام کرده بودم،یه منش ی هم استخدام کرده بودم. خودمم قرار بود هر روز برم البته چون رئیسم میتونم اصال نرم. ۷امروز افتتاح شده بود و حدودا 

 

 رسیده بودم.  از ناراحتی و دلتنگی نسبت به هونیا،تاسیس زبانکده برام خیلی خوشحال کننده بود. چون به یکی از آرزو هام

 همیشه دلم می خواست هونیا هم زنم بود و به عنوان مدیر معلم ها باشه. 

 اما اون...دورم زد.

 

 روی میزم نشسته بودم و معلم ها به همراه منش ی داشتن کالس ها رو نگاه می کردن و برای خودشون انتخاب می کردن. 

 لباسمو باال زدم و زل زدم به طرح تتویی که روی مچ دستم بود. آستین
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 نوشته شده بود.خیلی کم کس ی می فهمید که یه حرف انگلیس ی نوشته شده.  Hیه قلب بود که توش کلی خطوط منحنی و توی هم کشیده بود و خیلی نامحسوس هم بین اون خط ها  

 د درست مثل بودن هونیا در کنارم. یک ماهی می شد اینو زده بودم. چون بهم حس ی می دا 

 

 با صدای منش ی که نزدیکم بود آستینمو پایین زدم. 

 

 خانم لوالیی: آقای راد یکی از میز های یکی از کالس ها شکستگی داره.

 خیلی خب میگم بیان عوض کنن.  -

 ممنون.  -

 

 و یکی دیگه بیاره. با رفتن اون زنگ زدم از اونجایی که میز رو خریده بودم تا بیاد میز رو ببره 

 

ر و اینا هم زده بودم و امیدوارم به زودی اینجا صدای زبان برای زبانکده تبلیغات زیادی کرده بودیم و حدودا کلی تبلیغ داده بودم دست بچه هایی که تو خیابون کار می کردن تا پخش کنن. یه سری بن

 آموز ها بپیچه.

 

 نه برم چون می خواستم خبر کیانه رو بگیرم چون از زبانکده خارج شدم سوار ماشین شدم تا خو 

 ماهه به دنیا بیاره چون مثل اینکه بدنش مقاوم نیست. ۷کیانه قرار بود همین روزا زایمان کنه .یعنی قرار بود بچه اش رو 

 《هونیا 》

 ه.قرار بود سانیا و بچه اش تا وقتی که سانیا سر پا بشه خونه ما بمونن. االنم با ماشین اومدیم خون

 غات رو توی حیاط میندازن. دست سانیا رو گرفتم و همینطور که اولین نفر وارد حیاط شدیم همون اول پام روی کاغذی قرار گرفت که گفتم: نمیدونم فازشون چیه که تبلی

 بعد ادامه دادم:بابا جون لطفا اون کاغذ رو بردارین.

 بابا: باشه هونیا .

 ت اتاقم بردم و روی تخت دراز کشید. وقتی وارد خونه شدیم سانیا رو به سم

 بچه اش رو هم مامان آورد و گذاشت کنارش تا بخوابن. 

 بعد از اتاق خارج شدیم و البته من قبلش لباس خونگی پوشیدم و به همراه مامان رفتیم تا غذا بپزیم. 

 مشغول بودیم که هانا وارد آشبزخونه شد و گفت: مامان؟ 

 مامان: جانم 
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 خوام با رهام ناهار بیرون برم. من می -

 مامان چشم غره ای بهش رفت و گفت: به بابات گفتی؟ 

 نه. شما بگین دیگه.  -

 .خندیدم و گفتم: چه زرنگ

 مامان: بدو برو به بابات بگو. 

 هانا دمق داشت می رفت که گفتم:خیلی خب من من به بابا میگم.

 رفتم و رو به بابا که داشت تلویزیون تماشا می کرد گفتم: بابا؟  بعدشم به سمت پذیرایی

 هانا می خواد با رهام بره بیرون. 

 بابا خونسرد گفت: ناهار؟ 

 اره.   -

 اگه امروز بره تا دو هفته دیگه نباید باهاش بره بیرون. -

 متعجب گفتم: چرا؟

 اگه تو بودی اجازه می دادم. اما هانا سنش کمه.  -

 هانا که تو آشبزخونه بود رفتم و گفتم: هانا بابا اجازه داد ولی اگه بری باز تا دو هفته نمیتونی باهاش بری بیرون. قانع به سمت 

ه.
َ
 هانا دمق گفت: باشه بابا. ا

 بعدشم گذشت و رفت که من و مامان خندیدیم و بعد به ادامه ی غذا پختن رسیدیم.

 

 *** 

 تو آشبزخونه مشغول شدیم.عصر بود که مامان گفت کیک بپزیم و با هم  

 کیک می پختیم. داشتم با همزن برقی مواد کیک رو هم می زدم که ذهنم رفت سمت روزی که با آرشام 

 

 روز فکر می کردم. رشام و خاطرات اون نمیدونم چقدر گذشته بود که مامان دائم صدام می زد اما من همینطور که دستم ثابت مونده بود و صدای همزن برقی هم می پیچید داشتم به آ

 

 با صدای نسبتا بلند مامان که گفت: هونیا مادر حرف بزن! 

 هول خوردم و با جیغ گفتم: آرشام. 

 بعد همزن از دستم افتاد و باعث شد ظرف مواد کیک و همه چی بیوفته رو زمین و منم چشمامو بسته بودم و فقط گریه می کردم. 
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 نگران من شده بود و بابا هم اومده بود هی باهام حرف می زد. مامان

 هونیا دخترم چی شده؟  -

 مامان: چیزی نیست هونیا. اتفاقه دیگه. خوبی تو؟

 

 با گریه ی شدید از آشبزخونه خارج شدم و خودمو به حیاط رسوندم و روی یکی از صندلی های توی حیاط نشستم.

 ادم تا اشکام روی گونه ام روانه بشه و با تموم وجودم زار زدم.سرمو بین دستام گرفتم و اجازه د

 

 

 حالم خیلی بد بود. نبود آرشام بهم فشار آورده بود.

 ماهه که آرشام نیست و این یعنی نابودی،داغونی،بی حالی،فکر و خیال،دلتنگی ،مرور خاطرات توی هر لحظه و هر جا و...  ۶االن بیشتر از 

 

 جلو مامان و بابا این کارو کردم. ناراحت بودم از اینکه

 ممکن االن اونا هم ناراحت بشن. 

 سرم و بابت زندگیه افتضاحم تکون دادم و دماغمو باال کشیدم.

 

 《سیاوش 》

 ه.الکاغذی که توی حیاط افتاده بود رو برداشتم و توی مشتم مچاله اش کردم و وقتی وارد خونه شدیم انداختمش توی سطل زباله ی اتاق خودم و ه

 

 

* 

 

 وقتی حال هونیا بد شد رفت تو حیاط من و هاله هم ترجیح دادیم که تنها باشه.

 االنم اومدم توی اتاق،روی صندلی پشت میز نشستم تا لیست سفارش میوه خشک ها رو بررس ی کنم. 

داخل سطل و اون کاغذی که توی حیاط افتاده بود و من انداختمش سطل اشغال رو بردارم  خم شدم تا چند تا برگه رو بندازم سطل آشغال که با صحنه ای رو به رو شدم که باعث شد دست ببرم به

. 
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 چون روش نوشته بود آرشام راد.

 

 وقتی بازش کردم  زیر لب شروع کردم به خوندن برگه؛

 

 زبانکده ی آرزو با تاسیس زبان های آملان و انگلیس ی. 

 با مدیریت آرشام راد 

 آدرس:).....( 

 تلفن همراه...  شماره

 شماره تلفن زبانکده.... 

 

 

 متعجب زل زدم به شماره همراه روی برگه که شماره ی آرشام بود. 

 خیلی وقت بود دنبالش بودم که پیداش نمی کردم.شاید حاال از طریق این زبانکده بتونم با آرشام حرف بزنم.

 ی،باید درستش هم بکنم.هونیا داشت نابود می شد با این وضعیت،منی که گند زدم به همه چ

 رو نشون می داد. ۵نگاهی به ساعت کردم که 

 نگاهی به برگه کردم و دنبال ساعت کاری آموزشگاه گشتم. 

 

 غروب.  ۷بعدازظهر تا  ۳بود و از  ۱۲صبح تا  ۹ساعت کاریش از 

 پس هنوز وقت داشتم که برم پیش آرشام.

 ر مشکی و کفش قهوه ای و برداشتن سوییچ و گوش ی و همون برگه ی تبلیغ آموزشگاه از اتاقم خارج شدم.از جام بلند شدم و با پوشیدن یه پیرهن مشکی و شلوا

 

 به پذیرایی که رسیدم هاله با تعجب گفت: کجا میری؟ 

 میرم بیرون. یه کاری دارم. -

 هاوش: بابا میشه منم بیام؟ 

 نه پسرم من زود میام.  -

 هاله: سیاوش..
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 کش بشم و برگه ی تبلیغ رو به سمتش بگیرم.نگرانی هاله باعث شد نزدی 

 هاله با تعجب لبخندی زد و گفت: باالخره یه خبری ازش پیدا کردیم. می خوای بری پیشش؟

 اره. فقط به هونیا نگو،ممکن استرس بگیره یا نگران بشه. شاید نتونم آرشام رو قانع کنم.  -

 باشه. فقط با هونیا حرف بزن بیاد تو خونه. -

 هم باال تنهاست، بهتره بره پیش سانیا. سانیا

 باشه.  -

 

 از خونه که خارج شدم هونیا رو دیدم که روی صندلی توی حیاط نشسته و با دیدن من سرشو انداخت پایین.

 وقتی بهش رسیدم گفتم: هونیا دخترم؟

 هونیا نگاهم کرد و ناراحت گفت: بله بابا. 

 گرانته.برو داخل پیش سانیا. تنهاست . مادرت هم ن -

 پاشو برو دخترم.

 میرم.  -

 میری؟ کی میری؟  -

 دختر بابا انقد خودتو ناراحت نکن. 

 

 در خونه باز شد و هانا وارد شد و به سمت ما اومد. 

 هانا: سالم.

 رو به هانا گفتم: یه ناهار خوردن انقدر طول کشید؟ 

 هانا ناراحت گفت: وا بابا خب رهام گفت بریم یه دوری هم بزنیم. 

 شه. با هونیا برین داخل.با -

 

 بعد به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم و با ریموت در رو باز کردم از خونه خارج شدم.

 

 به محض خروج از کوچه دوباره آدرس رو نگاه کردم و به سمت مکان مورد نظر راه افتادم.

 **** 
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 وقتی از ماشین پیاده شدم زل زدم به تابلوی بزرگ آموزشگاه. 

 زبان های آملانی و انگلیس ی آرزو( )آموزشگاه 

 

 حاال چرا آرزو؟؟ نکنه ازدواج کرده و اسم زنش رو گذاشته!؟ 

 سرمو تکون دادم و وارد آموزشگاه شدم.

 

 راه رو بود که دو طرفش چند تا در بود و معلوم بود کالس ها اونجاست. وقتی وارد شدم با سالن کوچیکی رو به رو شدم که دو تا در داشت که یکیش باز بود و یه

 یه در دیگه هم بود که بسته بود.

 

 منش ی با خوش رویی بلند شد و گفت: سالم بفرمایید. 

 سالم خانم. صاحب اینجا آقای آرشام راد هستن؟  -

 از معلم ها بیاد مشخصات و میزان ...  منش ی: بله اگر برای ثبت نام اومدین باید صبر کنین بگم که یکی

 پریدم وسط حرفش و گفتم: من برای ثبت نام نیومدم. با آقای راد کار دارم.

 منش ی مکثی کرد و گفت: بله ایشون توی اتاقشون هس... 

 حرفش با باز شدن اون در بسته نصفه موند و هم من هم منش ی به سمت در برگشتیم.

 ی و شیک و حال نسبتا خوبی که داشت زبونم بند اومد. با دیدن آرشام توی یه لباس رسم

 منش ی: آقای راد ایشون با شما کار دارن.

 آرشام سرشو تکون داد و به سمتم اومد.

 آرشام: بفرمایید. 

 اومدم باهات حرف بزنم. -

 آرشام: عذر می خوام ولی من و شما چه حرفی با هم داریم؟ 

 م گوش بده. ازت خواهش می کنم.آرشام به حرمت این موهای سفیدم به حرفا -

 مکثی کرد و گفت: بیاین تو اتاقم.آرشام

 متری که یه دست مبل چیده شده بود و یه میز و صندلی شیک هم برای خودش گذاشته شده بود رو به رو شدم.  ۱۲بعد به سمت اتاقش رفتیم و وقتی وارد اتاقش شدم،با اتاقی حدودا 
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 روم روی مبل نشست و بعد خم شد روی میز در روی جا شکالتی رو برداشت و گفت: بفرمایید. روی یه مبل نشستم و اونم رو به 

 سرمو تکون دادم و با دیدن شکالت ها که میوه ای بودن گفتم: هونیا عاشق شکالت میوه ای.

 آرشام پوزخندی زد و به مبل تکیه داد.

 آرشام: هونیا عاشق بازی دادن دل ما پسرا هم هست.

 امو بستم و گفتم: آرشام،داری قضاوت می کنی.عصبانی چشم

 آرشام: قضاوت نمی کنم،چیزایی که با چشمم دیدم و با گوشم شنیدم رو بازگو می کنم. 

 سکوت کردم و بعد از چند ثانیه گفتم: اگه واقعیت رو بشنوی بازم این حرفا رو راجب هونیا می زنی؟

 باال انداخت و گفت: بستگی داره که حرفاتون واقعیت باشه یا دروغ. ابرویی

 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: قران داری؟ 

 آرشام مشکوک گفت: اره. 

 بیار برام. -

 یعنی چی؟  -

 بیار. -

 چیزی نگفت و از روی میزش قران رو برداشت و به سمتم گرفت. 

 منم قران رو گرفتم و گذاشتمش روی میز. 

 و بزنه. ذاشتم و گفتم: به همین قران قسم می خورم تموم حرفایی که می خوام بزنم راسته. اگر حتی یک کلمه اش دروغ باشه از خدا می خوام که کمرمدستمو روش گ

 

 آرشام متعحب نگاهم می کرد و زل زده بود به دستم که روی قران بود. 

 

 آرشام: آقای نیک زاد... 

 زار حرفم رو بزنم. دست دیگه ام رو باال آوردم و گفتم: ب

 

 سکوتی شد و من شروع کردم: 

 توی شغلی بودم که هیچ خوب نبود و باعث شده بود زنم جدا بشه و در کل، کل زندگیم از هم بپاشه.

 تصمیم گرفتم از اون شغل بیام بیرون.
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 ه کاری رو برام انجام بدی. وقتی به رئیسم راجب تصمیمم گفتم بهم گفت در صورتی چک و صفته هاتو پس میدم و میذارم بری که ی

 منم گفتم بستگی داره که بتونم اون کارو انجام بدم یا نه. 

هم خورد. اون پسر هم با یکی دیگه ازدواج کرد  اون گفت چند سال پیش یه دختری داشته که عاشق یه پسری بوده ولی روز عروسیشون یه سری فیلم و عکس از دخترش رسید دست پسره و همه چی به

 ش با شنیدن این خبر خودکش ی کرد. و دختر 

 رئیسم از من خواسته بود که دوباره این بال سر اون خانواده بیاد اما با پسر دومشون.  

ل کردم و با دستای خودم گند  ماه تموم بشه قبو  ۳،۴من بهش گفتم هیچ دختری رو سراغ ندارم واسه این کار ولی اون گفت دخترت هست و منم به هوای اینکه این یه ماجرای ساده اس و ممکن توی 

 زدم به زندگی دخترم.

گفت من تا حاال با پسری حرف نزدم تا رو کنم. دائم میهونیا وقتی حرفای منو شنیده بود و فهمیده بود که ازش چه کاری رو خواستم قبول نمی کرد،همش می گفت آرشام پسر خوبیه دلم نمیاد این کا

 م این کار رو بکنه. اینکه بازیش بدم اما من مجبورش کرد

 اون حتی زود تر از تو عاشق شد،عاشق تو! 

 دائم هم دوست داشت با تو باش و حتی یکم ازت بی محل می دید تو خونه گریه می کرد.

 دختر من تو این بازی عاشق شد و نتونست نقش بازی کنه. 

 که عکسارو به دستت رسوند،منظورم سامیاره..اون عاشق هونیاست و خواهر زاده ی رئیسم بود.  اون شب کس ی

 می فهمم که یه چیزی تو زندگیش کمه و اون تویی. بعد از اون شب من از اون شغل اومدم بیرون و خانوادم دور هم جمع شدن ولی حال هونیای من هیچوقت خوب نشد. خودم

 دوستش داری و عاشقش ی. اینم خوب میدونم که تو 

 

 

 

ی ما و حتی به روی خودش نیاره ولی در کل حال خیلی بدی مکث کردم و ادامه دادم: بازم قسم می خورم تموم حرفایی که زدم راسته و هونیا داره در نبود تو دیوانه میشه ولی همش سعی می کنه به رو 

 داره.

 ونیه که چند سال پیش تو زندگی برادرم بودن؟ آرشام: یعنی اونی که این کارو با زندگی من کرد...هم

 سرمو تکون دادم که دستاشو مشت کرد و بعد بازش کرد و پشت گردنش گذاشت. 

 چشمم به مچ دستاش افتاد که یه تتویی روی مچش بود. 

 .وسط اون خطوط بود Hدقت که کردم تنها چیزی که از اون تتو فهمیدم یه قلب با خطوط خیلی زیاد...و البته حرف 

 

 آرشام: یعنی هونیا...هونیا هیچوقت یه دختر ...

 حرفشو ادامه نداد و گفت: آقای نیک زاد لطفا برین. 

 حالش خیلی بد بود و معلوم بود نمی خواد من بمونم و مالحظه گر حال بدش نباشم.
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 از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم و از منش ی خداحافظی کردم و از آموزشگاه خارج شدم.

 

 نمیدونم چرا اما انگار تا یه ساعت پیش یه بار سنگین روی دوشم بود و حاال سبک شده بودم.

 

 《آرشام》

 ر سوخته.به شکالت های روی میز زل زده بودم و دائم به یاد هونیای مظلوم بودم که توی انتقام گرفتن اون مرده مثل من سوخته،هر چند که اون بیشت

 

 ای اولین بار اشکام ریخت و گریه ام گرفت. دستامو روی صورتم گذاشتم و بر 

 

 ****** 

 دو روزی از اومدن بابای هونیا به آموزشگاه می گذره.

 حاال دور میز شام همگی نشسته بودم و مشغول غذا خوردن بودیم.

 آروان گفت: آرشام داداش چرا نمی خوری؟ من که فقط با قاشقم که توی ماست بود بازی می کردم که یهو 

 مامان: آرشام جان بخور.

 

 چیزی نگفتم و به جاش اخم ریزی کردم.

 کیانه: اخه چرا هنوز درگیر کس ی هستی که گند زد به زندگیت و دلتو شکست.

 اخمم پر رنگ تر شد و آشا ادامه داد: اون کس ی هست که بازیت داد و یه دختر بدی بود.

 پسرم تو نباید دیگه بهش فکر کنی.بابا: آرشام 

 

 از روی صندلی بلند شدم و خواستم از آشبزخونه خارج بشم که مامان گفت : تو باید کس ی رو که عوض ی و کثافته فراموشش کنی آرشام. 

 

 اعصابم به هم ریخت و برگشتم سمتشون. 

 اهه؟چون مثل من پا سوز گذشته ی آروان شده؟ چرا فراموشش کنم؟ ،چرا بیخیالش بشم؟ چرا درگیرش نباشم؟ چرا؟؟چون بی گن -

 آروان و کیانه متعجب نگاهم کردن و مامان گفت: چی داری میگی؟ چه ربطی به آروان داره.
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 دستی به موهام کشیدم و خواستم برم که کیانه گفت: آرشام بگو ! بگو چه چیزی توی گذشته آروان بوده که توی زندگی تو تاثیر گذاشته.

 

 ادم و گفتم: بیخیال زنداداش. غذا تو بخور. سر جام ایست

 بعد خواستم برم که با حرف بابا ایستادم.

 یعنی می خوای بگی اونا انتقام اون دختره تینا رو از تو گرفتن!؟  - 

 چیزی نگفتم که مامان گفت: ولی خانواده ی هونیا که شبیه خانواده ی تینا نبودن.

 بکنه. سمتشون برگشتم و گفتم: اره شبیه خانواده تینا نبودن چون خانواده ی تینا نبودن.خانواده ی هونیا مجبور شدن.هونیا مجبور شد این کارو  به

 بابا: درست حرف بزن آرشام ببینیم چی 

 میگی؟

 نگاهی به کیانه که خیلی حال خوبی نداشت کردم و گفتم: مهم نیست. 

 رو نکن. چیز خاص ی نیست که ناراحت بشه.از ماجرای تینا خبر داره. درست تعریف کن ماجرا چیه.  مامان: مالحظه کیانه

 همونجا ایستادم و شروع کردم به تعریف کردن تموم چیزایی که پدر هونیا گفته بود.

 

 استفاده کنه!  وقتی حرفتم تموم شد آروان گفت: از کجا معلوم پدر هونیا دروغ نگفته باشه و نخواد از این موضوع سو

 پیش با خبر باشن و بیان سو استفاده کنن؟ پوزخندی زدم و گفتم: اوال که پدر هونیا دستشو گذاشت روی قران.دوما که اخه چطور باید خانواده ی هونیا از ریز به ریز ماجرای چند سال

 اونا مجبور به این کار شدن.وگرنه هونیا عاشق منه.

 

 م بهشون و تنها گفتم: من می خوام با هونیا ازدواج کنم. دیگه نمی تونم دوری اون رو تحمل کنم.چیز دیگه ای نگفتم و پشت کرد

 

 

 《هونیا 》

 

مان وارد شدن و با دیدن چهره داشتم باال می رفتم که بابا و ماخیلی حوصله ام سر رفته بود و تصمیم گرفتم برم باال پیش سانیا و هانا تا با بچه ی سانیا بازی کنم. برای همین رفتم به سمت پله ها و  

 ی غمگین اونا گفتم: سالم چیزی شده؟

 مامان سرشو تکون داد و گفت: نه دخترم برو پیش سانیا و هانا.

 بابا: اره دخترم برو.
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 رنا میره.بیخیال شدم و به سمت اتاقم رفتم و وقتی وارد شدم دیدم سانیا داره پوشک سورنا رو عوض میکنه و هانا هم دائم قربون صدقه سو 

 روزه اس خیلی شیرین و با مزه است. ۹اخه سورنا از همین االن که فقط 

 چهره ی ناراحت سانیا باعث شد پیشش روی تخت بشینم و بگم: سورنا؟ مامانت ناراحته؟ نمی خوای ازش بپرس ی چرا ناراحتی؟؟ 

 

 یا چرا ناراحتی؟؟ اصال تو نم یخوای منو ببری یه عکاس ی چیزی چهار تا عکس از این روزام بگیری؟ سانیا خندید البته از نوع تلخ و هانا با حالت بچه گانه ای گفت: مامان سان

 با گفتن این حرف هانا گفتم: خیلی خوبه ها! نظر تو چیه سانیا؟ 

 دیگه کلی بهتون بدهکارم.سانیا سرد نگاهم کرد و گفت: نه بابا. من پولم کجا بود. همینجوریش بابت هزینه بیمارستان و سیسمونی سورنا و چیزای 

 لو به پای من. هانا : ِا سانیا؟این چه حرفیه اخه،ادم خجالت می کشه. مامان و بابای من ک گفتن تو جای دخترشون هستی. بعدشم هزینه عکاس ی از این کوچو 

 سانیا:نه راستش حوصله هم ندارم.

 هانا: خب نداشته باش، من و ابجی سورنا رو می بریم آتلیه.

 ندید و گفت:خیلی خب. سانیا خ

 ولی بعدش خیلی زود ناراحتی جای لبخند و خنده اش رو گرفت.

 هانا: پس من میرم تا با آتلیه هماهنگ کنم تا فردا بریم عکس بگیریم. 

 بودیم؟ از اتاق خارج شدم بلند شدم به سمت کمدم رفتم و همینجور که بازش می کردم گفتم: یادته یه بلوز و شلوار آبی پر رنگ برای سورنا خریده  سرمو تکون دادم و وقتی

 اون خیلی خوبه برای عکاس ی. من یه پیراهن ابی پر رنگ دارم میدم تو بپوش ی برای عکاس ی. 

 سانیا: من که عکس نمی گیرم.

 کاری هستی. وا خب تو اصل -

 نمی خوای با بچت یه عکس بگیری؟ 

لباس ی که برای تولد پارسال هانا گرفته بودیم و در  چیزی نگفت که اون لباس رو بیرون کشیدم و انداختم روی دستم و با دست دیگه ام دنبال یه لباس خوب برای خودم می گشتم که چشمم خورد به 

 واقع من و هانا ست کرده بودیم. 

چ پا ها بود و یقه پرنسس ی بود و گردن رو می آسمونی که آستی هاش گیپور بود و اندازه اش تا زانو بود و یقه قایقی بود،برخالف لباس ی که برای سانیا انتخاب کرده بودم که بلند تا م یه لباس آبی

 پوشوند. 

 

 عکس می گیریم. یادگاری میمونه. دو تا لباس رو که گرفتم،در کمد رو بستم و به سمت سانیا رفتم و گفتم: من و هانا هم 

 سانیا لبخندی سرد زد و گفت: خوبه.

 لباسا رو به سمتش گرفتم و گفتم: اینا رو انتخاب کردم. 

 وقتی دیدم هیچ تمایلی نشون نمیده نشستم کنارش و لب زدم: تو چته؟ افسردگی گرفتی؟ بابا یه کلمه حرف بزن.
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 چون یکم غر میزد و بعد شروع کرد به شیر دادن به سورنا. سانیا چیزی نگفت و به جاش سورنا رو بغل کرد 

 

 سکوتش باعث شد باز بپرسم: سانیا بگو دیگه.

 تو خودت حال خوبی نداری م...  -

 ببخشید پریدم وسط حرفت ولی من حال خوبی دارم. بگو بهم که چرا ناراحتی!  -

 نفس عمیقی کشید و گفت: ارسالن فهمیده که زایمان کردم.

 خب؟ -

 از طریق زن دوستش بهم پیغام داده که بچه رو ببرم تا ازمایش بدن اگه سورنا بچه اون باشه،شکایت کنه و سورنا رو ازم بگیره. -

 اعصابم خورد شد و گفتم : غصه نخور. یه وکیل خوب می گیریم،درستش می کنیم.

 گریه اش گرفت که تند گفتم: گریه نکن داری به بچه شیر میدی.. 

 ورت داد و با زنگ خوردن گوشیم از جام بلند شدم و از روی میز برداشتمش.اونم بغضشو ق

 

 بدون نگاه کردم به شماره و اسم،وقتی خواستم تماس رو برقرار کنم سانیا گفت: کیه؟

 نمی دادم.همین باعث شد به اسم نگاه کنم که با یددن اسم نمایان شده روی گوش ی شوک زده نگاه می کردم و سانیا هر چی میگفت جواب 

 م روی صفحه به نمایش اومد. سانیا به سمتم اومد و خواست منو به خودم بیاره تا جواب گوش ی رو که داشت خودشو می کشت رو بدم ولی قطع شد و یک تماس بی ماسخ از آرشا

 سانیا ناباور گفت: آرشام بود.. 

ینکه یه که به کف زمین زل زده بودم بلند با جیغ گفتم: امکان نداره به من زنگ بزنه. البد اشتباه زنگ زده. یا یه چیزی پیش من جا گذاشته یا ا چیزی نمی گفتم و همونجا روی زمین نشستم و همینجور 

 کاری داره...

 در باز شد وبابا وارد شد و حرفمو نصفه گذاشت : اره یه چیزی پیش تو جا گذاشته اونم دلشه.

 ف میزنی بابا..ناباورانه گفتم: از چی حر 

 بهش زنگ بزن. قطعا کار مهمی باهات داره. -

 گوشیمو باز کردم و روی شماره اش زدم؛

 بوق جواب داد؛  ۱بعد از 

 سالم هونیا. -

 با بغض ی که ته گلوم بود گفتم: سالم آرشام.

 

 که البد راحت با آرشام حرف بزنم. سانیا به همراه سورنا که بغلش بود و بابا و هانا که دم در بودن رفتن و در اتاقم رو بستن 



 انتقام زیبا 

238 
 

 چرا اول زنگ زدم جواب ندادی؟  -

 

 روی تختم نشستم و گفتم: اخه شوک زده شدم.

 داشتم رویام و توی واقعیت می دیدم.

 ببخش منو. -

 چرا؟ -

 عد واقعا عاشقم شدی.که دور و اطرافم چه خبره.هونیا من نمیدونستم که مجبور شدی ولی بچون راجبت زود قضاوت کردم و دقت نکردم -

 از چی حرف می زنی؟  -

ای من بی تقصیر بوده و همه اونو قضاوت کردن حتی خود اون روز که بابات اومد همه چیز رو بهم گفت از این رو به اون رو شدم. دیوانه شدم تو این چند روز.خیلی سخت بود برام باور اینکه هونی -

 خودم.

 قراره دوباره با هم باشیم؟  لب زدم: آرشام بگو که خواب نیستم و

 . قراره از این به بعد واسه هم باشیم،با هم باشیم،قراره بشیم ما.. بانوی من، نه من نه تو خواب نیستیم -

 آرشام از اون انتقام خبر داری؟  -

 مکث کرد و گفت: زیبا بود.

 چی؟  -

 همون انتقام. -

 اگه گفتی چرا؟ 

 چون من و تو رو به هم رسونده.  -

 افرین. دلم می خواد ببینمت. امشب خونه ای که بیام خونتون؟ -

 اره بیا.  -

 باشه پس آدرس رو بفرست که بیام مفصل حرف بزنیم.  -

 منتظرتم آرشام. زود بیا... -

 باشه عشقم میبینمت.  -

 خداحافظ.  -

 خداحافظت  -

 و وقتی بابا و مامان و سانیا و هانا رو دیدم بلند گفتم: آرشام زنگ زد. وقتی قطع کردم با ذوق و شوقی تند از اتاق خارج شدم و خودمو به حال رسوندم

 مکث کردم ادامه دادم: می خواد شب بیاد اینجا.
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 مامان با ذوق به سمتم اومد و بغلم کرد. 

 کردم بازم آرشام بهم زنگ بزنه و ..  وقتی مامان بغلم کرد اشکام ریخت و گفتم: فکر نمی

 ادامه ی حرفم رو از مامان جدا شدم و رو به بابا گفتم: ممنونم بابا. 

 بابا: من چیزی ک خراب کرده بودم رو درست کردم.

 سانیا و هانا خوشحال بودن و نگاهم می کردن.

 یهو گفتم: من کلی کار دارم. 

 بعد پا تند کردم و از پله ها باال رفتم.

 تی وارد اتاقم شدم از ذوق دستمو جلوی دهنم گذاشتم و جیغ خفه ای کشیدم و بعد با حوله ام به سمت حموم رفتم. وق

 دقیقه که کارام رو انجام دادم از اتاق خارج شدم و بعد لباسام رو پوشیدم و جلوی آینه مشغول خشک کردن موهام شدم.  ۴۵بعد از 

 گردنبند یادگاری آرشام برای روزی که بهم گفت دوسم داره و انگشتری که تو  دستم بود و شب خاستگاری وقتی محرم شدیم انداخت دستم.همینجور که مشغول بودم نگاهم افتاد به 

گره خورده به هم من و آرشام قرار دادی و االن  وی سرنوشت لبخندی مهمون لبام شد و ته دلم گفتم: خدایا ممنونم. ممنونم بابت اون انتقام دز سمت رئیس سابق بابا...مرس ی که اون انتقام زیبا رو ت

 باعث خوشحالی ما شده.

 

و پر تزئینی بود و آستین های لباس هم کلوش بود رو برداشتم به شومیز فیروزه ای رنگی که تا زیر باسنم بود و یقه گرد بود و یه نخی از دو طرف از دور یقه اش تا نافم آویزون بود که تهش با مروارید 

 یه شلوار مشکی که راسته بود و ساده رو پوشیدم و به همراه یه شال هم رنگ شومیزم،نشستم روی صندلی مقابل میز ارایشم . همراه 

 کرم پودر و ریمل رو زدم و بعد یه خط چشم باریک پشت پلکم کشیدم. رژلب صورتی رنگی رو هم زدم و رژگونه کم رنگی هم روی گونه هام زدم. 

 بستم و جلوی سرم رو فرق راست گرفتم و چند تار از دو طرف صورتم آزاد گذاشتم. موهام رو هم دم اسبی 

 

 در اخر ایستادم جلوی آینه قدی و از لباس و قیافم لبخند رضایت مندی زدم. 

 در اتاقم هم زمان با لبخندم باز شد و مامان وارد شد. 

 دورت بگردم من.   -

 بعد بغلم کرد. 

 گفتم: مامان دیگه حالم خوبه. خوشحال

 مامان: میدونم. 

 هانا و سانیا هم وارد شدن .

 هانا بلوز و شلوار ابی کمرنگ که ساده بود مناسب مهمونی بود پوشیده بود که با دیدنش گفتم: شما چرا تیپ زدین؟ 

 مامان هول کرد که با شک گفتم: آرشام که تنها میاد! 
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 پیشش بشینیم دیگه.  مامان: اره خب باالخره ما هم باید

 سرمو تکون دادم و هم زمان صدای هاوش اومد که گفت: آبجی هونیا این عمو اومد.

 هممون زدیم زیر خنده که هاوش به آرشام می گفت عمو و بعد رفتیم پایین.

 اما تا من برسم به پذیرایی مثل اینکه آرشام وارد شده بود و نشسته بود اما تنها نبود...

 یین زمان عقد. دش ذوقی کردم و تعجب زده نگاه می کردم که مامان گفت: آرشام می خواست سوپرایزت کنه برای همین بهت نگفتیم قراره بیان برای صحبت و تعبا دیدن خانوا

 لبخندی زدم و به آرشام که غرق لذت نگاهم می کرد ، نگاه کردم و رو به روش روی مبل یک نفره نشستم. 

 نیم. نق های بچه سانیا بود گذشت و بعد بابا گفت: به هر حال من بازم عذر خواهی میکنم بابت اتفاقات گذشته. هر چند بهتره راجب اونا حرف نز  لحظاتی با سکوت که فقط نق

 آرشام: من اتفاقا خوشحالم بابت اون اتفاق ها و اون کاری که اون مهدی می خواست بکنه.

برام هم مهم نیست  ه داد: انتقام زیبایی بود. همین که باعث شد من هونیا رو بشناسم و فرد مورد نظرمو پیدا کنم و از ته دلم عاشقش بشم کافیههمه تعجب زده نگاهش می کردیم که با لبخند ادام

 چه بال هایی سرم اومد و چقدر آبرومون رفت و همچنین چقد حال بدی داشتم. 

 از شدت خوشحالی برای داشتن چنین مردی لبخند زدم.

 ز ته دل که خیلی وقت بود نزده بودم. لبخندی ا

 ی حال بد دلم بود که خوبش کرد. واقعا وجود آرشام اینجا،توی خونمون به همراه خانوادش برای صحبت کردن دوباره و تعین زمان عقد یه اتفاق غیر منتظره و بسیار خوبی برا

 دن.پدر آرشام با لبخند گفت: چقدر خوبه که دو تا عاشق واقعی از هم جدا نش

 مادر آرشام ادامه داد: من خیلی خوشحالم که هنوزم هونیا عروسمه.درست مثل وقتی که داشتیم کیانه رو واس آروان می گرفتیم خوشحالم.

 بعد با لبخند نگاهم کرد. 

 ماهه شده بود. ۷،۸نگاهم از مادرش سر خوزد به کیانه که شکمش بزرگ بود و معلوم بود حدودا 

 بود نگاه کردم.بعد به آشا که خوشحال 

 

  

روز آینده برگذار کنیم و یک هفته بعد هم برای عروس ی تاریخ معلوم کنیم.از اونجایی که کیانه جان  ۲،۳پدر آرشام: این آرشام پدر سوخته از خونه تا اینجا با مخ من بازی کرده که حتما عقد رو توی 

 روز بچه ها عقد و عروس ی رو بگیرن. بخاطر اینکه عجله دارن. ۱۰ ممکن هر گاه زمان زایمانش برسه بهتره توی همین

 

 خندم گرفت و بابا گفت: چه بهتر. ما هم خوشحال میشیم.

 آرشام: پس واسه ی روز سه شنبه عقد و روز دوشنبه ی هفته بعد عروس ی.

 هفته بعد باشه اخه اون روز دیگه من بستری میشم. کیانه: اره لطفا تا قبل از روز چهارشنبه ی

 آروان با شوخی گفت: نگران نباش مگه میذارم اینا یه روزی برگذار کنن که نباش ی. 
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 همه خندیدیم و بابا رو به من گفت: نظری نداری؟ 

ای عقد و یه سالن برای عروس ی صحبت کنیم و اینکه عروس و داماد لباس بگیرن. پذیرایی سرمو تکون دادم و مامان گفت: خب مبارکه.حلقه ها دست منه. فقط میمونه که با محضر صحبت کنیم بر 

 هم که خود سالن انجام میده.

 گنجیدم.همه سرشون رو تکون دادن و منم از خوشحالی تو پوست خودم نمی

 

 قد یهویی شد وقت نشد  مامان غذا بپزه. وقتی یکم با صحبت های عادی گذشت مامان و بابا از بیرون کوبیده و جوجه سفارش دادن چون ان

 

 وقتی غذا اومد مامان آرشام به همراه مامان توی یه سینی بزرگ غذا میذاشتن و خودشون دور میز نشسته بودن.

 بعد سینی رو به سمت من گرفتن که متعجب گفتم: این چیه؟ 

 مامان: با آرشام برین با هم غذا بخورین. 

 و جور کردم و آرشام هم همراهم اومد و رفتیم توی اتاقم. لبخندی زدم ولی زود خودمو جمع

 گفت: بیا بخوریم دیگه. من خیلی گرسنه ام شده یهو دیدی تو رو می خورم ها. تو اتاق سر پا ایستاده بودم کا یهو آرشام  

دا نخوردم لبخند زدم و بشقاب و غذا و ساالد و ترش ی رو گذاشتم و آرشام هم نشست و با اخم  اینو که گفت سریع روی زمین نشستم و سفره کوچیک رو پهن کردم و با یاد اینکه خیلی وقته رو زمین غ

 نگاهم می کرد.

 

 بهش نگاه کردم و همینجور که براش غذا می کشیدم گفتم: چیه خب؟ 

 روزه ی سکوت گرفتی؟ -

 حالی..بلند خندیدم و گفتم: یه روزی از شدت ناراحتی حرف نمی زدم،االن از شدت شوق و خوش

 آرشام با لبخند نگاهم کرد که یه لقمه گرفتم و به سمتش گرفتم و گفتم: اونطوری نگاهم نکن. 

 آرشام لقمه رو گرفت و در حال خوردن گفت: چرا؟؟

 بعد چشمک زد که منظورشو گرفتم و گفتم : پر رو.

 خندید و با هم شروع کردیم به غذا خوردن....

 ******* 

 

 )روز عقد( 

 

 《دانای کل》
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 زیبایی هونیا در مقابل چشمان آرشام آنقد زیاد بود که هونیا در برابر نگاه او خجالت زده می شد . 

 هونیا کت و شلواری سفید و گلبه ای پوشیده بود و موهایش را فر کرده بود با آرایش مالیم سفید و صورتی.

 ی سرش انداخته بود.تاج کوچکی هم روی سرش بود و همان چادری که کادوی مادر آرشام بود را،رو 

 جای داشت.  آرشام هم کت و شلواری آبی کمرنگ با پیرهن سفید پوشیده بود و موهایش را به سمت باال درست کرده بود و ته ریش همیشگی اش هم روی صورتش

 

 آرشام و هونیا روی صندلی های محضر نشسته بودن و همه غرق شادی و خوشحالی بودند.

 رچه و قند باال سر هونیا و آرشام بودند.بچه سانیا هم در آغوش مادر هونیا بود. آشا و هانا و سانیا با پا

 شار از عشق زد.هونیا دسته گلش را که رز سفید بود روی میز مقابلش گذاشت که هم زمان از داخل آینه ی روی سفره عقد نگاهش افتاد به آرشام و لبخندی سر 

 

 ه چند تا از فامیل های نزدیک روی صندلی نشسته بودند،شروع کرد به خواندن عقد. عاقد با اجازه گرفتن از پدر ها که به همرا

 

 ه خودش آمد؛ هونیا در فکری عمیق فرو رفته بود و همینطور که به همراه آرشام قران را روی پاهایشان گذاشته بودند و می خواندند یهو با صدای عاقد ب

 نیا نیک زاد آیا وکیلم؟ عاقد: برای بار سوم عرض می کنم. سرکار خانم هو 

 ترا بله.هونیا دلش می خواست فریاد بزند آره وکیلی چون من عاشق آرشام هستم ولی خیلی مودبانه لب زد: با توکل به خدای بزرگ و با اجازه ی بزرگ

 ه بود شروع کرد به خواندن صیغه محرمیت.گفتن بله او با جیغ و سوت و دخترای مجلس و دست زدن بزرگترا یکی شد و چون عاقد از قبل از آرشام بله گرفت

 

 وقت عقد به پایان رسید همه کادو می دادن و تبریک می گفتن و هونیا و آرشام غرق شادی بودند. شادی که وصف نشدنی بود. 

 

 

 اریانا بچه اوست،اسم آن بچه در شناسنامه سامیار ثبت شود. ماهی بود می شد که رفته بود دبی تا با ماریانا ازدواج کند و حال که طی ازمایش معلوم شده بود بچه ی م ۳سامیار 

 آشتی کرده اند و معلوم شده قرار است ازدواج کنند. ماریانا خوشحال بود از بودن سامیار و پسر کوچکش ولی سامیار همچنان دلش ایران در نزد هونیا بود. هونیایی که خبر رسیده بود با آرشام

 ین بازی می دانست و حال که نه پسرش پیش او بودند و نه برادرش،تصمیم به خودکش ی گرفته بود. مونا خود را شکست خورده در ا

 بود که حال خوشبخت و خوشحال کنار خانواده اش هست. ناراحتی اش بخاطر این بود که سامیار عاشق دختری بود که حال ازدواج کرده. خودش هم عاشق مردی

 

 تصمیم ناگهانی مونا و ریختن نفت بر روی خودش و آتیش زدن خودش یکی شد.

 در آتش میسوخت و این آتش سوزش کمتری از سوختن دلش داشت. 
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 مونا در روزی که آرشام و هونیا عقد می کنند،خود را در آتش میسوزاند و می میرد. 

 روز به ایران می آید. ۳وقتی آمد و صحنه را دید بالفاصله با سامیار تماس گرفت و سامیار بدون توضیح دادن به ماریانا بعد از  خدمتکارش

 

 

 《آرشام》

 روی صندلی پارک به همراه هونیا نشسته بودیم و داشتیم از بستنی لیوانی که خریده بودیم می خوردیم.

 یار زیادی من و هونیا خوشحال و خوشبختیم.روز از عقدمون می گذره و در حد بس ۲

 هونیا: آرشام خدا وکیلی برای چی رفتی اون خالکوبی رو زدی؟ 

 خندیدم و گفتم: خب اوایل عصبانی بودم اینو زدم که هر بار با دیدنش از این اتفاق بد زندگیم درس بگیرم و زود اعتماد نکنم. 

 ینم ناراحت بش ی ها. واسا ببینم مگه من و تو دیشب به هم قول ندادیم که دیگه به گذشته فکر نکنیم و به خوشبختی آیندمون فکر کنیم.ناراحت سرشو پایین انداخت که سریع گفتم: ِا نب

 تو چشمام زل زد و لبخند زد و اروم لب زد: اره.

 پس دیگه اصال راجبش حرف نزنیم. -

 دمش وگفتم: امشب میای پیش من؟ سرشو تکون داد و دستمو انداختم دور گردنش و به سمت خودم کشی

 معلوم بود خنده اش گرفته و گفت: نه اون چند بار که اومدم تو نذاشتی مثل ادم پیش هم باشیم.

 بلند خندیدم و گفتم: خوش میگذره ها !

 تکونی خورد و من گفتم: بیا دیگه. 

 غروب رو نشون می داد.   ۶باشه ای گفت و به ساعت دور مچم نگاه کردم که 

 ه مامانت بگو که شب میای پیشم.پس ب -

 هونیا نگاهم کرد و گفت: اول قول بده که کاری.. 

 منظورشو گرفتم و پریدم وسط حرفش و گفتم: قول نمیدم من با دیدن تو هیچ تحملی ندارم. 

 هونیا چیزی نگفت و سرشو انداخت پایین.

 لب زدم: تو هم که دلت می خواد شیطون.

 نگاهم کرد و گفت: پاشو بدو بریم خونه .  زیر چشمی

به مامانش زنگ زد و گفت که شب رو خونه ی من ظرف بستنی ها رو توی سطل زباله انداختیم و بعد به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم و به سمت خونه خودم رانندگی کردم. تو راه هم هونیا 

 میمونه.
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 **** 

 برای من شام چی میپزی؟ با ورود به خونه گفتم: خب خانوم خونه 

 هونیا خندید و گفت : کوفت. 

 اگه اینطوری حرف بزنی همین االن یه لقمه چپت می کنم ها. از من گفتن بود. 
ُ
 ا
ُ
 اخمو گفتم: ا

 هونیا دست به کمر ایستاد و گفت: مگه میتونی؟

 مبل افتادیم و هم زمان شروع کردم به بوسیدنش  به سمتش حمله ور شدم و اونم راه افتاد دور خونه چرخیدیم که در نهایت گرفتمش و روی

 تقصیر خودش بود که نمیتونستم قول بدم کاری باهاش نداشته باشم.

 

 

 《هونیا 》

 عصر بود که حدودا یک ساعت خوابیدم و وقتی بیدار شدم گوشیمو چک کردم و تعجب کردم از اینکه آرشام هیچ تماس و پیامی بهم نداده.

 

 موندم خیلی خوش گذشت و صبح بود که اومدم خونه.دیشب وقتی خونه آرشام 

 شده هیچ خبرم رو نگرفته. ۵ولی از صبح تا االن که ساعت 

 

 ِا هونیا حاال باید همیشه اون خبرت رو بگیره؟ یک بار تو خبرش رو بگیر.

 نفس عمیقی کشیدم و گوشیم و برداشتم و روشن کردم و شماره اش رو زدم و تماس رو برقرار کردم .

 گوش ی رو ثابت نگه داشتم تا وقتی جواب داد بزارم دم گوشم. 

 اما بعد از چند تا بوق کامپیوتر گفت مشترک مورد نظر پاسخگو نیست لطفا بعدا تماس بگیرین. 

 

 بر طرف شد و از اتاق خارج و از پله ها پایین رفتم. دلم شور عجیبی افتاد و با یاد اینکه ممکن زبانکده باشه نگرانیم

 وقتی وارد حال شدم هانا و هاوش رو دیدم که لباس پوشیده بیرون می رفتن. با دیدن من ایستادن و من با لبخند گفتم: کجا؟ 

 میریم بیرون بستنی بخوریم.  -

 چشمامو باز و بسته کردم و هاوش گردن کج کرد و گفت: تو نمیای آبجی؟ 

 نه عزیزم شما برین. -
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 رد گفتم: گرد گیری می کنی؟ خداحافظی کردن و بعد به سمت آشبزخونه رفتم و با دیدن مامان که داشت میز ناهار خوری بزرگ رو که بیرون از آشبزخونه بود رو تمیز می ک

 مامان با دیدنم لبخند زد و گفت: اره چطوری؟

 خوبم. بابا کجاست؟  -

 یاد کار می کنن چون اوایل کار هست و پول بیشتری نیازه. شرکت دیگه. این روزا ز  -

 زیر لب گفتم: اها. 

 مامان: فردا ظهر قراره این پسره رهام بیاد اینجا.

 توی آشبزخونه از توی جا میوه ای سیبی برداشتم و همینجور که مشغول پوست کردنش شده بودم گفتم: برای چی؟ 

 یشتر بشناسن پسره رو.چمیدونم واال. بابات و هانا می خوان ب -

 اها.  -

 با یاد آرشام گفتم: آرشام به خونه زنگ نزده؟ یعنی شما ازش خبر ندارین؟ 

 مامان متعجب خندید و گفت: شوهر تو از من خبر می گیری؟ خودت صبح از پیش اون اومدی.

 اره  ولی از صبح تا االن خبرمو نگرفته،یک بارم زنگ زدم جواب نداد.  -

 زبانکده و سرش شلوغه. باالخره کار و زندگی داره دیگه. باید دو روز دیگه خرج تو و بچه هاتونو بده.خب البد هست  -

 خندیدم و گفتم: چه ربطی داره.

 نگران نباش. شب خودش زنگ میزنه حتما. -

 سرمو تکون دادم تیکه سیبی به مامان دادم و بعد خودم مشغول سیب خوردن شدم.

 

 *********** 

 و نیم شب مواجه شدم.  ۱۰شغول رمان خوندن بودم و یکدفعه نگاهم افتاد به ساعت توی لبتاپ و با ساعت با لبتاپم م

 بود که به آرشام زنگ زدم و بازم جواب نداد.  ۹ساعت 

 تموم می شد. ۸حتی اگر زبانکده بود و سرش شلوغ بود باید تا ساعت 

 

 گرفتم برم پایین و بگم تا بابا به خونه ی آرشام اینا زنگ بزنه.نگران لبتاپ رو خاموش کردم و گوشیم رو گرفتم و تصمیم 

 

 از پله ها که داشتم می رفتم پایین صدای بابا رو شنیدم که می گفت: یعنی چی که خبری ازش نیست؟ مگه میشه گم بشه؟
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و مامان و هانا مضطرب نشستن و بابا که معلوم بود حرفشو عوض کرده گفت: باشه فردا بیاین هر چقدر بار می خواین قرارداد ببندیم   اما وقتی به پذیرایی رسیدم بابا رو دیدم که با گوش ی حرف میزنه

 که ببرین.

 

 وقتی قطع کردم با تردید گفتم: چی شده؟ 

 مامان: چیزی نشده همکار بابات بود.

 یعنی چی که گم شده و اینا. هاوش چیزی شده؟  اب دهنمو قورت دادم و گفتم: من شنیدم که بابا داشت میگفت

 هانا: نه بابا اشتباه شنیدی. هاوش خوابیده تو اتاق.

 با ترس از اینکه نمی خوان به من بگن و شاید موضوع مربوط به آرشام باشه قطره اشکی روی گونه ام چکید و گفتم: آرشام..

 اشبزخونه رفت. مامان که معلوم بود نمیتونه چیزی بگه بلند شد و به سمت 

 بلند گفتم: نکنه اتفاقی برای آرشام افتاده؟ 

 هانا: آرشام؟؟ چه اتفاقی می خواد بیوفته عزیزم.  

 به هانا نگاه کردم و سرخ شدن گونه هاش نشون از مضطرب بودنش می داد. 

 لبمو تر کردم و گفتم: تو هر موقع استرس داری و دروغ میگی گونه هات سرخ میشه. 

 هونیا جان چیزی نشده. بابا سریع گفت:

 وقتی میگین چیزی نشده حتما شده.   -

 مامان: سیاوش بگین بهش دیگه.

 و خونه خانوادش هم نرفته. از ترس گوشه لبم رو گاز گرفتم و بابا گفت: مثل اینکه آرشام گم شده.هیچکس ازش خبری نداره. امروز اصال زبانکده نرفته،خونه خودش نیست

 

 

 ین افتادم. شوکه با زانو روی زم

 ناباور گفتم: یعنی چی؟؟ 

 هانا به سمتم اومد و گفت: ناراحت نباش. برادرش رفته پیش پلیس.

 جیغی زدم و گفتم: یعنی چی؟شوهر من ناپدید شده؟؟در حدی که کار به پلیس بکشه؟ 

 

 سرمو پایین گرفتم و مامان و هانا کمکم کردن روی مبل بشینم. 

 باالخره پیدا میشه. بابا: نگران نباش هونیا. 

 اخه وقتی یه ادم بزرگ گم میشه صد درصد اتفاقی افتاده براش.  -
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 بچه که نیست بدزدنش یا گم بشه یا بزاره بره.

 بابا: انقد بیخودی حرف نزن ته دل خودتو خالی نکن امیدت به خدا باشه. 

 

 سرمو به پشتی مبل تکیه دادم و چشمامو بستم.

 که زنگ آیفون خورده شد و بابا گفت: خانواده آرشام هستن. قرار بود بیان اینجا.  به ثانیه نکشید

 بدتری وارد شد  آروان و پدر آرشام هم حال خوبی نداشتن.  نگران چشم دوختم به در و بعد از دقایقی که بابا در رو باز کرد و اونا وارد شدن مادر آرشام با چشمان گریون و خواهر آرشام هم با حال

 یانه فقط نبود و البد نیاورده بودن تا اذیت نشه. ک

 سانیا که خونه خودش بود و وقتی فهمید زنگ زد و با هم حرف زدیم و اونم هی بهم امیدواری می داد اما من داشتم از استرس می مردم.

 ن تره و باز اونا بهم دلداری می دادن. خانواده آرشام وقتی حال منو دیدن فهمیدن یکی به جز خودشون هست که بخاطر این شرایط خیلی غمگی

 

م و اون بلند شد و از ما دور شد و شروع کرد  نمیدونم چجوری می گذشت و چقدر صدای تیک تاک ساعت توی سکوت بین ما تند تند می پیچید ولی با صدای زنگ گوش ی آروان همه به سمتش برگشتی

 به حرف زدن.

 و نیم شده بود. ۳ساعت تقریبا 

 از مدتی حرف زدن یهو به سمت همه ی ما که نگران نگاهش می کردیم برگشت که بابا گفت: پلیس بود؟ آروان بعد 

 آروان: نه چیزه..میرم پیش کیانه. یکم حال نداره برم ببینم آروم میشه.به هر حال اونم نگرانه.

 

 بین دستام گرفتم. دلم حسابی شور میزد و وقتی فهمیدم از آرشام خبری نشده سرمو انداختم پایین و سرمو

 آروان رفت و باز سکوت خونه رو فرا گرفت.

 

 

 《دانای کل》

 آروان نگران سوار ماشینش شده بود و راه افتاده بود. 

 پلیس به او گفته بود یه ماشینی که یک نفر در آن بود در اتوبان دور افتاده آتش گرفته بود و سوخته بود.

 آروان فقط دعا می کرد که حداقل آن کس ی که در ماشین بود آرشام نباشد.  پلیس ها حدس می زدند ماشین آرشام باشد و
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 با ورود آروان به اداره پلیس به همراه یه چند تا پلیس به سمت همان اتوبان راهی شدند .

 وقتی رسیدند آروان محو شلوغی آنجا شد. 

 آتش نشانی مشغول خاموش کردن اتش و بیرون کشیدن جنازه بودند.  

 ماشین پر از پلیس بود و مردم هم جمع شده بودند. تا  ۳

 آروان دست هایش را باال برد و در موهایش کشید.

 پلیس ی نزدیکش شد و گفت: االن که مشخص نیست ماشین برادرته و جنازه هم برادرته. باید پزشک قانونی بره.

 

 آروان ترسیده گفت: خدا کنه نباشه.

 ست.بعد صحنه رو ترک کرد و در ماشینش نش

ونه این بار سنگین را به دوش بکشد؟ خودش  برادر تازه دامادش اگر آتش گرفته باشد و سوخته باشد چه می شود؟؟ هونیا چه حالی پیدا می کند؟ مادرش می تواند تحمل کند؟ پدرش چه؟ چگ

 ده هونیا چه حالی می شوند وقتی بفهمند دخترشان سه روز بعد از ازدواج با آرشام بیوه شده؟؟؟چه؟خواهر دل نازکش چه؟؟ اصال اگر این جنازه برادرش باشد،چگونه به به بقیه بگوید؟ اصال خانوا

 

 آروان محکم به پیشونی خود کوبید و زیر لب گفت: اینا چه فکریه که می کنم. آرشام نمرده... 

 

 پلیس ی به شیشه ماشینش کوبید و آروان شیشه را پایین داد.

 ام کارای پزشک قانونی. پلیس: صبح زود بیاین برای انج

 .آروان سرش را تکون می دهد و با فکر اینکه تنها یک درصد او برادرش باشد مغزش سوت می کشد

 رد؛و شماره ی آشا را می گیتصمیم می گیرد راجب این جنازه و آتیش سوزی به کس ی چیزی نگوید تا پزشک قانونی انجام شود و بعد با یاد کیانه گوش ی اش رو در می آورد 

 الو آشا؟  -

 چی شده؟ -

 هیچی نشده نگران نباشین. من پیش کیانه میمونم. شما اونجا میمونین؟  -

 اره مامان میگه پیش هونیا باشیم.  -

 باشه دلداری بده مامان و بابا رو. خداحافظ  -

 مراقب خودت باش.  -

 

 ****** 

 که مادرش قبل خودکش ی برایش نوشته بود را می خواند و آتش نفرتش از خانواده ی نیک زاد و خانواده ی  راد شعله ور تر می شود. سامیار برای بار سوم نامه ای
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 زند.همینطور که به راننده می گوید تند تر برود به سمت عقب بر می گردد و صورت بی حال و بی هوش آرشام را از نظر می گذراند و نیشخندی می 

 

 آقا فقط یک روز دیگه باید تو راه باشیم تا به مرز برسیم. راننده:

 سامیار سرش را تکان می دهد و غرق لذت لبخند زد و گوش ی اش را از جیب کتش بیرون کشید.

 

 شماره را گرفت و شروع کرد به حرف زدن: 

 الو سیامک...  -

 آقا کاری که خواستین رو انجام دادم. -

 مطمئنی؟  -

 التون راحت.  اره آقا خی -

 باشه. منتظرم خبر عزاداری آرشام راد در اثر آتیش سوزی موتور ماشین و سوختن خودش توی اون آتیش بهم برسه. -

 گوش ی را در جیبش می گذارد و دوباره به آرشام می نگرد که رنگش پریده.

 د دوباره به جلو برمی گردد و به رو به رو و جاده های خاکی که از بین آنها عبور می کردند می نگرد.گذارد و وقتی از زدن نبض او مطمئن میشو خم می شود و دستش را روی گردن آرشام می

 نقشه ها داشت برای خراب کردن زندگی دو کبوتر عاشق )هونیا و آرشام( و انتقام گرفتن از خانواده هایشان. 

 این تازه اول راه بود... 

 

 《هونیا 》

و آرشام به  رم و بی حال فقط گریه کنم. گم شدن آرشام داشت دیوونم می کرد. آخه مگه من چه گناهی کردم که هر چیزی میشه یه سگ بزرگ برای نرسیدن منحال خرابم باعث شده بود چیزی نخو 

 همدیگه...

 

 می کنه و آشا هم سعی در آروم کردن اون داره.خانواده ی آرشام از دیشب تا االن که مامان ناهار درست کرده ولی کس ی نمیخوره اینجا هستن و مامان ارشام دائم گریه 

 . سانیا هم یک ساعتی می شد اومده بود و دائم با هانا دور و بر من می چرخیدن

 نبود آرشام داشت دیوونم می کرد.

 نگرانی و استرس و اضطراب داشت دیوونم می کرد.

 ده بیشتر دیوونم می کرد.اینکه آروان هنوز هیچ خبری از پلیس ها نگرفته بود که به ما انتقال ب
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 آروم تو دلم صلوات می فرستادم تا آروم بشم.

 گریه هام هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد.

 روی مبل دراز کشیدم و چشمام رو بستم. 

 هیچکس حرفی نمیزد. نمیدونم چیشد که پلکام گرم شد و به خواب رفتم.

* 

 با صدای جیغ خودم پریدم و همه نگران به سمتم اومدن. 

 مامان: چیشد دخترم؟ خوبی؟ 

 هانا: ابجی؟ 

 سانیا: هونیا جان حرف بزن. 

 بابا: هونیا؟ 

 مادر آرشام: بمیرم برات حرف بزن.

 به مغزم فشار آوردم... 

 دور تر شد و محو شد. ومن تو خواب آرشام رو دیدم،داشت می رفت.صداش کردم،دستشو برام دراز کرد منم دستمو دراز کردم تا دستشو بگیرم ولی اون هر لحظه دور تر 

 

 نه! من نمی خوام نبودن آرشام رو..

 مامان: خواب دیدی قشنگم؟نترس مادر دورت بگرده.

 سرمو تکون دادم و چیزایی که تو خواب دیدم رو تعریف کردم؛ 

 شد.مامان نگران بود و بغض داشت. بابا دائم آه می کشید و بابای ارشام داغون شده بود. مامان ارشام گریه اش شدید

 

 هانا و سانیا سعی داشتن با اب و قرص منو اروم کنند. اما من با چیزی اروم می شدم که االن معلوم نیست کجاست و چه بالیی سرش اومده؟ 

 

 شکستن سکوت بین همه ی ما می شد. هاوش با بچه ی سانیا بازی می کرد و تنها اون باعث 

 با خوردن زنگ آیفون همه به سمتش برگشتیم و مامان در رو باز کرد و بعد گفت: اقا آروان اومده. 

 

 نگران زل زدم به در و از جام بلند شدم ایستادم.

 شون شده بود. آروان وقتی وارد شد بعض ی جاهای لباسش خاکی بود و موهاش که همیشه مثل آرشام مرتب بود حاال پری
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 حال بد و چشمای سرخش بوی خوبی نمی داد.

 همه زل زده بودیم به اون و اون تکیه داده بود به دیوار و سرشو انداخته بود پایین. 

 

 انگاری براش سخت بود حرفی رو بزنه. 

 لعنتی من داشتم داغون می شدم از حجم این سکوت.

 یکدفعه با جیغ گفتم: چی شده؟؟؟آروان حرف بزن! 

 وان نگاهم کرد و قطرات اشک روی گونه اش روانه شد. آر 

 مادر آرشام با جیغ زد تو صورتش و گفت: بچه ام چی شده؟؟ آروان بگو آرشام کجاست؟ 

 گرده،بگو که حال خراب تو بخاطر خوشحال بودنه. چند قدم به جلو برداشتم و ناباور گفتم: بگو که زنده است. بگو که برمی

 آروان سرشو تکون داد و لب زد: نمیتونم اینارو بگم.

 روز بیوه شدی.آرشام دیگه نیست. ۳شرمنده زنداداش که سر 

 

 شوکه چشمام بین همه می چرخید و یهو زدم زیر خنده.

 د منو سوپرایز کنه ها؟آروان شوخی بسه! آرشام کجاست؟ نکنه بیرون ایستاده باز می خوا -

 آرشام بیا هر چقدر اذیتم کردی بسه.

 بعدش با خنده تند تند به سمت در رفتم.

 همه گریه می کردن و مادر آرشام می زد تو صورتش و بابای آرشام بی صدا اشک می ریخت. آشا که کم مونده بود جیغ بزنه از شدت هق هق.

 گشتم.بال آرشام میاما من مثل دیوونه ها پشت در و توی حیاط دن

 

 به داخل برگشتم و گفتم: نکنه رفته خونه خودش آروان؟ اره؟؟ 

 آروان سرشو انداخته بود پایین و اشک می ریخت.

 سرمو تکون دادم و بلند جیغ زدم جوری که حس کردم پرده گوش هنه داره پاره میشه.

 

 آرشام!؟؟؟ تو قول داده بودی با هم باشیم...اخه کجایی تو؟  -

 سمت آروان رفتم و یقه اش رو گرفتم: چجوری؟؟ به چه دلیل؟ چرا؟؟ حرف بزن!  به
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 آروان ناراحت  سر خورد و روی زمین نشست و سرشو بین دستاش گرفت. 

 پشت سر هم فرود میومد. مادر آرشام و آشا هق هق می کردن و مادر آرشام دائم قربون صدقه ارشام می رفت و من مثل دیوونه ها ایستاده بودم و اشکام روی گونه ام

 

 بلند تر از قبل جیغ زدم: بگو آروان. چرا نیست؟ 

 آروان مکث کرد و گفت: بخاطر آتیش سوزی موتور ماشین آرشام هم سوخت.

 دیروز این اتفاق افتاده. امروز صبح رفتم پزشک قانونی با ازمایش و اینا فهمیدیم اون جنازه آرشامه.

 

 لند تبدیل شد و من همونجا با زانو افتادم روی زمین.بغض سنگین آروان به گریه ی ب

 آرشام من سوخته بود؟ آتیش گرفته بود؟ ارشام خوب و ساده و مظلوم من سوخته بود؟؟ نه! این امکان نداره.

 

 بدون هیچ حرف و گریه ای با لبخندی که کنج لبم بود ذهنم پر کشید سمت گذشته؛

 

 رابطه جدی و عاشقانه ای قرار داریم.درسته؟  آرشام: از االن من و تو توی یه

 می خوام بگم برام مهمی!

 

 آرشام:من همین امشب راجب تو به خانوادم میگم. باالخره نمیشه که فقط من ازت خاستگاری کنم بانو 

 

 آرشام:فکر نمی کردم سوپرایزم کنی 

 من:خب مهم بود برام که روز تولدت خوشحالت کنم.

 آرشام: مهم؟

 من شاه تهران تویی برای همین خواستم خوشحالت کنم. من: برای

  

 گفتی شاه تهران برای من تویی! منم گفتم شاید ملکه اش تو باش ی.آرشام: تو روز تولدم بهم

 یادته؟ 

 االن می خوام که واقعا و برای همیشه ملکه ی من بش ی. 
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 من: خیلی خوب واردی.قبال با کی تجربه کردی؟

 آرشام: چیو واردم؟

 مه چیز. ه -

 خب یکی از این همه چیز رو بگو. -

 چرا یکی؟ دو تا میگم. -

 می شنوم.   -

 بوسیدن دیروزت و رقصیدن االنت.  -

 

 آرشام: بیا بخوریم دیگه. من خیلی گرسنه ام شده یهو دیدی تو رو می خورم ها!

 

 آرشام: امشب میای پیش من؟ خوش میگذره ها! 

 

 

ماه اتفاق افتاده ضربه ای میشه برای بیهوش شدنم و واقعا دیگه چیزی نمی فهمم و فقط صدای پر  ۱۰گوشم مرور میشد و تموم اتفاقات وخاطراتی که با آرشام داشتم و تو همین  حرفای آرشام توی 

 هیاهوی بقیه رو می شنوم که به سمتم میان. 

 

 **** 

 《دانای کل》

 و موهایی پریشون کنار خاک سرد قبر آرشام می نشیند غافل از اینکه آن جنازه ی آرشام نیست. هونیا با لباس هایی سیاه و صورتی به رنگ گچ 

 حق هم دارد غافل باشد! 

 سامیار آرشام را برای همیشه از ایران به دبی برده بود. 

روز از ازدواجش با آرشام   ۳ذاشته بود به آتیش سوزی انداختن کاری کرد که هونیا وقتی فقط او با دادن پول به پزشک قانونی و نقشه های گوناگون ماشین ارشام را با یک جنازه ی دیگر که داخل آن گ

 گذشته بود و تازه داشت طعم خوش عشق و بودن در کنار آرشام را می چشید تنها و بیوه شود.

 

نتقام دایی اش)مهدی( بود. او عالوه بر نفرتش از آرشام و عشق آتشین اش به هونیا شاهد خودکش ی سامیار خوشحال بود از اینکه گند زده بود به زندگی آنها چون انتقام او یه انتقامی فراتر از ا

 مادرش بخاطر این موضوع ها شده بود
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هونیا،کس ی که با تمام وجود دوستش داشت دور  کرد و  کشورش و سامیار تنها در دو روز تمام این نقشه ها را کشید و هونیا و خانواده ی راد و خانواده ی نیک زاد را عزادار و آرشام را برای همیشه از

 ارشام را در یکی از آپارتمان هایش برای همیشه و ابدی زندانی کرد تا وقتی که بمیرد.

 بویی نبرد و آرشام نتواند نزد هونیا برود؟  کسآیا ممکن است آرشام بمیرد؟ آیا ممکن است که هیچوقت دیگر هونیا را نبیند؟ آیا ممکن است که نقشه های سامیار گرفته باشد و هیچوقت هیچ

 هیچکس هیچ چیز را نمیداند و هیچ خبری ندارد.

* 

 مادر آرشام گریه می کرد و روی قبر ارشام خم شده بود و با جیغ و گریه با او حرف می زد.

 فت تا زایمان کند.کیانه از شدت استرس زایمانش جلو افتاد و همین امروز که خاکسپاری آرشام بود به بیمارستان ر 

 .آروان بیچاره هم نمیدانست به بیمارستان برود یا اینجا در خاکسپاری برادرش باشد

 کردند به حال هونیا و برای نبودن آرشام که ضربه ای بزرگ برای نابودی هونیا بود.هانا و سانیا گریه می

 خودشان مرده. هاله و سیاوش )پدر و مادر هونیا(آنقدر نگران بودند که گویا فرزند

 

نبود و مرگ یک بنده خدای دیگری بود و ارشام فقط ممکن بود برای همیشه رفته باشد جوری مثل مردن که از این موضوع  هیچکس از مرگ آرشام خوشنود نبود جز سامیار،هر چند این مرگ آرشام

 هیچکس جز سامیار و آرشام با خبر نبودند. 

 

 می مانند.  عرض تسلیت آمده بودند به سالنی که خانواده راد برای ناهار دادن رزرو کرده بودند می روند و تنها خانواده ی راد و خانواده ی نیک زاد مهمان ها و کسانی که برای

 ر آرشام مانده بودند.گیرند به سالن بروند بلکه پذیرایی درست انجام شود و حال فقط مادر و پدر آرشام و آشا و هونیا سر قبخانواده نیک زاد تصمیم می

 آروان هم به بیمارستان رفت بود گویا کیانه از اتاق عمل بیرون آمده بود وب اید بچه را در دستگاه می گذاشتند. 

پیش آرشام بود که حال تنها زیر خروار ها خاک و دلش خاله ی آرشام خانواده ی ارشام را به سمت سالن که همان نزدیکی ها بود می برد و هر چه سعی می کند هونیا را ببرد،هونیا قبول نمی گند 

 خوابیده.

 

 ده بودند آن جنازه ی آرشام است.هونیا تنها می نشیند و شروع می کند به حرف زدن با قبری که حتی جنازه ی داخلش جنازه ی ارشام نبود و آنها همه فکر می کردند و مطئن ش

 

 《هونیا 》

 سالم آرشام. خوبی؟  -

 خوبم. فقط یکم ناراحتم و دلم برات تنگه. منم

 دیروز که آروان اومد خبر رو بهمون تگداد تا به االن که مراسم خاکسپاری صورت بگیره دلم برات یه ذره شده.

 اشکامو پس زدم و با لبخند ادامه دادم: ببین بانوی تو سعی داره که گریه نکنه. 
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 خودت همیشه می گفتی گریه نکن بانوی من. 

 

 و گاز گرفتم و ادامه دادم: تو چی؟ دلت تنگ نشده برام؟ اصال چجوری دلت اومد منو تنها بزاری و بری!؟ ها؟؟ لبم

 با خودت نگفتی این دل شکسته ی عاشق میمیره بدون من؟ 

 

 دیگه نتونستم جلوی خودم و بگیرم و اشکام روی گونه ام روانه شد و با هق هق ادامه دادم؛  

 داری؟ راحتی االن؟ مشکلی ن -

ی من ناراحتم چون تنها موندم. ناراحتم چون دیگه تو میدونم که راحتی. اما من ناراحتم،نمی خوام روی کاری که خدا خواسته نه بیارم و شاید خدا از این کارش دلیلی داره و حتما هم داره. ول

 اشتم واسش لباس سفید عروس بپوشم.نیستی،ناراحتم چون تو عمرم برای اولین بار واسه کس ی لباس مشکی پوشیدم که ارزو د

 ماه شده بود کل زندگی و دغدغه های من!  ۱۰واسه کس ی لباس مشکی پوشیدم که عشقمه،شوهرم بود،دنیام بود،توی همین 

 

 مکث کردم و با دستمال اشکامو پاک کردم و ادامه دادم: امیدوارم حداقلش وقتی من ناراحتم تو راحت باش ی،خوشحال باش ی،سختی نکش ی!  

 من حاظرم هر چیزی رو برای خوشحالی و راحتی تو تحمل کنم. خدا گفته جای مرده ها بهتره،امیدوارم جای تو هم خوب باشه مرد من! 

،درس هایی رو بهمون داد و کلی چیزای د،عاشق هم کردتو همیشه و برای ابدیت مرد من خواهی موند و من هنوزم مثل خودت سر حرفم هستم و میگم اون انتقام زیبا بود چون من و تو رو به هم رسون

 دیگه. 

 اسم داستانمون رو هم می ذارم انتقام زیبا. چون اگه اون نبود من و تو تا اخر تنها یه هم دانشگاهی باقی می موندیم.

 

 خم شدم سرمو گذاشتم روی قبر. 

 خواب هم که شده سرمو بزارم رو ی قلبت  و تو آغوش گرمت حل بشم.   دلم می خواد تنها یه بار، فقط یه بار دیگه حتی توی  -

 سرمو بلند کردم و با لبخند و همینجور که با دستمال اشکامو پاک می کردم گفتم: هر شب بیا تو خوابم. باشه؟ 

 . حاال که میبینم اگر خودت نیستی،یادت هست و منو تنها نمی ذاره

 آرشام آروم بخواب.... 

 

 

 سته بودم و مهمون ها میومدن و تسلیت می گفتن.روی مبل نش

 سه روز از خاکسپاری می گذره. 

 حالم اصال خوب نمیشه و دلم تنگه. 
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 تو این دو روز خونه ی پدر آرشام بودیم. 

 

 و یه سینی حلوا بود.   زل میزنم به عکس خندون و جذاب ارشام که روی میز گوشه ی خونه بود و دو تا شمع مشکی هم کنار عکس بود. جلوش یه سینی خرما

 

 لحظاتی می گذره و چشم میوفته به کیانه که با کمک آروان داشت میومد سمتم.

 

 وفتی نزدیکم شد از جام بلند شدم و نرم بغلش کردم و اشکام سرازیر شد.

 کیانه: تسلیت میگم هونیا جون. ببخشید که روز خاکسپاری نبودم.

 حرفیه. خودت خوبی؟ زایمانت خوب بود؟ کنار خودم نشوندمش و اروم گفتم: این چه 

 اره خوبم. -

 آروان: کیانه من میرم بچه رو ببرم پیش مامانت.

 . کیانه: باشه. بعد شب منو ببر خونه مامانم

 اروان: باشه عزیزم حواست به خودت باشه زیاد حرکت نکن 

 کیانه: باشه.

 

 ه.وقتی آروان رفت کیانه روی مبل تقریبا لم داد و گفت: خیلی بد

 چی؟  -

 اینکه بچه من روز تشیع جنازه ی برادر شوهرم به دنیا بیاد. -

 دستمو روی شونه اش گذاشم و گفتم: این چه حرفیه.اتفاقه دیگه.

 کیانه چیزی نگفت و من یهو با یاد اینکه اگه آرشام بود،امروز روز عروس ی ما بود اشکام ریخت و گریه ام شدید شد.

 

 چرا من؟ چرا باید انقد من عذاب بکشم ؟ مگه چه گناهی کردم که تو این مدت جز عذاب و سختی چیزی تجربه نکردم؟  اخه

 کیانه سعی داشت آرومم کنه ولی من از شدت گریه به هق هق افتاده بودم و همون موقع هانا با یه لیوان اب کنارم زانو زد. 

 که حالت خوب بود باز چرا داری خودتو اذیت میکنی؟  هانا: ابجی بیا اب بخور. اخه دورت بگردم تو

گفتم: اگه بود...اگه نرفته بود و منو تنها نذاشته اب رو از دست هانا پس زدم و یه نگاه به اطراف انداختم و دیدم کس ی جز خاله ی آرشام و خانواده ما و خانواده ی آرشام کس ی نیست و بعد 

 بود،امروز عروسیمون بود.

 مگه نه؟؟؟ 
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 گریه می کرد. هانا ناراحت سرشو انداخت پایین و کیانه هم اروم

 با حرفم داغ دل مادر آرشام تازه شد و با صدای بلند گریه می کرد.

 اروم گفتم: گریه نکن مامان جون. آرشام ناراحت میشه.

 بعد اشکامو پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم. 

 تما پیش سانیا بود. مامان و بابا ناراحت بهم نگاه می کردن.هاوش هم ح

 اد.با یاد بچه ی کیانه سرمو انداختم پایین و لب زدم: حتی آرشام نموند که یه بار برادر زاده اش رو ببینه انقد درگیر بود که به دنیا بی

 

 دلم انقد برای آرشام تنگ شده بود یهو به بابا نگاه کردم و گفتم: بابا منو میبری بهشت زهرا؟ 

 به مامان گفتم: مامان تو منو میبری؟بابا سکوت کرد و رو 

 مامان که ناراحت بود با حرف من اشکش روانه شد و سرشو تکون داد بعد به بابا عالمت داد و مادر آرشام گفت: ما هم میایم.

 آشا: مامان ممکن مهمون بیاد.

 به سمت مامان و بابا رفتم.مادر آرشام بیخیال شد و من از جام بلند شدم با برداشتن مانتوم که روی دسته مبل بود 

 هانا: من اینجا میمونم. 

 مامان: باشه.

 

 وقتی سوار ماشین شدیم مانتوم رو از روی تونیکی که تنم بود پوشیدم و تا رسیدن به بهش زهرا فقط چهره ی آرشام و لبخندش رو تصور کردم.

 ر گذاشت و بعد با مامان رفتن سر قبر مادر بابا یا به عبارتی مادر بزرگم.وقتی به قبر آرشام نزدیک شدیم بابا گلی که تو راه خریده بود رو روی قب

 

 کنار قبر آرشام نشستم و با لبخند گفتم: سالم آرشام. خوبی؟ منم خوبم. 

 امروز انرژیم بیشتره.بیشتر از روز خاکسپاری انرژی دارم و حالم خوبه.

 ازت پنهون نمونه خونه شما که بودم حالم خیلی بد بود اما االن خوبم چون میتونم باهات حرف بزنم.  البته

 

 ناراحت سرمو انداختم پایین و دستی روی قبر کشیدم و بعد کف دستم رو بوسیدم.

 دلم خیلی برات تنگ شده. -

 اری می کنه؟؟ تو چی؟اصال بگو چرا نمیای تو خوابم؟ نمیگی این دل من از نبودنت بی قر 

 نمیگی چشمام منتظره تا تو رو ببینه؟
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 حیف! واقعا حیف که نیستی! از وقتی نیستی حال هیچکس خوب نیست.به هیچکس خوش نمیگذره.

 چشمام و روی هم فشار دادم و هم زمان چند قطره اشک پشت سر هم روی گونه ام سر خورد.

 ن بود.ادامه دادم: اگه بودی،اگه نرفته بودی امروز عروسیمو 

 بعد با هق هق به قبر زل زدم.

 

_______________________ 

 《دانای کل》

 سامیار به هدف خود رسیده بود. 

 تمام نقشه هایش اون طوری پیش رفته بود که خودش می خواست.

 هونیا عزادار و داغون شده بود و آرشام هم حال در یکی از آپارتمان هایش زندانی بود.

 

 اراحت و دلخور بود. زیرا سامیار هیچ به او اهمیت نمی داد و بیشتر درگیر هونیا و آرشام بود. ماریانا از سامیار ن 

* 

 سامیار از ماشین پیاده می شود و وارد خانه ای می شود که آرشام را آنجا نگه داشته بود. 

 آرشام با دیدن او عصبانی فریاد می زند؛ 

 کثافت تا کی می خوای منو اینجا نگه داری.  -

 یار لبخند می زند و نزدیکش روی صندلی می نشیند.سام

 تا وقتی که بمیری. -

 یه گوش ی بیار به هونیا زنگ بزنم. -

 سامیار بلند می خندد و می گوید: جالب شد! چطور میشه وقتی تو مردی،زنگ بزنی و با هونی جون حرف بزنی؟؟

 رو به زبون نیار.از چی حرف میزنی؟  آرشام مشکوک می گوید: خفه شو عوض ی اسم هونیا

 تو برای هونیا و خانوادت و همه فک و فامیل مردی. -

 فهمی؟ بعد با جرعت و شجاعت می گوید: من تو رو زندانی کردم.یه جنازه برای تو خریدم و گذاشتم تو قبری به نام تو. هونیا رو عزادار کردم. می

 ندد.آرشام ناباور نگاهش می کند و چشمانش را می ب
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 سامیار بعد از گذشت لحظاتی بلند می شود و غذایی از آشبزخونه بر می دارد و جلوی آرشام می گذارد. 

 بخور حداقل از گرسنگی جون ندی. -

 

 بعد خانه را ترک می کند... 

 

 《آرشام》

 

 گریه فرصت نمی داد که غذا بخورم. 

 بودم و حاال هونیا فکر میکنه من مردم. زندگیم از هم پاشیده بود. توی یه کشور غریب و دور از هونیا

 

 حالم به هم می خوره از سامیار. 

 اخه مگه چقدر آدم میتونه کثیف باشه.

 لعنتی ها فقط دلشون می خواد ما رو نابود کنن و در واقع نابود کردن. 

 نه خودمون بودیم. دلم تنگ شده بود برای هونیا. اگه این اتفاق نیوفتاده بود ما االن عروس ی کرده بودیم و تو خو 

 یعنی تا کی قراره من اینجا باشم؟ تا کی قراره هونیای من اذیت بشه؟ 

 با یاد هونیا لبخندی رو لبم نشست و چشمام رو بستم و چهره ی با لبخند هونیا رو تو ذهنم مجسم کردم.

 

 

 《هونیا 》

 روزه که آرشام زیر خاکه.  ۴۰م می گذره و روز از نبودن آرشا ۴۰امشب مراسم چهلم ام آرشام هستش و هیچکس باور نمی کنه 

 من تقریبا هر روز سر قبر آرشام می رفتم و آرامش داشتم. 

 نبود آرشام بهم فشار می آورد و نمیتونستم خوب تحمل کنم. 

 

 . توی سالن روی یه صندلی نشسته بودم

 خودم و آرشام رو از گالری پیدا کردم و با لیخند زل زدم به صفحه گوش ی.  گوشیمو برداشتم و یکی از عکسای دوتایی

 با قرار گرفتن دستی رو شونه ام به عقب برگشتم و با آشا روبه رو شدم.
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 آشا: بمیرم برات.

 اشکم در اومد و آشا کنارم روی صندلی نشست.

 آشا: خیلی این چند وقت اذیت شدی. 

 بود. همین که من و آرشام رو عاشق هم کرد باعث میشه به سختی هاش توجه نکنم. نبودن آرشام هم که ...خواست خداست،باید تحمل کنم . ولی هنوزم میگم اون انتقام زیبا -

 آشا دستشو روی دستم میذاره و نوازش می کنه.

 بلند شد و رفت.روی میزی که فقط من و آشا بودیم ،سانیا، هانا،بابا،مامان،رهام،هاوش هم نشستن و بعد از مدتی آشا 

 به سورنا که بغل سانیا بود زل زدم.

 گفتم: سانیا سورنا رو میدی بغل من؟ آروم

 سانیا سورنا رو داد به هانا که کنارش بود و بعد هانا داد به من.

 سورنا با دیدن من می خندید و همین باعث شد قربون صدقه اش برم و روی گونه اش رو ببوسم.

 

 گفت: من دوست دارم  یکی دختر داشته باشیم و اسمشو رو بزاریم آرزو.که آرشام میذهنم پر کشید سمت روزی 

 من: واقعا؟ منم دوست دارم یک دختر داشته باشیم و اسمشو بزاریم آفرین. 

 

 اشکم در اومد اما جلوی خودمو و گرفتم و وقتی غذا رو آوردن همه مشغول خوردن شدن.

 و آرطوی چیزایی که به دل من و آرشام مونده بود رو مرور می کردم.من فقط داشتم با سورنا بازی می کردم 

 مامان: هونیا جان یکم غذا بخور مادر. 

 به غذای روی میز زل زدم و لب زدم: من تو این چند روزه اصال از غذا و دسر های مراسم آرشم نخوردم،االنم نمی خورم.

 دوباره به سورنا نگاه کردم که دیدم داره خوابش میبره. بعد

 

 **** 

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

 به چهره ی منتظر هانا و مامان و بابا نگاه کردم و بدون مقدمه گفتم: من می خوام برم.

 مامان: کجا؟ 

 بابا: کجا ؟ برای چی؟ 

 می خوام برم شمال.  -
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 کردم و ادامه دادم: برای همیشه... مکث

 مامان: چی داری میگی؟ 

 حرفام کامال جدی و تصمیمم رو گرفتم. -

 می خوام همراه سانیا برم اونجا و زندگی کنم. دلم نمی خواد ادامه ی زندگیم اینجا باشه و ..

 مکث کردم و اشکامو پس زدم.

 و ذهنم باشه نه اینکه جلو چشمام راه بره. ترجیح میدم جایی زندگی کنم که حداقل خاطرات آرشام ت -

 کنی.بابا: هونیا جان خودتو اذیت نکن. تو هنوز فرصت داری برای زندگی های بهتر..میتونی ازدواج

 هلم ام گذشته.چدستمو باال آوردم و گفتم: اولین و اخرین مرد زندگی من اونه.هیچوقت کس ی رو به جاش نمیارم.هنوزم حلقه اش دستمه با اینکه سه هفته از 

 االنم اونقد بزرگ شدم که بتونم واسه زندگیم تصمیم بگیرم. 

 خیلی زود شاید حتی همین یکی دو روز از اینجا برم.

 هیچ کمک و توقعی هم از شما ندارم فقط می خوام ماشینمو بفروشم و تو شمال خونه اجاره کنم.

 رو میدن به تو که به جای آرشام اونجا رو بچرخونی.گفتن زبانکده مامان: هونیا خودخواهی نکن. خانواده آرشام

 سرمو تکون دادم و گفتم: نه.

 بعد بلند شدم و لب زدم: پس فردا دیگه اینجا نیستم.

 مامان اشکشو پاک کرد و گفت: خیلی خب ما هم باهات میایم که برات خونه بگیریم. 

 شما!  سرمو تکون دادم و لب زدم: نه. نمی خوام هچکس بیاد سراغم، حتی

 بابا و مامان ناباور بودن و هانا گفت: چی داری میگی ابجی؟ اخه یعنی چی؟ 

 لبمو تر کردم و همینجور که به سمت پله می رفتم گفتم: یعنی همین.

 

 

 وارد اتاقم شدم و با گریه روی تخت نشستم.

 داد.اخه اینجا عذاب می کشیدم. کرد و تصمیم ناگهانیم برای رفتن از این شهر حس بهتری بهم مینبود آرشام اذیتم می

 پنهون نمونه ترحم خانوادم و ترحم و اهمیت زیاد خانواده ی آرشام باعث شده بود این تصمیم ناگهانی رو بگیرم. 

 

 گرفتم همراهش برم. می کرد  تصمیم سانیا بخاطر اینکه ارسالن سراغش رو می گرفت می خواست دور باشه و منم بخاطر همین موضوع هایی که اذیتم
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 زل زدم به چمدان های خالی که گذاشته بودم گوشه ی خونه. 

 به سمتشون رفتم و زیپ هاشون رو باز کردم. 

 در کمد و کشو هامو باز کردم و شروع کردم به برداشتن لباس ها و گذاشتنشون توی چمدان. 

 

 م رو توی دو تا چندان و یه جعبه جمع کردم.ساعت گذشته بود یا دو ساعت ولی تقریبا وسایل های شخصی ۱نمیدونم 

 ری ارشام هم که همیشه همراهم بود. در کمدی که طال هام توش بود رو باز کردم زل زدم به دو تا گردنبند و یه جفت گوشواره ای که توش بود و انگشتر و حلقه و گردنبند یادگا

 خودش رو نشون می داد. زل زدم به دست چپم...حلقه توی انگشتم نماسان بود و به خوبی 

 لبخندی زدمو بوسه ای روش زدم.ِ 

زندگی کنم جای همین حلقه است و هیچ حلقه ی دیگه ای  زیر لب زمزمه کردم: آرشام میدونم اان نگاهم می کنی و همین جا ها هستی،می خوام بدونی که این انگشت همیشه و برای تموم مدتی که قراره

 جای این حلقه رو نمی گیره.

 

 هم لبخندی زدم و طال هامو گذاشتم توی چمدان. بعد

 

 با زنگ خوردن گوشیم به سمتش رفتم و برداشتم با دیدن شماره سانیا سریع جواب دادم:

 سالم.جانم سانیا؟  -

سته،وسایلم رو هم فردا صبح میفرستم اونجا.ببینم تو هنوزم سر  بلیط گرفتم برای ساری.خاله ام اونجا اون خونه ای که انتخاب کرده بودم رو قرارداد ب ۸سالم.میگم من برای فردا شب ساعت  -

 حرفت هستی؟

 می خوای بیای؟ مطمئنی؟ 

 

جایی زندگی کنم که خاطرات و یاد آرشام زندگی کنم. نمی خوام دوباره به حلقه ی تو دستم نگاه کردم و گردنبند یادگاری آرشام که دور گردنم بود رو ملس کردم و گفتم: اره. می خوام یه جایی باشم با 

 دائم بگن خوبی ،کنار اومدی با مرگ نامزدت، یا بگن فراموش کن تو باید زندگی کنی. 

 می خوام جایی باشم که نگاه ترحم آمیز خانوادم و خانواده ی آرشام بهم نباشه.  

 سانیا یه قولی بده..

 چی عزیزم؟ -

 اگه حاملو ازت پرسیدن بگو ولی هیپوقت آدرس و نشونه نده. خانوادم آدرس و نشونی از من نده وقتی همراهت اومدم ساری،هیچوقت به هیچکس حتی -

 مکث کردم و ادامه دادم: می خوام یه مدتی که خیلی زمانش طوالنیه تنها باشم.

 نگفتن که بری زبانکده رو بچرخونی و .. سانیا سکوت کرد و بعد از لحظه ای گفت: اخه چرا به خودت و بقیه ظلم می کنی. مگه خانواده آرشام 
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 که دادی بمون. اره اونا گفتن جلو چشممون باش چون تنها یادگاری از آرشامی. من بدم میاد. بدم یماد اینطوری رفتار میکنن. سانیا ولم کن فقط سر قولی  -

 میام خونه ات. خداحافظ. ۶فردا ساعت 

 

 

 عد با ناراحتی روی تخت نشستم و سرمو بین دستام گرفتم.وقتی گوش ی رو قطع کردم انداختمش رو میز و ب

 

 مدتی نگذشته بود که هاوش وارد اتاق شد و اینو از اروم باز کردن در فهمیدم و بعد دستی رو صورتم کشیدم و بعد نگاهش کردم. 

 هاوش: ابجی؟ 

 به ناراحتی و سرش که کج کرده بود خندیدم و گفتم: بدو بیا بغلم. 

 نشست و منم گونشو بوسیدم و گفتم: جانم مرد کوچک؟ هاوش اومد بغلم 

 ابجی می خوای بری؟  -

 اب دهنمو قورت دادم و گفتم: نه کی گفته؟

 دروغ نگو. می خوای بری چون ناراحتی اون عمو نیست.  -

 خندیدم و دستی روی موهاش کشیدم؛

 نه عزیزم ناراحت نیستم.  -

 اون عمو نیستگ باید بهش بگی داداش آرشام.

 یگه نیست که بهش بگم داداش آرشام.د -

 چرا هست! فقط پیش ما نیست و پیش خداست.  -

 هاوش با انگشتاش بازی کرد و گفتم: نبینم غمتو ها!

 ابجی هانا ناراحته. نشسته زانو هاشو بغل کرده. -

 عزیز دلم من برمیگردم.  -

 نه دیگه. بزار ما هم بیایم.  -

 بیای حرف بزنی با من؟  مشکوک گفتم: ببینم وروجک مامان گفته

 هاوش سرشو انداخت پایین و از چهره اش که از خنده سرخ شده بود گفتم: شیطون بال تو نگران نباش. خب؟ من برمیگردم. 

 قول بدی ناراحت نباش ی.  هاوش نگاهم کرد و دوباره ناراحت گفت: تو خیلی ناراحتی

 از کجا میدونی خیلی ناراحتم؟  -



 انتقام زیبا 

264 
 

 لباسای سیاه میپوش ی. چون هنوز هم  -

 با نوک انگشتم زدم رو بینیش و گفتم: سیاه هم یه رنگه. دلیل نمیشه چون میپوشم ناراحت باشم.

 هاوش که یه جورایی خسته شد بلند شد و خواست بره خم شد گونمو بوسید و رفت. منم با لبخند به در زل زدم... 

 

 

 دستی به سنگ قبر آرشام کشیدم و حرفا ادامه دادم: 

 یه وقت فکر نکنی میرم و برنمی گردم ها! 

 من هر ماه، جمعه ی اخرین هفته اش میام پیشت. پنجشنبه نمیام چون نمی خوام با خانوادت و خانوادم رو به رو بشم.

خوام و فقط می خوام یه جا تنها برای خودم با خاطرات تو زندگی کنم.از ترحم  کنن. اذیت که نه، اونا سعی دارن باهام همراه باشن و بهم محبت کنن اما من اینارو نمی ناراحت نش ی ها ولی اونا اذیتم می

 بدم میاد آرشام. فقط دلم می خواد یا با تو یا با خاطرات زندگی کنم. تو که نیستی حداقل با خاطراتت زندگی کنم. 

 

 دختر بچه ای به سمتم اومد و سینی که دستش بود رو به سمتم گرفت.

 خانوم.  دختر بچه: بفرمایید

 به سینی نگاه کردمکه حاوی شیرینی بود و شیرینی برداشتم و گفتم: مرس ی عزیزم.

 دختر بچه خندید و رفت سمت آدمای دیگه. 

 گازی به شیرینی زدم که یهو حالم بد شد و باعث شد آروم عق بزنم. 

گفتم: آرشام اینا همش تقصیر نبودن تو هستش که حالم خوب نیست و معدم هر چیزی رو پس شالم رو با دست جلوی دهنم گذاشتم و خودمو جمع و جور کردم و رو به سنگ قبر آرشام 

 میزنه.میبینی چقد الغر شدم؟ 

 نبود تو حال همه رو مخصوصا حال دل منو بد کرده. 

 خدا کنه حداقل وقتی میرم شمال یا همون ساری، یکم آروم بگیرم.

 

مراقب خودم باشم و هیچ پسری یا مردی به عشق نگاهمو به قبر انداختم و گفتم: قول میدم مراقب خودم باشم عشقم. میدونم که نگرانمی ولی نباش . من تموم سعی خودم رو میکنم که اونجا  اخرین

 تو نگاه نکنه. تازه سانیا هم هست،تنها نیستم.

 

 احافظی نمیکنم چون تو هم بدون خداحافظی رفتی و من به امید اینم که تو خواب و خیال ببینمت.تو هم که حتما همه جا همراهمی.بلند شدم و همینجور که ایستاده بودم گفتم: خد

 پس خداحافظی نمیکنم. 

 راس ی هنوزم میگم اون انتقام زیبا بود که ما رو به هم رسوند.البته این قسمت اخرش بد بود که تو رفتی... 
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 راه افتادم سمت ماشینم و وقتی سوار شدم چند تا نفس عمیق کشیدم و ماشینو روشن کردم و راه افتادم.... از قبر فاصله گرفتم و 

//// //// //// //// //// //// //// / / 

 

 به ساعت روی دیوار نگاه کردم.

 دقیقه رو نشون می داد.  ۴۵و  ۵

 و چمدان ها و جعبه رو از در بیرون گذاشتم بعد خودمم یکی یکی چمدان هارو از پله پایین بردم و بعد نزدیک در ایستادم.  نفس عمیقی کشیدم

 مامان و بابا و هانا ناراحت نگاهم می کردن. 

 لبخند سردی زدم و گفتم: ببخشید. 

 مامان: هونیا نکن این کارو. 

 شرمنده سرمو انداختم پایین. 

 نرو. حداقل حاال که می خوای بری بزار ما هم بیایم. بابا: هونیا جان 

 ببخشید ولی من می خوام که تنها باشم.   -

 هانا: ابجی...

 به سمتم اومد و بغلم کرد.

 سفت بغلش کردم و گفتم: درساتو بخون. حواست به رهام و عشق بینتون هم باشه.

 بعد گونشو بوسیدم و اونم بوسید. 

 از خیس شدن شونه ام فهمیدم گریه میکنه مامان اومد و سفت بغلم کرد و

 مامان چرا گریه؟  -

 اتفاقی نیوفتاده که.

 

 امیدوارم یه روز با حال خوب و خوش دوباره بیای اینجا. بابا رو هم بغلم کردم و بابا یه کارت که به نام خودم بود رو توی جیبم گذاشت و گفت: حواست به خودت باشه

 رو بغل کردم و تا می تونستم بوسش کردم و گفتم: مامان و بایا رو اذیت نکن ها. حواست به ابجی هانا هم باشه.لبخندی زدم و در اخر هاوش  

 هاوش سرشو خم کرد و گفت: چشم. تو هم مواظب خودت باش. 

 فدات بشم. -
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 با یاد ماشین و اینکه نمیتونسم همراه خودم ببرمش گفتم: بابا فقط یه خواسته دارم.

 خترم.بابا: جانم د

 لطفا ماشین منو بفروشین و پولش رو برام بفرستین.-

 بابا: خیلی خب ولی کارتی که بهت دادم پولش کافیه. 

 کاری که خواستم رو بکنین.  -

 بابا سرشو تکون داد و بعد با صدای زنگ آیفون که ندا از اومدن آژانس می داد گفتم: مراقب خودتون باشین. 

 مراقب خودت باش. توی شهر غریب نیازه مراقبت از خودت وقتی یه دختر تنهایی. مامان: تو بیشتر

 لبخندی زدم و هانا گفت: ابجی خیلی دلم برات تنگ میشه.

 هاوش: منم همینطور. 

 

 بابا کمک کرد چمدان هامو ببریم بیرون و مامان و هانا و هاوش دیگه نیومدن و ناراحت روی مبل نشستن.

 راننده گفتم حرکت کنه. وی صندوق آژانس و صندلی های عقب جا دادیم خودم نشستم روی صندلی جلو و بعد با تکون دادن دستم به بابا و دیدن چهره ی غمگین بابا به وقتی چمدان ها رو ت

 

 

 

 تا رسیدن به خونه ی سانیا فقط غصه خوردم و غمگین و ناراحت بودم.

 مرور میشد. بر آرشام تو ذهنممدام چهره ی غمگین خانوادم و دور شدن از سنگ ق

 

 وقتی وارد خونه ی سانیا شدم مردی رو دیدم که با سانیا مشغول حرف زدن بودن. 

 گفتم اجاره خونه رو بدین. مرد: به هر حال ببخشید که من هی می

 سانیا: نه این چه حرفیه.  

 

 مرد: خب امیدوارم که هر جای دیگه زندگی میکنین خوش باشین. 

 یگه به سمت ترمینال راه افتادیم. زد و بعد خداحافظی کرد و جفتمون وسایل هامون رو دادیم یه آژانس ببره ترمینال و بعد خودمون هم به همراه سورنا کوچولو با یه ماشین دسانیا لبخندی 

 

 کل راه و حتی تا زمانی که سوار اتوبوس بشیم سکوت کرده بودیم. 
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* 

 شد که اتوبوس راه افتاده بود.  دو ساعتی می

 بد می کرد و معدم زیر و رو می شد.بوی غذا هایی که مسافر ها می خوردن بدجدر زیر دماغم می پیچید و نمیدونم گرسنه ام بود یا اینکه بوی بدی داشت،به هر حال داشت حاملو 

 

 م خوبی؟ چرا رنگت پریده؟ سانیا که کنارم نشسته بود با دیدن رنگ و روی پریده ام گفت: هونیا عزیز 

 

 آقا وایستین لطفا حال دوستم بد شده. نمیدونم یهو چی شد که خواستم بگم حالم خوب نیست ولی حالم به هم خورد و از شدت حالت تهوع دستمو گرفتم جلو دهنم و سانیا با جیغ گفت:

 بهم کمک کرد و از اتوبوس پیاده شدیم و همون گوشه خیابون روی زمین نشستم و هر چی تو معدم بود و نبود رو خالی کردم.  راننده با غر غر ایستاد و سانیا

 جونی برام نمونده بود و سانیا رو دیدم که به سمت دکه ی همون نزدیک رفت و کلی وسیله خرید و بعد بهم کمک کرد سوار اتوبوس شدیم.

 فتاد و ما هم نشستیم.راننده که غر می زد راه ا

 سانیا: بمیرم برات چرا اینجوری شدی؟ اخه چرا خودتو اذیت میکنی دورت بگردم.

 بیا از این ابمیوه بخور.. 

 بعد ابمیوه رو به سمتم گرفت و منم گرفتم و اروم نی رو وارد دهنم کرد و یکم خوردم.

 شه. سرمو به صندلی پشت سرم تکیه دادم و گفتم: چند روزه حالم بد می

 . سانیا: چیزی نیست عزیزم. حتما بخاطر ناراحتی هستش. رسیدیم میریم یه ازمایش میدی

 سرمو تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم و یکم ابمیوه خوردم و بعد چشمامو بستم.... 

 

 

 《دانای کل》

 دل نگرانی های خانواده هونیا و همچنین خانواده ی آرشام برا هونیا بسیار زیاد بود. 

 دانستند چطوری می توانند خود را آرام کنند.هیچ نمی

 همه ی آنها عذاب وجدان داشتند چون می دانستند آرشام بسیار ناراحت میشود بابت اینکه نتوانستند حال هونیا را خوب کنند. 

 سرش باعث می شد تحمل کند.ماهه اش زندگی میکرد. هر چند عالقه ای به آن زندگی نداشت ولی پ ۸سامیار خوشحال و شاد کنار ماریانا و پسر 

 

 می قدم می زد.آرشام نابود شده بود و مثل یه جسم متحرک بود. هر چند تنها یک جا نشسته بود و تنها روزی نیم ساعت او را به حیاط آن خانه می بردند ک

 سامیار دو تا بادیگارد برایش گذاشته بود.
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 رد،به خانواده اش فکر می کرد،به کارش و زبانکده ای که مدیرش بود فکر می کرد.آرشام از صبح تا شب و از شب تا صبح به هونیا فکر می ک

 

ا اینهمه کار ها و جرم هایی که تنها برای خراب کردن زندگی  اما سامیار نامرد و بی رحم تر از این حرفا بود. هیچوقت نقشه ای که کشیده بود را با یک دلسوزی برای آرشام خراب نمی کرد و خودش را ب

 هونیا و آرشام و انتقام گرفتن از آنها انجام داده را رو نمی کند.

 

 

 

 نجا حالش خوب شود و برگردد..سیاوش حق می داد به دخترش که بخواهد تنها زندگی کند و زیاد نگران نبود فقط از خدا می خواست که هیچ مشکلی برای دخترش پیش نیاید و آ

 《هونیا 》

 ورود به خونه سانیا با کلی وسیله که ریخته بود مواجه شدیم و سانیا کالفه روی یه صندلی نشست و گفت: وای کی می خواد اینجا رو بچینه. با

 میگم هونیا تو استراحت کن صبح میریم ازمایش بدی. 

 لب زدم: نه کمکت می کنم. حالم خوبه.

 فقط اینکه فردا بریم برای من دنبال یه خونه . 

 یا: حاال فعال با هم زندگی میکنیم دیگه. چه گیری دادی.سان

 سرمو تکون دادم و وسایلم رو یه گوشه گذاشتم و گفتم: چجوری می خوای خرج خودتو در بیاری؟ 

 سانیا: می خوام یه سالن اجاره کنم ارایشگاه باز کنم. یه ارایشگاه متفاوت. 

 

 تو چا زمینه ای می خوای ارایشگاه باز کنی؟ با چیزی که از ذهنم خطور کرد نگاهش کردم و گفتم: 

 همه چی.  -

 من دو سال پیش کالس ارایشگری می رفتم. نظرت چیه با هم ارایشگاه باز کنیم. -

 تو که می خواستی کالس خصوص ی زبان برگذار کنی. -

 هر دو تا رو انجام میدم. -

 سانیا شونه باال انداخت و گفت: باشه.

 مکث و دید زدن اطراف،با هم مشغول چیدن وسایل ها و خونه شدیم.  بعد از کمی

 و حموم هم طی یه راهرو کنار اتاق خواب بود. خونه اش یه اتاق خواب داشت و هال نسبتا متوسطی داشت. اشبزخونه ای داشت که با حال تنها با یه پله کوتاه فاصله داشت. سرویس بهداشتی 

 ما فضایی برای مونون من وجود نداشت و چه بهتر که همین فردا دنبال یه خونه باشم. در کل خونه نقلی و قشنگی بود ا
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 ******* 

 صبح بود که به همراه سانیا اومدیم بیمارستان تا ازمایش بدم. ۸ساعت 

 وقتی ازمایش رو دادم گفتن منتظر بمونیم تا جوابش رو بدن. 

 

 دقیقه.. ۴۵نمیدونم نیم ساعت گذشته بود تا 

 ری با شوق و ذوق به سمتمون اومد و برگه ای رو به سمتمون گرفت. ولی پرستا

 پرستار: هونیا نیک زاد؟ 

 جواب داد: بله منم.

 پرستار: مبارکتون باشه،اینجور که معلومه شما باردار هستین. 

 

 زبونم بند اومده بود. سانیا با خنده گفت: چی میگین خانم پرستار. جدی میگین؟ 

 یه متخصص برین. اخه دکتر توصیه کردن ممکن یه مشکلی باشه که انقد حالتون بد شده و ضعیف شدین.  پرستار: بله. بهتره پیش

 

 از حجم زیاد بدبختی ناباور روی صندلی نشستم.

 سانیا از پرستار تشکر کرد و نشست کنارم. 

 .قطره های اشک روی گونه ام سرازیر شد و سانیا گفت: چرا گریه میکنی

 روز از عقدم با آرشام گذشته بود و...   ۳،۴کار کنم؟ بدبخت شدم. خودم رو نمیتونم جمع و جور کنم تا برسه یه بچه. اونم وقتی که فقط سانیا حاال من چی -

 بدبختی چیه اخه؟! گناه داره اون بچه که بهش میگی بدبختی.. -

. اونوقت این بچه رو هم بیارم و بگم چی؟ بگم بابات حتی قبل اینکه بفهمه من باردارم مرد؟ قبل اینکه عروس ی کنیم تو سانیا من خودم با هزار بدبختی دارم زندگی می کنم. نبود آرشام رو تحمل میکنم - 

 تشکیل شدی؟ بگم خودم از شهری که زندگی می کردم فرار کردم بلکه حالم خوب بشه؟

 این چه حرفای منفی که میزنی. -

 به؟ اون بچه میشه همدم و همراه تو. میدونی چقد خو 

. همین کوچولو باعث شد که من به زندگیم امید داشته باشم. بخاطرش پا بشم بیام اینجا تا دور از اون ارسالن نامرد بزرگش   سورنا رو از کنارش که توی کالسکه بود برداشت و گفت: درست مثل این

 کنم. 

 غمگین به سانیا نگاه کردم.

 د بفهمن که حامله ای.سانیا:بهتره که تو برگردی تهران.باالخره بای

 سرمو تند تند تکون دادم و گفتم: نه. هرگز!
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 من نمی خوام کس ی بدونه که بچه دارم.  

 چی داری میگی؟تو نوه ی خانواده ی راد رو در حالی که پسرشون مرده تو شکمت داری. میدونی اگه مخفیش کنی چقدر بده؟  -

 نیاش بیاری و بزرگش کنی. می خوای با شکم بزرگ اینجا زندگی کنی و یواشکی به د

 ک و فامیل و خانواده داری. تهش بهش چی بگی؟ بگی پدر بزرگ و مادر بزرگی وجود نداره؟ بگی کال تنها بودی؟ می خوای بهش بگی که هیچکس رو نداریم در صورتی که کلی ف

 اصال اگه یه روزی برگردی تهران می خوای به بقیه بگی این بچه کیه؟

 فتم: نمیدونم. فقط نمی خوام کس ی با خبر بشه.همین! خیلی خجالت آور و سخته که بخوام برم و بگم حامله ام. نمی خوام کس ی بفهمه سانیا. سرمو تکون دادم و گ

 سانیا دیگه چیزی نگفت و با هم از بیمارستان خارج شدیم. 

 

 م تا سیمکارت جدید بگیرم.از اونجایی که می خواستم سیمکارتم رو عوض کنم به سانیا گفتم بره خونه و خودم رفت

 **** 

 بود که رسیدم خونه سانیا. ۱۲ساعت 

برو بخور. البته حتما  نیا غذا رو گاز هست. اگه گرسنه ایسر و صدای بچه ی سانیا کل خونه رو برداشته بود و وقتی وارد خونه شدم سانیا با زار و در حالی که داشت سورنا رو آروم می کرد گفت: هو 

 باید بخوری. 

 

 چشمامو باز و بسته کردم و گفتم: نه میل ندارم. می خوام استراحت کنم.

 سانیا: باشه تو اتاق بخواب که صدای سورنا اذیتت نکنه.

 سرمو تکون دادم و وارد اتاق شدم.

 وز عقد بود بیرون کشیدم و با لبخند نگاهش کردم. لباسامو عوض کردم و بعد از داخل چمدانم قاب عکس خودم و آرشام رو که برای ر 

 

 دستی روی شکمم کشیدم و اروم شروع کردم به حرف زدن با قاب عکس...

 آرشام؟ خیلی بدی که تنهام گذاشتی. االن دیگه ازت دلخورم بابت رفتنت.. -

 من که تنها گذاشتی هیچ،یه بچمون رو هم تنها گذاشتی.  

 ز صبح که فهمیدم حامله ام دارم دیوونه میشم. آرشام خیل دلتنگتم. مخصوصا ا 

گیرن یا فکر کنن بچه تو نیست و کلی چیزای دیگه،مهم تر از من نمیدونم کاری که می خوام انجام بدم یعنی اینکه می خوام بچه رو پنهون کنم درسته یا نه ولی نمی خوام که یهو خانوادت بچه رو ازم ب

ا یاور و دوست  خوام خودم بچه رو نگه دارم و بزرگ کنم. مهم نیس که وقتی بزرگ شد باید چه چیزی به خانواده ها بگم فقط همینو میدونم که ممکن اون تنه همه اینه که خجالت میکشم. فقط می

 من و همچنین یادگار از تو بشه... 

 قاب عکس رو توی چمدان گذاشتم و روی تخت سانیا دراز کشیدم. 
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 و بستم. پتو روی خودم کشیدم و چشمام ر 

 م.تنها با فکر کردن به اینکه از همین امروز تا آینده هایی که مطمئنم زیاد غمگین نیست و فقط نبود آرشام اونو غمگین میکنه، من یک مادر 

 سمت خونه خودم راه افتادم.امضایی پایه ی قرارداد نامه ی خونه زدم و بعد به همراه سانیا و سورنا رفتیم خونه و بعد من وسیله هامو برداشتم و با اژانس به 

 از سانیا هم خواستم نیاد.

 وقتی به نزدیکی خونه ای که اجاره کرده بودم رسیدیم از راننده خواستم برای اوردن چمدان و جعبه هام کمکم کنه. 

 

متر بود رو  ۹۰ونشون رو که یه خونه کوچیک با دو تا اتاق خواب و حدودا کل خونه خونه ای که اجاره کرده بودم برای یه زن و شوهر جوان بود که از طرف دانشگاه بورسیه شدن به کشور روسیه و خ

 با وسایل هاش اجاره دادن به من. 

به بازار بود هم اینکه یه  جای خوبی بود چون هم نزدیکدرسته چون وسیله داشت و یکم از خونه سانیا بزگتر بود یکم گرون در اومد ولی خب حداقل خونه ام سه کوچه باال تر از خونه سانیا بود و 

 خیابون باالتر بیمارستان بود و برای منی که زیاد حال خوبی نداشتم با این وضعیت باردار بودنم خیلی خوب بود. 

 

 وقتی وارد خونه شدم پول راننده رو که وسیله هامو تا داخل هال آورد حساب کردم و بعد دوباره شروع کردم به دید زدن خونه.

 بود و هیچ جای نگرانی برای تمیز کردن نبود. همه جا تمیز 

 

 توی هال یه دست مبل کرمی و بادمجونی چیده شده بود و پرده های پنجره هم کرمی بود. 

 آشبزخونه هم ترکیبی از نارنجی و کرمی بود.

 دو تا اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حموم هم طی یه راهرو به هال وصل بود.

 هارو توسط چرخاش کشیدم به سمت اتاق خواب ها رفتم. چمدون 

 سط اتاق چیزی نبود. توی یکی از اتاق ها یه تخت نو دو نفره بود که حتی پالستیک هاش هم برداشته نشده بود. توی اتاق دیگه هم چیزی جز یه بخاری و یه فرش و 

 وارد اتاقی که تخت داشت شدم و وسایل هامو گذاشتم یه کنار. 

 

 اق عالوه بر تخت دو نفره ای که حاال روش نشسته بودم یه کمد که روی یک درش آینه داشت،یه میز کامپیوتر و صندلی هم داشت.توی ات

 به سمت چمدان هام رفتم و زیپشون رو باز کردم.

 اول از همه قاب عکس خودم و آرشام رو برداشتم و گذاشتم روی میز کنار تختم. 

خورد به یک ناحیه که سه تا   نا و مامان و بابا و هاوش بود رو به عالوه ی عکس ی که از من و سانیا و هانا بود رو برداشتم و روی دیوار دنبال جای میخ بودم که چشممبعد قاب عکس ی که عکس من و ها

 میخ بود و معلوم بود اونا هم اونجا قاب عکس یا تابلو زده بودن.

 ای خودمم که آورده بودم روی میخ دیگه که بود گذاشتم. قاب عکس هارو اونجا گذاشتم و یکی دیگه از عکس
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 لباسامو یکی یکی در می آوردم و توی کمد و کشو جا می دادم.

 در اخر وسایل های دیگه ام روی میز و کشو گذاشتم و وقتی کارم توی اتاق تموم شد از اتاق خارج شدم و به سمت آشبزخونه رفتم.

 یخچال تو برق نبود و زدمش تو برق.

 با صدای زنگ گوشیم از جیب کوچیک شلوارم درش آوردم و جواب دادم؛

 بله؟ -

 سالم خانم نیک زاد. -

 با شنیدن صدای همون مرده که این خونه رو معرفی کرد گفتم: بله سالم. کاری داشتین؟ 

 می خواستم بگم که من پسرم می خواد زبان آملانی رو یاد بگیره. شما میتونین کمکش کنین؟ -

 کالس خصوص ی؟ عنی بیاد ی -

 بله.  -

 چند ساله هستن؟ -

 سالشه.   ۲۴ -

 باشه حاال سر فرصت بهتون زنگ میزنم که بیاد خونه من.  -

 باشه خانم نیک زاد. -

 خداحافظ  -

 خداحافظ.  -

 

 وقتی گوش ی رو قطع کردم خوشحال شدم.

 که به اون مرده سپرده بودم اگه کس ی رو سراغ داره برای یادگیری زبان بفرسته پیش من حاال پسر خودش رو قراره بفرسته.  از اونجایی

 

 

 .به سانیا پیام دادم که غروب بیاد دنبالم تا با هم بریم مطب دکتری که سانیا ازش وقت گرفته بود تا برم پیشش برای چک کردن بچه خوشگلم

 که سانیا داده بود و توش یه سری خوراکی گذاشته بود یه چند تا میوه برداشتم و شروع کردم به خوردن. بعدش از توی سبدی

 

 ****** 
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 مانتوی مشکی رنگم رو با شال مشکی وشلوار ابی پوشیدم و در اخر کتونی های مشکیمو هم پام کردم و کیف و گوشیمو برداشتم.

 رفتم بازش کردم و در خونه رو باز کردم و خارج شدم. با صدای زنگ آیفون سریع

 سانیا همینطور که سورنا بغلش بود پیش در ایستاد و گفت: سالم در خونه رو قفل کن.

 سالم.  -

 کردم.بعد سرمو تکون دادم و در رو قفل  

 

 ا ما رو ببره به مطب دکتر...به همراه سانیا تا سر خیابون رو با سکوت رفتیم و بعد برای یه تاکس ی دست بلند کردیم ت

 تو راه بودیم که نق نق های سورنا باعث شد به سانیا بگم: سانیا یه چیزی بده دست این آروم بشه. 

 سانیا: عادت داره سر و صدا میکنه من بهش توجه کنم.

 بعد خندید و گونه ی سورنا رو نوازش کرد. 

 شتن بچه خودم و آرشام کمی از دلتنگی ها و ناراحتی هام کم میشه.لبخندی زدم و امیدوار شدم به اینکه یه روزی من با دا

 

 وقتی نزدیک مطب شدیم سریع پول تاکس ی رو حساب کردم.

 با سانیا پیاده شدیم و وارد مطب شدیم.

 منش ی با دیدن ما بلند شد سالم کرد و گفت: بفرمایید.

 سانیا: یه وقت گرفته بودیم. به نام هونیا نیک زاد.

 فترش نگاه کرد و گفت: بله. یه مریض هستن پیش خانم دکتر،منتظر باشین تا ایشون بیان بیرون. منش ی به د

 باشه ای گفتیم و روی صندلی نشستیم.

 سورنا که کم کم داشت می خوابید سانیا گفت: خداروشکر داره می خوابه.

 اره.  -

 پلکاشو باز کرد و با دستاش با صورت سانیا بازی می کرد و باعث شد من و سانیا بخندیم. همون لحظه سورنا الی

 من: انگار فهمید ما چی گفتیم. 

 . سانیا خندید و سرشو تکون داد

 ت: بفرمایید. همون لحظه مریض که زنه حامله بود و شکمش خیلی بزرگ بود و معلوم بود اخراشه اومد بیرون و بعد از حساب کردن رفت و منش ی گف

 اگه می خواین من بچتون رو نگه میدارم.

 سانیا سرشو تکون داد و سورنا رو داد به منش ی و بعد با هم به سمت اتاق رفتیم.
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 با ورودمون به اتاق خانم دکتر که جوون بود و موهاش چتری بود و روی پیشونیش ریخته بود لبخندی زد و گفت: سالم. بفرمایید. 

 سالم.  -

 سالم .  -

 . سانیا روی صندلی نشست و دکتر رو به من گفت: شما باردار هستین؟ روی تخت دراز بکشین که بیام ببینم چه نی نی خوشگلی دارین

 خندیدم و روی تخت دراز کشیدم.

 و. مانتومو زدم باال و دکتر بعد از کشیدن دستکش اومد و با دستگاه و مانیتورش و یه سری کار  گفت: آخی چه بچه ای داری ت

 ببینم اسمت چیه؟

 هونیا. -

 خب  هونیا بچه ات دو ماهه اس .  -

 بله.  -

 شوهرت خبر داره؟  -

 خیر یعنی.. -

 مکث کردم و دکتر با لبخندی که به روم پاشید جوری امید گرفتم که با صدایی آروم گفتم: این بچه یادگار اونه. 

 متاسفم.. -

 ولی خب بچه ات سامله. ببین میتونی نگاش کنی.

 بعد اشاره زد به مانیتور نگاه کنم. 

 سرمو چرخوندم و نگاه کردم. اونم با انگشت بچه رو که خیلی کوچیک و اندازه یک نخود بود رو نشونم داد و با ذوق گفتم: آخی دورت بگردم.

 دید شد و دکتر با گفتن اینکه خوشحال باش و ببین چه بچه نازی داری منو آروم کرد. اشک شوق از چشمام سرازیر شد و از اینکه آرشام نبود تا این صحنه رو ببینه و با هم بیایم دکتر اشکام ش

 .سانیا هم با دیدن حال و روز من عجیب ناراحت بود

 دکتر: خب فعال که جنسیت بچه معلوم نیست.  

 باید ماه بعد همین روز بیای تا ببینیم مشخص میشه یا نه.

 تکون دادم و اونم یه دستمال بهم داد تا شکمم رو تمیز کنم و بعد اروم بلند شدم. سرمو

 توپول موپول به دنیا بیاد ها. دکتر: فقط خیلی مراقب خودت باش. از اندام و هیکلت فهمیدم خیلی ضعیف شدی. به خودت برس،غذا های خوب و مفید بخور.من دوست دارم بچه ات

 فت: خواهرش هستین؟ بعد رو کرد سمت سانیا و گ

 سانیا خندید و گفت: مثل خواهرشم. 

 دکتر: اها بله. شما هم مراقبش باشین. 
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 سانیا باشه ای گفت و دکتر هم با گفتن اینکه میتونین برین باهامون خداحافظی کرد و ما هم از اتاق خارج شدیم. 

 افتادیم. سانیا سورنا رو از منش ی گرفت و بعد از حساب کردن پول به سمت خونه راه 

 

 《دانای کل》

 خانواده ی هونیا هر روز با سانیا تماس می گرفتند و خبر هونیا را می گرفتند.

 سانیا از حال نسبتا خوب هونیا به آنها می گفت ولی هیچوقت نمی گفت که هونیا باردار هست چون این خواسته هونیا بود.

 

به همین دلیل در  کاغذی تمام سواالت خود را راجب حال و احوال و زندگی خانواده خود و خانواده آرشام نوشت و به دست سانیا داد تا با  هونیا نمیدانست خانواده اش خبرش را از سانیا می گیرند.

 مادرش تماس بگیرد و انها را بپرسد.

 

 سانیا اب دهانش را قورت می دهد و شماره ی مادر هونیا را می گیرد. 

 ند و گوش سمت راستش را جفت گوش ی که روی گوش سمت چپ سانیا بود می گذارد و منتظر می ماند با مادرش پاسخ دهد. هونیا با لبخند کنار سانیا می نشی

 

 مادر هونیا با شوق جواب می دهد؛ 

 سالم سانیا جان. -

 سالم هاله جون. خوبین؟ -

 بعد کاغذ را از دست هونیا می گیرد و شروع می کند:

 آقا سیاوش خوبه؟ خودتون خوبین؟  -

 خوبم عزیز دلم. سیاوشم خوبه. فقط دلتنگ و نگران هونیا هستیم.  -

 نگران نباشین. هونیا حالش خوبه. -

 حداقل حاال که سیمکارتشو عوض کرده یه حالی از ما بپرسه. -

 هانا خوبه،هاوش چطوره؟  -

 همه خوبیم.  -

 خانواده آرشام چطورن؟  -

 رو تعطیل کردن . خوبن. زبانکده آرشام خدا بیامرز  -

 ای بابا... -
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 سانیا چشم می دوزد به کاغذ و هونیا و با غمی سنگین می گوید: بپرس همه ی اینایی که نوشتم رو.

 سانیا باشه ای آروم به دور از شنیدن هاله می گوید و سپس می گوید: هانا نیست؟ 

 چرا هست. هانا بیا.  -

 م آبجی سانیا. خوبی؟ آبجیم خوبه؟ یک دقیقه می گذرد و صدای هانا می پیچد: سال 

 سالم عزیزم. ما خوبیم. تو خوبی؟   -

 خوبم. -

 با رهام چطور؟ حرف میزنی؟ خوبه؟  -

 اره خوبه. رابطمون بهتر شده.  -

 خب شکر خدا. حواست به خودت و خانوادت باشه. -

 هونیا باشه. چشم. شما هم حواست  به -

 آورد.صدای بغض آلود هانا دل هونیا را به درد 

 خاطرات خیلی زیادی با آنها داشت و دلش داشت برای دیدن آنها پر می کشید.

 خب گوش ی رو میدم به هاوش.  -

 سپس صدای هاوش پیچید؛ 

 سالم ابجی سانیا ؟ آبجیم نیست؟  -

 سالم. نه عزیزم. ولی خیلی حالش خوبه. گفته تو باید بزرگ بش ی و وقتی بزرگ شدی بیای پیشش. -

 میام.   -

 افرین. بگو ببینم چیکارا می کنی؟  -

 هیچی. ابجی سانیا،سورنا خوبه؟  -

 اره خوبه.  -

 ما دملون تنگ شده برای ابجی هونیا و شما. -

 الهی دورت بگردم. -

 گوش ی بده به مامانت. 

 

 بعد از مکثی هاله جواب می دهد: جانم سانیا؟
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 اگه کار ندارین دیگه خداحافظی کنیم.  -

 هونیا رو داشته باش.. بچم خیلی ساده و مظلومه.  نه فقط هوای -

 کند و بعد از لحظاتی خداحافظی کردند ... معلوم بود هاله گریه می

 

 سانیا: هونیا تو ظلم میکنی در حق اونا. 

 هونیا ناراحت می گوید: نه. اینطوری من راحتم.

 اونا به من ترحم میکنن و من از این ترحم ها بدم میاد.

 ن میرم خونه،تو هم حواست به خودت و اون دختر خوشگلت باشه.سانیا: باشه م

 هونیا سرش را تکان می دهد و با سانیا تا دم در می رود و وقتی او رفت به آشبزخانه می رود تا غذایی بپزد.

 

 《هونیا 》

 یک ماه مثل برق و باد گذشته بود و دیشب وقتی رفتیم مطب همون دکتر مشخص شد که بچم دختره.

 

 دم.خوشحال بودم و قرار بود فردا هم برم سر خاک آرشام. هم اینکه برگه های آزمایش رو نشونش بدم هم عکس ی که از بچمون دارم رو بهش نشون بخیلی 

 

 از پیتزایی که برای ناهار به همراه سانیا پخته بودم، خوردم و بعد با یکم لواشک و پاستیل از خودم پذیرایی کردم.

 

 بخوابم تا صبح زود با یه اژانس برم تهران و برم سر قبر آرشام.  بعد هم تصمیم گرفتم

 

 

 

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

 تا شاگردی که میان پیشم برای یادگیری زبان بیان خونه ام بهشون پیام دادم که کالس کنسل هستش.  ۲بود که بیدار شدم و با یاد اینکه قرار بود امروز  ۶صبح ساعت 

 

رده بود و چون عالقه داشت ساله بود و از اونجایی که قرار بود در آینده تو دانشگاه زبان آملانی بخونه می خواست پایه اش قوی بشه و اون یکی دیگه هم پسر همون م ۱۸تا شاگرد هام یکیشون  دو

 میومد تا یاد بگیره. 
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 ج شدم و سر خیابون با یه تاکس ی به سمت تهران راه افتادم.وقتی لباس های مشکیم رو پوشیدم و وسایلم رو برداشتم از خونه خار 

 

 

* 

 وقتی رسیدیم بعدازظهر بود. 

 نزدیک بهشت زهرا پیاده شدم از همون نزدیک که شکالت و این چیزا میفروختن یه بسته شکالت خریدم و به سمت قبر آرشام رفتم.  

 

 دم: سالم آقایی. وقتی به قبر آرشام نزدیک شدم با لبخند نشستم کنارش و لب ز 

 دستی روی سنگ قبرش که معلوم بود تازه درست کردن کشیدم و جعبه شکالت رو گذاشتم روش. 

 اومدم یه خبری بدم. -

 هر چند حتما خودت خبر داری. 

 مکث کردم و عکس ی که دکتر از بچه داده بود رو در آوردم و گرفتم سمت قبر... 

 میبینی؟  -

 پدرش تویی.من یه دختر ناز تو شکمم دارم که 

 باورت میشه؟ 

 من و تو پدر و مادر شدیم. 

 فقط شرمنده که به کس ی نگفتم. 

 دلم نمی خواد یهو بچه رو ازم دور کنن یا هر اتفاق دیگه ای...

 راستش من اونجا خیلی راحتم. دارم با یاد و خاطره ی تو و همچنین بچمون زندگی میکنم.

 مراقب خودمم هستم. 

 گذاشم و لب زدم: قول میدم مراقب خودم و بچمون باشم و وقتی بزرگ شد حتما از خوب بودن و متین بودن تو بهش بگم.  عکس رو تو کیفم

 آرشام خیلی دوست دارم. خیلی!

 

 که رو گونه ام بود رو پس بزنم که نگاهم صاف افتاد به ماشینی که گوشه خیابون پارک شد و بالفاصله خانواده ازش پیاده شدن. سرمو بلند کردم تا اشکایی
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 سریع خم شدم و بوسه ای روی سنگ قبر زدم و گفتم: نمی خوام منو ببینن. ممکن از شکمم بفهمن آرشام. 

 خداحافظ عشقم.

 

د تا برای خودم و خود و به محض رسیدن به اونور خیابون دستمو برای ماشینی بلند کردم و سوار شدم و گفتم منو یک راست ببره ساری.البته تو راه یه جایی ایستا بعد هم تند تند از اونجا دور شدم

 راننده ساندویچ بخرم و خریدم.

 

 

 سرمو به شیشه تکیه دادم.

 می داد. این بچه ی قشنگم بهم آرامش می داد. با اینکه آرشام نبود،ولی بازم یاد و خاطره اش بهم آرامش 

 

 دستمو روی شکمم می کشم و لب میزنم:چقدر خوبه که حداقل تو هستی! 

 

 

 

 سال بعد(  ۳)

 

 موهامو پشت گوشم میدم و دستای کوچولوی دختر قشنگم رو می گیرم.

 مامانی میشه لفطا بلیم بستنی بخولیم؟)مامانی میشه لطفا بریم بستنی بخوریم؟(  -

 م میشم و بغلش می کنم و یه دور میچرخم و میگم: تا حاال که می خواستی با شن و ماسه ها بازی کنی وروجک.حاال بستنی می خوای؟ خ

 زبونشو روی لبش میکشه و میگه: اره اره.

 خیلی خب.  -

 به سمت مردی که بستنی می فروخت رفتم و دو تا بستنی گرفتم. 

 وع کردیم به خوردن. یکیش دادم دست آرزو و یکیشو خودم شر 

 نزدیک به دریا روی زمین نشستیم. 

 آرزو: مامانی ای کاش خاله سانیا و سورنا هم بودن ایجا. 

 اخه من قربون تو بشم.  -

 سورنا مریض بود اگر میومد تو هم مریض میشدی.
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 آرزو یکم از بستنیش خورد و بعد روی پام دراز کشید.

 که تنش بود رو درست و مرتب کردم و بعد شال خودمم مرتب کردم. پیراهنی

 

 .تتو این سه سال من و سانیا یه سالن زیبایی باز کردیم و با هم کار می کنیم. یعنی صبح تا ظهر من میرفتم و از بعدازظهر تا شب اون میرف

 نا بازی می کرد.وقتی صبح ها من نبودم اون آرزو رو نگه می داشت و آرزو هم حسابی با سور 

 جدا از هر چیزی سورنا و آرزو خیلی با هم صمیمی هستن و من و سانیا همش میگیم وقتی بزرگ شدن ازدواج کنن. 

 

 وقتی هم خود سانیا می رفت سالن ،چند تایی شاگرد میومد پیشم برای یادگیری زبان و از سورنا هم مراقبت می کردم.

 

 خب من و سانیا با بچهامون شده بودیم همراه و یاور هم. با اینکه تو این شهر تنها بودیم ولی

 بهمون خوش میگذشت.

 درسته نبود آرشام برام سخت بود اما...آرزو یه جورایی آرومم می کرد.

 طبق معمول هم هم هر ماه یک بار می رفتم تهران پیش آرشام. 

 

 آرزو تموم دنیای من شده بود و واقعا با هم صمیمی بودیم. 

 و باهوش بود که همیشه سراغ پدرشو می گیره و منم میگم رفته پیش خدای مهربون. انقدم زرنگ

 با صدای آرزو به خودم اومدم و از فکر اومدم بیرون... 

 آرزو: مامانی بابای من کی از پیش خدای مهلبون )مهربون(میاد؟ 

 خندم گرفت و دستی به موهای لخت و بلندش کشیدم.

 . هیچوقت نمیتونه بیاد.بابای تو اونجا زندگی میکنه -

 ناراحت شد و همین جور که بستنی می خورد گفت: چه بد. هم من هم سورنا بابا نداریم و بابا های ما هستن پیش خدا.

 سانیا به سورنا گفته بود بابات رفته پیش خدای مهربون و هیچوقت نمی گفت زنده است.

 

 با ناراحتی خم شدم و گونشو بوسیدم.

 بلند شد  و سطل و بیل و اینایی که با یه نایلون براش آورده بودم رو گرفت و شروع کرد به بازی کردن با شن و ماسه ها.  آرزو

 کال عاشق بازی با همین چیزا بود، به خصوص خیلی خیلی عاشق دریا بود. 
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 تقریبا هر دو هفته یک بار میومدیم اینجا تا آرزو بازی کنه.

 چون سورنا آبله مرغان گرفته بود همراه ما نیومدن که یهو آرزو از سورنا آبله مرغان بگیره. امروزم

 

 اسم بچمون رو آرزو گذاشم.  آرزو....اسمی بود که یک بار آرشام گفته بود دوست داره اسم دخترمون باشه و همچنین اسم زبانکده رو هم گذاشته بود آرزو،برای همین منم

 

 م.به دستم نگاه کرد

 حلقه ی آرشام توی دست چپم بود و انگشتری که شب خاستگاری دستم کرده بود توی دست راستم بود.

 هیچوقت حلقه ی آرشام رو از دستم در نیاوردم.

 چون من به اون متعهد بودم و مادر بچش بودم.

 

 به آرزو نگاه کردم که غرق شادی و لذت بازی می کرد. 

 بود.  حس مادرانه ای که داشتم خیلی خوب

 من کنار دخترم خوشبخت بودم و امیدوارم خوشبخت بمونم.

 . 《انتقام زیبا 》گم اون انتقام زیبا بود که من و آرشام رو به هم رسوند و باعث به وجود اومدن آرزو شد و اسم داستان زندگیم رو می ذارمهنوزم می

 

 

 )پایان( 

 

 

 

خواهد بود.پس لطفا منتظر باشین و فکر نکنین ادامه ای واسه 《آرزو کن 》ان برده باشین.ادامه ی این رمان در فصل دومش با عنوانممنونم که همراهم بودین،امیدوارم لذت کافی رو از رم》

 رمان وجود نداره.از این به بعد با رمان های حرام ، اکیپ مثلثی و فصل دوم همین رمان یعنی آرزو کن در خدمتتون هستم. 

 من یعنی رمان عشق تلخ یا شیرین،رمان پسر مقتول،رمان جدی گرفتن آن شوخی رو در سایت رمانکده مطالعه کنین و باعث خوشحالی من بشین.  اگر دوست داشتین رمان های قبلی

 

 . 《۱۴۰۰فروردین سال  ۸دقیقه ی  ۲۰و  ۱۷تاریخ پایان: ساعت 

 



 انتقام زیبا 

282 
 

 

 

  

 مراجعه کنین . سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

  

 

 

http://www.romankade.com/
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