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 زمرد های اشکیرمان 

 ناشناس بی احساس)دالرام.م( ه:نویسند

هست که توی زمرد های اشکی هم اشاره  قبلی این رمان راجب یسنا، دوست شخصیت اصلی این رمانجلد 

 کوتاهی بهش شده. 

به نام خدا 

فصل اول: 

    روی تخت به پهلو دراز کشیدم. دستامو پشت کمرم با کراواتش بسته. پاهامم همینطور. 

 کالفه توی اتاق بزرگش داره چپ، راست قدم رو میره. 

خودشم

    اینقدر گریه کردم و سرش جیغ و داد کردم گلوم گرفته و دیگه اشکی برای ریختن ندارم. 

 دارم نگاهش می کنم ببینم تصمیمش چیه !  

فقط

 محکمی به در خورد و صدای مردی جاافتاده ای اومد: 

تقة

-حسام... این درو باز کن ببینم چه خاکی به سرمون کردی. 

 

حسام رسماً گرخیده بود. پشت در ایستاد و با صدایی که سعی می کرد محکم باشه گفت: 

 -دوستش دارم آقا جون. 
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 :خورد در به لگدی

 .دزدیدیش تو وقت اون کرده یخمون رو سنگ بار هر باباش. نداره دوستت دختره! کردی غلط تو -

 :کرد نگاه من به و برگشت حسام

 زن باید فاطمه... آقاجون نه یکی این اما. چشم گفتم گفتین، شما هرچی همیشه. کشمنمی دست ازش من -

 .بشه من

 :زد عربده و کوبید در به محکم مرده

. توام با سر خیره ی پسره حسام. نمیاد در صداش اوردی مردم دختر سر بالیی چه. حسام کن باز درو این -

 .بیار زاپاسو کلیدای برو رعنا

 :گفتم گرفته صدایی با

 !!...کمک -

 نزد، دست بهم اما تخت، روی اومد که زدم جیغ زده وحشت. سمتم اومد یعسر و شد گرد چشماش حسام    

 :گفت التماس با بهم نزدیک اما

 .کنم می خواهش فاطمه... خدا رو تو... هیس هیس -

  !!...کمک...! بسته دستامو...!! کمک -

 :مرد عصبی صدای و خورد در به محکمتری لگد

 .کن باز درو بیا حسام -

 :گفت آرومی صدای و التماس با حسام

 ...ریزممی پات به رو دنیا... کنم می خواهش... فاطمه -

 :گفتم گریه با. ازش بگیرم فاصله تا کشیدم عقب خودمو سختی به

 .کن ولم... خوامنمی -
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  ...نکن گریه کنم می خواهش... نکن گریه -

 در به انگار سفید، ریشای و مو با یشلوار و کت مرد کردم نگاه. شد باز بدی صدای با اتاق در موقع همین    

 .بشه باز تا بود زده لگد

 :زد داد زنی به رو و کرد من به نگاهی مرده. گرفت شدت ام گریه دیدنش با    

 .کن بازش -

 :گوشش تو زد محکم سیلی و پایین تخت روی از کشید و گرفت رو اش یقه و حسام سمت اومد بعدم    

 کردی؟می غلطی چه داشتی! احمق پسره -

 داد صدای. بیرون اتاق از دوییدم چطوری نفهمیدم و زدم کنارشون. کرد باز رو پاهام و دستا سریع زنه    

 .اومد حسام

 ...وایستا... فاطمه -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 ۲_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .افتادم زمین روی پشت به شدت به من و شد کشیده مانتوم پشت از یهو که بودم ورودی در نزدیک    

 .بود رسونده بهم رو خودش میرفت دهنش و دماغ از خون که حالی در حسام. کشیدم ترس و درد از جیغی    

 کردم سعی و زدم یغج. گرفتم دستش توی محکم و دستم مچ به زد چنگ سریع حسام اما اومد جلو باباش    

 .شکستمی داشت دستم که بود گرفته محکم اینقدر اما بیارم، در دستمو

 ...کنممی التماست... کن ولم -
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 :اومد جلو عصبانیت با باباش

  !نفهم خوادتنمی دختره کنی؟می رفتار ها دیوونه عین چرا هااااان؟ ؟ مرگته چه -

 باید فاطمه. نمیام کوتاه بکشیمم اگر حتی یکی این اما جون اقا ادمواینست توروت وقت هیچ... بخواد باید: حسام

 .باید...بشه من زن

 سال چند تقریباً زنی. اومد نمی در خونش میزدی، کارد و بود شده سرخ صورتش. بود عصبی بشدت پدرش    

 .داد می بودنش باردار از خبر بزرگش شکم. بود ترسیده و بود ایستاده تر عقب هم بزرگتر خودم از

 .بود فایده بی بیارم، در حسام دست از دستمو اینکه برای من های تقال    

 :گفتم تقال و گریه با

 .هستی راضی خود از شعوربی یه تو کن ولم... روانی نمیشم تو زن من -

 می سماجت حرفش سر حال،این با اما ببینم رو پدرش از ترس تونستم می چشماش تو که حالی در حسام،    

 :کرد

  ....یکبار همین. کنم می خواهش... جون آقا -

 :گفت خشم با مرده

 .رو نامحرمی محرم باشم نداده یاد بهت نمیاد یادم. کن ول دستشو اول -

 دستم روی مو دیگه دست درد از. کرد ول دستمو داشت، پشیمونی و گناه حس که حال در مکثی با حسام    

 :گفت پدرش یهو که گذاشتم

 .دشبگیری -

 رها دستشون از تونستنمی اما کرد، می تقال حسام. گرفتن رو حسام بازوهای بادیگارد دوتا دیدم کردم، نگاه    

 .بشه
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... آبروت به زنممی گند نشه زنم فاطمه اگر قسم، مامان خاک به جون، آقا... کنم می خواهش... جون آقا -

  !...بیارین درش عقدم به بشین مجبور تا کنممی تجاوز بهش باراین و دزدممی دوباره هم رو فاطمه

 :زد داد خشم با پدرش

 .برسم حسابش به تا کنین زندانیش زمین زیر تو ببریش... دهنتو ببند -

  .گریه زیر زدم و نشستم زمین روی همونجا    

 .بودم شده گرفتار توش حاال تا که بود وضعی بدترین    

 :گفت حاملهه زن به رو مرده

 .کن استراحت بشین خودتم. بیارن قند آب براش بگو اتاق تو شببر -

 :گرفت رو بازوم و سمتم اومد. نگفت هیچی و زد لبخند زنه    

 . ...عزیزم شو بلند -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 3_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 نشستم سلطنتی های مبل روی. کشیدم عقب خودمو که بریم اتاق سمت خواستمی و شدم بلند جام از    

 :گفت خدمه به روی و نشست ای دیگه مبل روی اونم

 .بیارین قند آب -

 :نشست مبل روی اومد بردن رو حسام شد مطمئن وقتی حسام پدر    

 ...م عذر ازتون پسرم رفتار بابت... خانم فاطمه -
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 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 .کنممی شکایت ازش... اورده زور وبه بود دزدیده منو االنم گرفته ازم رو آرامش نیم و یک.... روانیه یه اون -

 :رفت هم توی اخماش پدرش

 میزدم که حرفی هر به و بود عاقلی و کن گوش حرف پسر همیشه حسام. نمیشه حل شکایت با مسئله این -

 .نیست بردار دست یعنی این. وایستاده من روی تو اشم سر اما گفت می چشم

 :گفت بود حامله که زنه که گذاشتم صورتم روی دستامو    

 .شدن نگران حتماً. شبه 11 ساعت... خانم فاطمه پدر بزن زنگ... جان حسین -

 :گفتم و برداشتم دستامو یادآوریش با

 .بزنین نگز شما نیست نیازی. میرم خودم من. کنین خبر تاکسی یه -

 :حسام پدر

 .نه -

 .گرفت فاصله ازمون و دراورد رو موبایلش بعدم

 .نکنن دعوات که کنهمی صحبت جوری حسین. عزیزم نباش نگران -

 که هایی خواستگاری و ماه ده این تو... زن این اما اومد، مسن زن یه خواستگاری موقع. کردم نگاه زنه به    

 .زنشه یعنی گفتنش نجا حسین وجود با. ندیدمش اومدن

 .خانم نیستم شدنم دعوا نگران من -

  .اومدن قند آب دوتا با خدمه. شد ناراحت کردم اش ضایع که این از انگار گزید لب    

  .من رو یکیش و برداشت اون رو یکیش

 :برگشت دقیقه پنج از بعد پدرش
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 .میان دارن مادرتون و پدر -

 :گفتم بهش توجه بی

 .ماشینشونه تو کیفمم. زمین روی افتاد کردمی ام پیاده ماشین از زور به تداش وقتی چادرم -

 .بیارن چادرمو و کیف گفت و زد زنگ خدمتکارهاشون از یکی به کنم فکر و برداشت رو موبایلش    

 :گفت جوانش زن به رو پدرش

 .کن استراحت اتاق تو برو -

 .نسورآسا سمت رفت حرف بی و شد بلند جاش از سختی به    

 .داشتن بزرگ و قصر شبیه دوبلکس خونه یه    

 .گذاشتن آسانسور هم باال طبقه به رفتن برای    

 ...ماه ده این تو بود کرده جهنم برام رو زندگی نامرد، کنم، عرض چه که مرد این... حسام

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 4_پارت#

 :ایتا روبیکا، م،تلگرا در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 مشکیم مقنعه و کردم سرم همونو اما بود شده کثیف و خاکی بشدت چادرم. اومد چادرم و کیف با خدمتکار    

  .داشتم بابا و مامان از پاسخ بی تماس کلی. برداشتم رو موبایلم توش از و برداشتم رو کیفم. کردم صاف رو

 :گفت نگرانی با و داد جواب سریع گرفتم رو مامان شماره    

 فاطمه؟ -
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 .مامان سالم -

 ؟...اونایی خونه گفت زد زنگ منش عمادی آقای خوبی؟. عزیزم سالم -

 :گفتم کالفه

 .اینجا اوردتم زوربه روانیشون پسر... مامان آره -

 :مامان. کرد می نگاهم اخمو کردم نگاه بزرگ منش عمادی به

 .اونجا بردتش بزور نپسرشو میگه سعید... هین -

 :اومد بابا صدای

 .من به بده رو گوشی -

 جان؟ فاطمه -

 بابا؟ بله -

 کرده؟ کاری کرد؟ هم اذیتت -

 .دنبالم بیاین زودتر فقط. اومد موقع به باباش... نه -

 .نکنن غلطا این از دیگه میدم اینا به من درسی چنان... باشه -

 .اوردن جوش به ها منش عمادی خونشو یعنی میگه رو ای جمله همچین داره که عصبیه اینقدر بابا اینکه    

 .عزیزم نزدیکیم -

 :بزرگ منش عمادی. کردم قطع رو تماس

 .بشین محرم حسام با مدت یه بگم پدرت به خوام می -

 :گفتم داد با بعدم و کردم نگاه منش عمادی به بهت با
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. باشن دوشتون به حلقه و غالم همه کشور تو دارین سمت چون نیست قرار کردین؟ فکر باخودتون چی چی؟ -

 .ندارین تفاوتی خیابون تو مردم با بگیرن ازتون سمتو این

 .نبودم کردن سکوت آدم منم اما بود شده عصبی. بود دیگه هم تو بشدت اخماش    

 ندادن؟ یادت بزرگتر به احترام -

 ندادین؟ یادش نامحرمی محرم نشه؟ مردم دختر مزاحم ندادین یاد پسرتون به چی؟ شما -

 .اومدنمی در خونش زدی می کاردی

 .شده عاشقت اون -

 شما روی تو اون طریق از کردن پیدا راهی یه عمرش تمام از بعد انگار فقط نشده، عاشق اون. کرده غلط -

 .وایسته

 :گفت و شد بلند جاش از

  .شناسممی تو از بهتر رو پسرم من -

 :مگفت داد با که بره اومد

 .کالنتری میرم امشب همین... میرین در قصر نکنین فکر -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 5_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :انداخت بهم سردی نگاه. سمتم برگشت و ایستاد

 .نترسون مدرک بی شکایت از منو -
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 :گفتم شده گرد چشمای با

 .هست اینجا شاهد همه این مدرک؟ بی -

 .برسه پدرت تا بده استراحت فکت به. باشه بسته دهنشون که گیرنمی خوبی حقوق اونا -

 مرتیکه یه. میشه تربیت حسام مثل کسی مسلماً اون مثل شعوری بی آدم از... مرتیکه. کردم نگاهش عصبی    

 بد و نداشتم مشکلی فراشش تجدید و شدن دار بچه با. کرده تابوت پای زنگوله هوس پیریش وقت که باز زن

 خودش عین هم پسرش مسلماً و کرده روی زیاده کنم می حس رسیده، که مردک این به اما دونستمش،نمی

 .گیره می سوگلی خودش برای و کنار میزارتم چشمم زیر افتاد چین و رفت باال سنم یکم وقتی میشه

  .تو اومدن مامان و بابا که بشه کم سرم از اش خانواده و حسام شر کنم کارچی بودم فکر تو    

 .بودم بابا پیش وقتی داشتم نکردنی باور امنیت حس. انداختم بابا بغل تو خودمو و رفتم سریع    

  خوبی؟: بابا

  .آره -

 :مامان بغل تو رفتم بابا از بعد

  ...شده خون کاسه چشمات -

 :گفت عصبی بابا منش عمادی اومدن با

 کنین؟ چیکار خواستنمی اوردمی من دختر سر بالیی. کنی می کنترل رو پسرت گفتی شما -

 :گفت خونسردی با منش عمادی

 که اینجا تا. حسابی مرد کرده کور رو چشماش دخترت، عشق. نیست شنو حرف ای حیله هیچ به حسام -

 نزده؟ دست بهش حتی... خوادشمی کنه ثابت شما و من به که اینجا اوردتش و دزدیدتش

 :گفتم غیظ با

 نمیشه؟ محسوب زدن دست داره، درد و کبود االن که داده فشار اونقدر و گرفته دستمو اینکه -
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 .اومدنمی در خونش میزدی کارد رو بابا

 .کنیم لتوص شما خانواده با خوایمنمی ما. رو ما نمیگیرین جدی شما انگار نکنیم رسمی شکایت وقتی تا: بابا

 :گفت منش عمادی بریم، که برگشت بابا

 زمین زیر تو االن. رسیده جنون به شیفتگی فرط از پسر اون کنین؟ قبول غالمی به رو حسام کنم چیکار باید -

 شما دختر بخاطر نزده، حرف من روی تو وقت هیچ که پسری. میشه کنترل قابل غیر وگرنه کردم زندانیش

 .میزد عربده من سر امروز

 تو کنین فکر نباید دارین منسب و مقام چون. جناب نمیشه زوری ازدواج. شماست تربیت مشکل این: مامان

 .محقین چیز همه

 نده گوش هم کسی حرف به و باشه عاشق اندازه این تا که باشین داشته پسری. من جای بزار خودتو شما -

 کنین؟می چیکار باهاش

 .کنممی عاقش: بابا

 .بود جدی کامالً بابا. کرد نگاه بابا به هشوک منش عمادی

 :گفت و اومد خودش به منش عمادی

 حقی هیچ حسام... بشن محرم فقط. بشن محرم بهم دوتا این بزارید. بدم بهتون پیشنهادی یه خواستممی -

 ...از بعد خوابه می آتیشش میشه محسوب زنش دخترتون باشه راحت خیالش که همین. داشت نخواهد

 :حرفش وسط پرید سریع مامان

 .بمونیم اینجا نیست نیازی دیگه -

*** 
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 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 تا لبش و بینی زیر خون و بود کبود چشمش زیر. تو اومد در از حسام یهو که بیرون بریم خونه از اومدیم    

  .بود شده خشک گردنش زیر

  .بود خونی هم سفیدش پیراهن و پریشون موهای

 :گفت دیدنمون با

 .فاطمه بی میرممی من... نصرتی آقای. کنممی خواهش... نه -

  .نیست عالقه این:  بابا

 :کرد نگاه پدرش به التماس با حسام و ایستاد پیشم اومد

  ...جون آقا-

 .بگیره صورت هم ای دیگه اتفاق نیست قرار. باشن هم محرم اینا ماه یک فقط... صرتین آقای:  منش عمادی

 .شوهرش خونه بیاد باید زنشه چون کنینمی ادعا موقع اون البد. نداره وضع این حال به فرقی هیچ:  بابا

 :حسام. کرد نگاه بابا به فقط منش عمادی

 .کنممی بگین هرکاری کنین؟ قبول کنم چیکار بگو( بود من بابای منظورش... )حاجی -

 :گفت اخم با بابا

 .گفتیم بهت بار صد اینو نیستی اتکایی قابل مرد تو. نمیاد خوشش تو از من دختر -

 الکیه...! کنه می التماس داره ماهه چند. سوخت براش دلم لحظه یه. کنه گریه بود مونده کم انگار حسام    

 .مزاحمه یک فقط اون. نیست اینطوری عاشق آدم رفتار. همش

 .دارم دوستش حاجی: حسام

 :گفت عصبانیت با بابا
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  !...نههههههه میگم -

 :اومد حسام صدای. بیرون اومدیم عمارت از و زد کنار رو حسام بعدم    

 ....جون آقا -

 :گفت مامان. افتاد راه بابا و شدیم ماشین سوار

 .میشه تکرار بازم موضوع این وگرنه. سعید کنیم شکایت بریم باید -

 شکایت و دادیم پرونده تشکیل همونجا. کرد می خدمت بابا که کالنتری رفتیم. داد تکون سر فقط بابا    

 .بشه ارسال پرونده قاضی برای شد قرار و کردن پرونده ضمیمه کبودمم مچ. کردیم

 درد زیادم، های گریه اطربخ چشمام،. بودم جنازه شبیه. بودن گفته رو صبح اذان خونه، رسیدیم وقتی    

 .داشتن وحشتناکی

  ...برد خوابم کی نفهمیدم و کشیدم دراز تختم روی صبح، نماز خوندن از بعد    

* 

 جان؟ فاطمه -

 :گفت و زد بهم لبخندی. بود مامان. کردم باز رو چشمام    

 .اومده منش عمادی حسام مادر. بزن صورتت و دست به آبی یه پاشو دخترم -

 .زدم آب رو صورتم و دست و شدم بلند. نگفتم هیچی اما رفت توهم خماما    

*** 
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 .اومد می یخواستگار برای که بود مسن زن همون. بیرون رفتم اتاق از و پوشیدم مناسبی لباس    

 :گفت مامان و نبود بابا. کردم سالمی

 !صحبت برای بیایم بعد بخوره ای صبحانه یه فاطمه نداره اشکال اگر منش عمادی خانم -

 :گفت احترام با و زد لبخندی مادرش

 .عزیزم برو. حتماً -

 و زدمی فحر احترامی چنان با همیشه.  بود همین مادرش. نشستم صندلی روی و شدم آشپزخانه وارد

  .بستمی رو ما دهن که کردمی نگاهمون

 :نشست کنارم خودشم. گذاشت جلوم فرنی با و ریخت برام چایی مامان

 .دارن بر سرمون از دست کالً اینا کنیم چیکار کن فکر یکم بشین -

 .دیگه کردیم شکایت -

 :گفت و داد تکون تاسف به سری

 .بسته رو پرونده منش عمادی گفت زد زنگ بابات -

  .کردم نگاهش گرد چشمای با

 .است کاره همه بابا مثالً اونجا آخه؟ چرا -

 .دخترم داره فرق هم قدرتشون و منسب... داره فرق خیلی سرهنگ اسم با وزیر اسم -

 :گفتم وار بیچاره. کشیدم آهی

 .بده دستور خوادمی البد چون... که کنم ازدواج باهاش مجبورم باشه اینطوری -

 .کنیممی صحبت بعداً بخور رو ات صبحانه. داره سرش تو فکرایی یه بابات حاال... نباش نگران :مامان
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 مبل روی. بیرون اومدم آشپزخانه از و شدم بلند. خوردم رو ام صبحانه منم و منش عمادی پیش رفت مامان    

 .نشستم نفره تک

 .داشتنشه دوست سر از کنین باور اما کنه،می اذیتتون خیلی حسام دونممی -

 .دارم مشاوره وقت عاشق آدمای همین با سالهاست من... رو حرف این نگین: مامان

 شما به که بود داده قسمم حسام. بگم بهتون رو واقعیتی یه اومدم امروز راستی... ولی نیست شکی اینکه در -

 ….بدونین شماست حق این. تونمنمی دیگه... اما نگم چیزی

 .بگم که اینجام االن و مداد رو قسمم کفاره

  !بفرمایید؟:  مامان

 تو بچه هم بچگی از و بود حساسی سن تو. بود سالش 15 حسام شدیم جدا هم از وقتی منش عمادی و من -

 ضربه خیلی حسام شدیم، جدا هم از ما وقتی. نداشت گفتن نه جرأت گفتمی باباش هرچی.... بود خوری سری

 دیدنش اجازه که داشت جوری رو حسام حضانت. نرم کردمی التماس من به ماا نگفت، هیچی باباش به. خورد

 شدم مجبور همین، برای نداشتم، پولی. برد می جلو قدرتش با رو کارهاش که بود مردی اون. نداشتم هم رو

 عدب شد وابسته بهش خیلی حسام. بود حسام از بزرگتر اون. داشتیم هم دختر یه. پیرم پدر پیش شهرستان برم

 نظر از حسام. خورد رو دومش ضربه سالگی17 تو حسام و رفت ایران از و کرد ازدواج اون اما من، رفتن از

 ...نامادریته این گفت و اورد رو حسام همسن جوون دختر یه بابا، که بود ریخته بهم بشدت روحی

*** 
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 .کنه نگاه هامون چشم تو تونستنمی انگار شد خیره زمین به    
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 خودش داره نکرده، تالشی خواهرش و من داشتن نگه برای کنه می فکر چون و شده مند عالقه تو به حسام -

 خودش سر بالیی ترسممی... نتونه هم بارنای... اگر. دخترم بیاره بدست رو تو تا زنه می آتیش و آب به رو

  .بیاره

 :گفت و گرفت هاش چشم از رو اشک نم

 .کرد تعریف برام رو دیشب ماجرای حسام. بودم شده مزاحمتون همین گفتن برای -

 جواب بهش خواستگاریش اومدی هرکسی نیست قرار. داشتین دختر خودتون شما... منش عمادی خانم: مامان

  .که بدیم بله

 .کنه خوشبخت رو جون فاطمه که کنه می کاری هر ام بچه کنین باور -

 .پدرش نفوذ و پول با حتماً -

 :گفتم و گرفتم ازش نگاهمو. گفتن برای نداشت هم حرفی مطمئناً... بگه نتونست چیزی    

 هم قبالً رو اینا. دارهن هارو معیار اون از کدوم هیچ شما پسر دارم هایی معیار من. خانم ندارم ازدواج قصد من -

 .گفتم

 .کنه می رو کار همون اون برسه، معیار اون به تا کنه چیکار حسام بگو تو -

 .کنه تموم رو بحث کردم التماس چشم با و کردم نگاه مامان به    

 باز از قبل کردن مختومه نفوذشون با رو کردیم ازشون دیشب که شکایتی پرونده منش عمادی آقای: مامان

 بدم؟ مردی همچین پسر به دخترمو دارین توقع. شدن

 :گفتم اما میشکنه، دلش حرف این با دونستممی اینکه با من و کشید آهی زنه    

  ...تره پررنگ بقیه از که... هست ام دیگه مهم دلیل یه -

 :کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش
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 هم رو پسرش گیره،می پسرش همسن جوون زن یه و میده طالق رو زنش زندگی عمری از بعد که مردی -

 .کرده تربیت خودش مثل

 :گفتم و شدم بلند و انداختم باال شونه من اما کرد، نگاهم چپ چپ مامان. شد بسته کالً دهنش

 .اجازه با. زدم رو حرفام من -

 .پیشم اومد مامان رفت، حسام مادر که مدتی از بعد. برگشتم اتاقم به

 شده؟ زن اون اراحتین باعث حرفت دونی می -

 :انداختم پایین رو سرم

 .خورده ضربه خودش که راهی از اونم. نیست زن یک برای اتکایی قابل آدم پسرش که دونستمی باید اون -

 :کشید آهی مامان

 و دیوانه اما بودن، عاشق مراجعه، پیشم اومدن می که کسایی همیشه. زده بهم منو معادالت همه پسر این -

 ...خودم دختر اما بدم، مشاوره بهش تونستممی بود، غریبه آدم یه اگر. دننبو مجنون

 :گفتم و کشیدم آهی منم. نداد ادامه رو حرفش

 ...دون نمی -

 .چرخوندم کاسه تو رو چشمام موبایلم، زنگ صدای با    

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 9_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :کردم اشاره گوشیم به. حسامه دیدم کردم نگاه
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  !...که نیست بردار دست... بفرما -

 .سیاهت لیست تو بزار اسمشو: مامان

 .اومد بابا تا کردم سرگرم خودمو گوشی با یکم منم رفت، که مامان. کردم کارو همین    

 :گفت مامان به رو و کرد بهمون ای خسته نگاه

 میاری؟ چایی خانم -

 بود خیره زمین به خوردنش، و چایش شدن سرد تا بابا. نشستم مبل روی منم. آشپزخانه رفت سریع مامان    

 :گفت گذاشت سینی تو که رو چاییش استکان باالخره. نگفتیم هیچی هم ما. نگفت هیچی و

 .کنیم زندگی کالً دیگه شهر یه بریم کنم بازخرید رو خودم خواممی -

 .کردیم نگاهش شوکه هردومون

 !بابا -

  .نداره ای فایده کنیم شکایت هم بار صد. بره می جلو پارتی با رو هاش کار همه منش عمادی -

  .شدم خیره زمین به ناراحتی با

 .نکردم گوش من و نشه درست ها دردسر این که بود این برای... بزنم پوشیه گفتین بهم که زمان اون -

 .دخترم نکردی اشتباهی تو: بابا

 .میشد تموم گرون و بود ظلم خیلی... کشیده که زحمتی همه از بعد مامان دادن مشاوره قید و بابا بازخرید    

 :گفتم مکثی با

 بابا؟ -

 جانم؟ -

 .بزارم شرط منش عمادی حسام برای خواممی. بگم چیزی یه خواممی... راستش... من -
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 .بگو تر حواض رو منظورت: مامان

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 .کنم می ازدواج باهاش... بده انجامشون تونست اگر. بزارم سخت شرط سری یه خواممی -

 کارهای خاطر به بخوان اگر. بمونه وزیر عمرش آخر تا نیست قرار مرتیکه این میگی؟ چیی فهمی می: مامان

 بعدشم،. نباشه گیر پسرش پای معلوم کجا از. میشه ومتم بد هم شما خانواده اسم کنن، دستگیرش خالفش

 .بدیم مثبت جواب حاال که نگفتیم نه بهشون  مدت همه این

 .نزن رو حرف این نریم اینجا از ما اینکه بخاطر. عزیزم میگه درست مادرت: بابا

 رو ها شرط باشه داشته راگ. داره دوستم واقعاً... شاید... زد آتیش و آب به رو خودش مدت همه این اون... نه -

 .میده انجام

 :گفت اما نیست راضی بود مشخص مامان

 بزاری؟ خوای می شرطی چه -

 .....دارم قصد اما نکردم، فکر خوب بهش هنوز -

*** 
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 :دوم لفص

 :گرفت رو منش عمادی شماره و برداشت رو تلفنش بابا    

  ...سالم -
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- ... 

 .هست صحبت سری یه ما خونه بیاین امشب برای خواستممی. هستم جریانش در بله -

- ... 

 .میشه راضی ازدواج به بده، انجامشون آقاحسام اگر که داره شرط چندتا دخترم -

- ... 

 .منتظریم -

 :داد تکون تاسف به سری. کرد قطع رو تماس    

 .کنم استراحت میرم من. بده انجامشون نتونه امیدوارم -

 :گفت و شد بلند جاشش از هم مامان. رفت اتاق به بابا    

 .درسته شام بیاد خانم توران بزنم زنگ -

 کاغذ روی رو هاش تبصره و ها ماده و هام شرط همه و رفتم اتاق به و شدم بلند منم. برداشت رو تلفن    

 .نوشتم هم دیگه کاغذ یک توی روش از. نوشتم مرتب

  .داشتم استرس شب برای خیلی

 شلوار و کت بود، شده زخم که لبش گوشه و کبود گونه با حسام. اومدن که بود شب هشت ساعت باالخره    

  .بود پوشیده ای نقره کراوات و سفید پیراهن و مشکی

  .بود دستش هم رینیشی جعبه و گل دسته یه    

 .نبود باباش زن و بود اومده مادرش هم باز. میزد برق خوشحالی از چشماش    

  .بشینن کردیم تعارفشون سرسنگین،

 .خدمتیم در... صولتی آقای خب: منش عمادی

 :دادم بهشون و سمتشون رفتم و برداشتم کاغذ یه کنارم عسلی میز روی از منم کرد نگاه من به بابا    
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 .کنممی قبول به بدن انجام اگر رو هاش تبصره ماده و قواعد و قوانین تمامی. هاست این من های شرط -

 :خوندن به کردم شروع خودم و برداشتم رو دوم کاغذ. بودن نشسته هم کنار باباش و حسام

  .هست ماه 6 فقط شروط این اجرای مدت -

 و دانشگاه شهریه و خوراک و خورد خرج. پدر رسم و اسم از هاستفاد و پارتی بدون کار کردن پیدا: اول شرط    

  .باشه کردن پیدا که کاری همین حقوق از باید... و پوشاک

 و مادر و پدر از کلی طور به. بدین دریافتیتون حقوق از رو اش اجاره و کنین اجاره رو جایی: دوم شرط    

  .بشن جدا خانواده

 .بود جوری یه اش قیافه .کردم نگاه حسام به چشمی زیر    

 یک باید. کند شما نام به مالی یا ملک زمین،. کند کمک شما به ریال یک ندارد حق پدرتون: سوم شرط    

  .ماه شیش این تو نکنین استفاده باال مدل ماشین از و باشین داشته فقط خودتون برای 405 یا سمند

 بفهمید بتونید تا کنین اندازپس رو اندکی هرچند مبلغ بتوانین که باشد جوری کارتون باید: چهارم شرط    

  .نه یا دارید را مستقل زندگی یک چرخاندن شرایط

 حضور و بقیه از گرفتن جزوه و تقلب بدون. هست خوب نمرات با دانشگاه های ترم گذراندن: پنجم شرط    

 .کالسا همه تو داشتن

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 11_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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  .دیشب مورد مثل و وقفه بی های تماس از. کنند ایجاد مزاحمتی نباید دیگه: ششم شرط -
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 و شرایط این به که کنم می قبول را ازدواج صورتی در... ماه شیش پایان از بعد: آخرم شرط و هفتم شرط و    

 آخر تا کنن کمک بهتون خانواده ریال یک از اینکه هست هم قوانین سری یه. بدین ادامه شرایط این به یزندگ

 مهم خیلی مورد یک و. برام کنین ایجاد مزاحمت اگر یا. بود خواهد منفی جوابم و کنمنمی صبر ماه شیش

 .ننوشتم کاغذ تو که هست هم دیگه

 و بود لبش روی محوی لبخند یه مادرش. بود اخمو پدرش. کردم نگاه بهشون و گذاشتم کنار رو کاغذ    

  .دادنمی نشون خاصی چیز اش چهره... حسام

 .بیرون برین االن همین کالً بهتره بگیرین، تر جوون زن که بدین طالقم شد سالم 50 ،40 وقتی قراره اگر -

 .کردم سکوت من و کرد نگاهم اخم با منش عمادی    

 آقاحسام؟ چیه نظرت. یدینشن رو شروط: بابا

 :گفت جدیت با حسام

 .میدم انجام رو اش همه. قبوله -

 :گفت حسام که کردم نگاهش فقط

 .میدم انجام باشه سخت هاتون شرط هم هرچقدر وقت هیچ. نمیام کوتاه. صولتی آقای عاشقم واقعاً من -

 .دارم من هم شرط یک:  بابا

 :بابا. بود نگفته قبال. کردم نگاه بابا به

 .کنین زندگی همینجا باالی طبقه بیاین باید کنین، ازدواج شد قرار و دادین انجام رو شرروط تمام اگر -

 .منه به توهین این! کنین جدا ازش دستشو خواین می که دارید من پول از تصوری چه -

 :انداخت بهش خونسردی نگاه بابا. گفت اینو منش عمادی    

 در. کنن پرداخت باید باالخره رو ای اجاره یه. بشینن باال بیان رایگان نیست هم قرار. جناب نکردیم جسارت -

 باشیم؟ داشته باید تصوری چه کنی، می مختومه پارتی با رو از نشده باز پرونده شما وقتی ضمن
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 :گفت حسام به رو که بود عصبانی اینقدر. بود عصبی  منش عمادی    

 رو هاشون شرط. کنم تحمل رو ها این های توهین تونمنمی این از بیشتر. حسام مخالفم ازدواج این با من -

 .دارم حسام اسم به پسری کنم می فراموش منم. کن فراموش منو کنی، قبول

 زده خشکش حسام. رفت بیرون خونه از و شد بلند بزنه، حرفی کسی بزاره اینکه قبل و شد بلند جاش از    

  .داد تکون أسفت به سری و کشید آهی مادرش. بود

 .بود حاکم فضا تو طوالنی سکوت

 :کرد نگاه بابا به و کرد بلند سر مکثی با حسام    

  ...میدم انجام رو همه و دارم قبول رو ها شرط همه من... صولتی آقای -

 :کرد نگاه بابا به دوباره و کرد سربلند مدتی از بعد کرد نگاه زمین به    

  بدین؟ اش اجاره بهم کنم اجاره مدت این قراره که ای خونه جای میشه خالیه، باالتون طبقه اگر -

 :گفت مامان بگه، چیزی بخواد اینکه قبل. نداشت توقع بابا

 رو خونه این آدمای از کدوم هیچ اینکار کنی آمد و رفت جوری مدت این باید نره یادت فقط حسام، آقا باشه-

 ...نمیشناسی

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 12_رتپا#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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  ...چی؟ کنه ازدواج ای دیگه کس با ماه شیش این تو اگر... اما... چشم: حسام

  !...دنیاست های ترس بزرگترین جز واقعاً انگار پرسید، رو سوال این ترس با جوری    
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 :گفتم من همین برای نگفتن چیهی بابا و مامان

 خسته یا و نکنین عمل ها شرط به اگر کمتر، یا ماه شیش از بعد. افتهنمی اتفاق این دیگه ماه شیش تا -

 .ببینم رو نتیجه بمونم منتظر ندارم تعهدی دیگه من بشین،

  ....میدم انجام: حسام

 .است آماده شام. بندازیم سفره بریم بیا دخترم. نمیمونه دیگه صحبتی پس... خب بسیار: مامان

 .آشپزخانه رفتیم مامان با و شدم بلند جام از

 و شد بلند جاش از سریع حسام که بندازم سفره بشینم زمین روی بیام برداشتم ها لیوان سینی با رو سفره    

 رفتنگ سینی حالت همون تو دستام که جوری زد خشکم لحظه یه. گرفت ازم رو سینی حرف بی جلوم اومد

 .موند ثانیه دوسه

 سفره رفتم و کردم اخمی. کنه چیکار موند بعدش اما زمین، گذاشت رو سینی که کردم نگاهش حرف بی اما    

 :گفتم فقط و برداشتم رو

 .بگیرین یاد کنین نگاه بشینین باراین -

 .چشم. ببخشید -

 راست و خم اینکه برای و نشست سفره رکنا زمین روی بابا. انداختم رو سفره و کردم فوت سنگین نفسمو    

 .چید می سفره روی اون و اوردممی رو وسایل من نشم،

 که سختی راه به مسلماً. فکره تو و خورهمی میل بی حسام دیدم شدیم خوردن مشغول و نشستیم وقتی    

 .کنه می فکر داره روش پیش

 :گفت شرمندگی و خجالت با حسام،. شد لندب هم حسام و کرد رفتن عزم مادرش، و شد جمع سریع سفره    

 ...نداره اشکال...اگر ؟...باال بیام فردا از... میشه... صولتی آقای-

 .تومنه هزار 400 مالی هم شم اجاره و داره زندگی وسایل سری یه باال. نیست مشکلی: بابا
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 .ممنون: حسام

 .بنویسیم نامه اجاره امالک مشاور بریم بیا فردا -

 :کرد نگاه مامان به عصبی بابا. رفت و بیاد عصر پنج فردا، شد قرار و کرد قبول بازم حسام

 کردی؟ قبول چرا -

 .باشیم داشته نظر زیر اونو باید کنه، می عمل ها شرط به چطوری که ببینیم خوایممی اگر ما -

 :گفت اخم با بابا

 ؟...باشه تنها ساختمون این تو دخترت با اون خوایمی -

 هم خانم توران بعدشم... مونممی خونه تو و میدم مشاوره اینترنتی و کنم می تعطیل رو ام مشاوره فترد: مامان

 .باشه حتماً نیستم که وقتایی میگم

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 13_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :گفتم کردنش آروم برای. خورد می حرص فقط بابا    

 .تونستمی دیشب وگرنه زنهنمی من به آسیبی اون بابا، -

 :گفت کالفه مامان. رفت اتاقشون سمت به و کرد بهم ای طوالنی نگاه بابا    

 .کن استراحت یکم برو توام. شورهمی خانم توران رو ظرفا -

 .رفتم اتاقم سمت به و دادم تکون سری    
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 باباش پارتی که کنه پیدا کاری خواد می واقعاً چطوری حسام که کردم فکر این به و کشیدم دراز تخت روی    

 .نباشه دخیل توش

 ؟...باشه هم نظرمون تحت که نکنیم جور براش رو کاری خودمون چرا. زد سرم به فکری و کردم فکر یکم    

 بر حسام برای هم قدم یک مطمئنم بابا هرچند. راغشونس رفتممی االن وگرنه بخوابن رفتن مامانشون حیف    

 .بود یسنا بابای موردم تنها. نمیداره

 کار شرکت اون تو هم آبدارچی یک حد در. خوبه آلمانیش و انگلیسی زبان حسام فهمیدم، که اینطوری    

 براش ما اینکه. کنه داپی کار باید خودش اون کن؛ ولش گفتم بعد اما. داره حقوق میلیون 3 ماهی باشه، داشته

 ؟...داره فرقی چه باباش، یا کنیم بازی پارتی

** 

 رفت یسنا که بود پیش هفته دو. نداشتیم دانشگاه و بود تابستون. بود 9 ساعت شدم، بیدار که خواب از    

  .بود شده تنگ براش دلم. خودش خونه

 :گرفتم رو اش شماره صبحانه خوردن از بعد    

 بله؟ -

  !...معرفت بی سالم -

 تو؟ یا من... سالم: خندید

 .دوستتو کردی فراموش دیگه هست، ات بچه و شوهر... خودت خونه رفتی حاال... دیگه تو -

  !...فاطمه چی که باشی خودت خونه خانم میده حالی یه وای: خندید

 !؟...دیگه کنی پذیرایی ازم تونیمی بیام بخوام پس... عجب: خندیدم

 .توام بخوری میدم شد پیدا چیزی اگر حاال! بخورم مختو حسابی خواممی که بیا عزیزم، آره -

 :گفتم و شدم آماده. کردیم خداحافظی و خندیدیم
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 .یسنا پیش میرم سر یک من مامان -

 .برات باشه نکرده کمین پسره این وقتی یه... بانوان آژانس بزن زنگ. عزیزم باشه -

 .دادم آدرس و شدم سوار اومد، آژانس که این از بعد. گفتم ای باشه    

 .خورد آشنایی ماشین به چشمم که بودم خیره بیرون به    

 نداره؟ سرش تو عقل پسره این بود؟ حسام. شد گرد چشمام    

. دیدم ماشینش تو حسام کردم نگاه عقب به برگشتم و شدم پیاده آژانس از شون، خونه جلوی رسیدم وقتی    

 .جلو بیاد مکرد اشاره دستم با

 .شد پیاده ماشین از حسام و داشت نگه پام جلوی و سمتم کرد حرکت آروم بود، ایستاده دور که ماشین    

 .سالم -

 کردین؟ پیدا کار افتادین؟ راه دنبالم چرا... سالم -

 مواظب ورد از گفتم. بیرون میرین دارین دیدم که ببینم رو شما بیام سر یه قبلش خواستم... برم خواستممی -

 .باشم

 .ندارم شما مواظبت به نیازی من -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان
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  !...کنین مراقبت خودتون از تونینمی چقدر دیدم دزدیدمتون، که پیش روز دو  -
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 جثه برخالف. بست رو پاهام و دستا اون. بکنم کاری بودم نتونسته واقعاً چون... شدم الل که زد حرفی یه یعنی

 .داشت زیادی زور اما نبود، هیکلی که اش

 :گفتم و کردم بهش پرخشمی نگاه

 .فسخه شروط نکردین، پیدا کار دیگه هفته دو تا -

 .شد باز صدا بی در،. زدم رو آیفون زنگ و خونه سمت رفتم و کردم بهش رو پشتم    

 محکم درو ناخواسته اومد، در بیشتر حرصم. کردم نگاه بود لبش روی لبخند که حسام به در، بستن موقع    

  .بستم

 .آسانسور سمت رفتم و کشیدم هوفی. پریدم صداش از خودم    

. منتظرمه در ویجل و پوشیده شلوارک و تاپ یه و بغلشه ویهان دیدم رو یسنا بیرون، اومدم آسانسور از وقتی

 :بوسیدم رو لپاش و گرفتم بغلش از رو ویهان و کردیم بغل همو و زدم بهش  لبخندی

 .خوشگله... واییی -

 :گفت یسنا و نشوندم پاهام روی رو ویهان و نشستم مبل روی    

 .باش راحت نیست، خونه نوالن -

  .مرسی باشه -

 .کردم تشکر و برداشتم لیوان یه کردم، سالم شدم، بلند. بیرون اومد شربت دوتا با آشپزخانه، از خانم هوران    

 !...کنیامی داریخونه عجب: گفتم کنایه با

 .پیشم نشست و خندید

 .حسامو پسره این دیدم آیفون تو از خبر؟ چه تو -

 :گفت باز نیش با یسنا. دادم تکون تأسف به سری

 .باهم شدین بختخوش شاید بده، بله یه حاال... عاشقه بدجوری طفلک -
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 .دزدیدتم پیش دوروز: خندیدم

  .بیرون زد دماغش تو از و پرید گلوش تو خورد،می داشت که شربتشو    

 :گفت و کرد تمیز صورتشو دستمال با سریع یسنا. کردم جمع صورتمو خنده با    

  !میدن؟ طوریاین رو خبری همچین -

 :گفت اشتیاق با و زده هیجان یهو

 کرد؟ تجاوز بهت -

 :گفتم و خندیدم میشه؟ بزرگ یسنا کی خدایا

 .بترسونه رو مونهمه خواستمی فقط.... عزیزم نه -

 :کرد جمع چندش با صورتشو. شد آویزون صورتش

 کنن تجاوز بهش که دزدنمی آدم... واال. دادمنمی دست از رو فرصت بودم جاش من...! بخار بی ی پسره -

  !...دیگه

 یا کنم ازدواج باهاش کنه مجبورم تونهمی اینطوری کردمی فکر نداشت کاریم میگی؟ چی متوجهی... یسنا -

 .کنه قبول کنه مجبور رو امخانواده اینکه

 :گفت و کشید هوفی

 !...بخاره بی انگار اما اومد، می خوشم ازش کم کم داشت -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان
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@nashenas_bi_ehsas 
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 به و رویا تو فاز یه همیشه یسنا البته...! بود شده گرفته نکرده تجاوز بهم حسام اینکه از حالش یسنا انگار    

 ها آدم از خیلی مشکالت برابر در داشته زندگی تو که مشکالتی. داشت رو کردن زندگی رمان اساس بر قولی

  .دهبو هیچ

 اونا تحمل و تاب به متناسب که کنه آزمایششون چطوری و بده مشکالت چقدر آدم هر به دونه می خدا    

 .باشه

 مستقل؟ زندگی با کنی می چیکار تو -

 :شد باز نیشش

 !...پادشاهی -

 :گفت و خندیدم

 .خوردنی فسقلی جوجو یه... و مامان یه... بابا دوتا... خوب شوهر... واال -

 .شکر رو خدا -

  :گفت هیجان با

 ...تااااااازه -

 :گفت و کرد باز نیششو که کردم نگاهش منتظر

 ...کردن آشتی اینکه مثل هم نیما و فرید بابا -

 برگشته؟ نیما مگه -

  .پیش روز دو آره، -

  ...سالمتی به -

 فاطمه؟... باشی سالمت -

 بله؟ -
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... هست که هم پولدار... هست که هم ذلیل زن... داره که افهقی طرف... بیا راه حسام پسره این با بیا بنظرم -

 خوای؟ می چی دیگه... هست که عاشقتم

 :گفتم دلخور

 یسنا؟ ایناست به چیز همه مگه -

 !دیگه؟ همیناست مگه؟ هست چی دیگه -

 بر زندگی یک پس از تونه نمی وگرنه. زنه می حرفشو فقط اون بعد؟ داره چی حسام بشه، ورشکست باباش -

 خونه تو و بگیره پایین مدل به ماشینشو بشه، جدا باباش از کنه، پیدا کار گذاشتم شرط براش که فعالً. بیاد

 .باشه ای اجاره

 :گفت زده هیجان

 کنی؟ می ازدواج باهاش بده انجام اگر نمیگی؟ چرا پس جدی؟ -

 .بده انجام رو شروط همه اگر دیگه، ماه شیش تا. آره -

 :کوبید بهم دستاشو هیجان با

 .کنه می کاری همه دیدم، من که حسامی اون...! جان ای -

 .کنم گذر ازش کنم می سعی اما میره، مخم روی گاهی یسنا های اخالق این. دادم تکون سر فقط    

* 

 کردم حساب رو آژانس پول. داده تکیه ماشینش به در جلوی دیدم رو حسام. خونه رسیدم که بود 5 ساعت    

  .شدم پیاده و

 .سالم: حسام

. شد باز داخل از در موقع، همون که انداختم کلید خونه سمت رفتم و دادم بهش صدایی بی لبی زیر سالم    

 .شد کشیده بود، کلیدم دسته حلقه تو چون منم انگشت و بود در تو کلید
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 .گفتم بلندی آخ دردش، از

 :گرفت دستمو نگران بود کرده باز درو که بابا

 .دستتو ببینم شد؟ چی -

. نیاد در صدام تا دادم می فشار هم رو چشمامم و دادم می فشارش محکم و بودم گرفته بغلم تو دستمو    

 :گفت کرده هول و اومد عجله با هم حسام

 ...چی... موند در الی... بیمارستان بریم شد؟ چی -

 :کرد صداش غیظ با بابا

 !...حسام آقا -

 با وقتی مثل. سطحی اما بود برده انگشتم کنار. کردم ول دستمو شد، تر آروم که دردم. شد ساکت حسام    

 .نمیاد خونی و داره سوزش فقط بری، می کاغذ

*** 

 اشکی زمردهای # رمان
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 :گفتم آرومی صدای با

 .یکم بریده ...خوبم -

 ...با نیومده در بیمارستان؟ بریم: حسام

 یه نظرم از که نوالن. بود دراورده رو شورش عاشقی و عشق تو دیگه. شد ساکت که کردم نگاهش اخم با    

 !...نمیاره در بازی لوس اینطوری عاشقه، فوق آدم



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   33 

 

 ...بابا سالم -

 :خندید بابا

 .گردیم یبرم بنگاه بریم ما تو برو. دخترم سالم -

 .رفتم خونه سمت به و گفتم کلی خدافظی یه و دادم تکون سری

 سرگرم خوندن کتاب با خودمو بیان باباشون که شب تا. اتاقم رفتم و کردم سالم خانم توران به. نبود مامان    

 .کردم

 .باهاشون رفت می بنگاه باید اونم پس مامانه، اسم به خونه اومد یادم تازه. رسیدن همزمان مامان و بابا    

 :مامان. کردم بهشون سالمی

 .حسام برای باال ببر غذا ظرف یه خانم توران -

 :گفت عصبی بابا

 بگو کنیم، سیر رو شکمش ما که باشه اینجا باشه قرار اگر. بکنه خودش رو کارهاش همه قراره چی؟ برای -

 .کنم بیرونش االن

 و خواد نمی گفت خانم توران به مامان. رفت اتاق سمت به شاکی نشنید، جوابی وقتی بابا و گزید لب مامان    

 .اتاق رفت بابا دنبال

 .حسام این شده اعصابی جنگ عجب

 .باالست االن معلومه که اینطور

 .کشیدم هوفی

 بپرسم خواستم می.  سنگین سر و بود اخمو بابا،. اومدن مامانشون و چیدیم رو غذاخوری میز خانم، توران با    

 .بپرسم مامان از بعداً کنم، سکوت دادم ترجیح. بود اخمو بابا اما کردن، چیکار

 :گفتم مامان به سریع. اتاق رفت و گفت بخیر شب زود بابا شب،
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 عصبیه؟ اینقدر بابا شده چی -

 !!...کرده پیدا کار روز نصف عرض در اینکه مثل حسام... واال بگم چی -

 :شد گرد چشمام

 باباش؟ ازیب پارتی با ؟...چطوری -

 .شده کار به مشغول یسنا بابای شرکت تو االن اون که اینجاست جالب... نه -

 ...نکن شوخی... عهههه -

 کارآمده، دیده وقتی اونم کرده، صحبت نوالن بابای با اونجا رفته انگار. بلده عربی و آلمانی و انگلیسی زبان -

 !...500 و میلیون 3 ماهی با کرده استخدامش

 :داد تکون تاسف به سری مامان. شد آویزون ما قیافه

 . شده عصبی همین از باباتم -

 .زده بلوف شاید -

 .بشه مطمئن بهش بزنه زنگ فردا میگم... بابات داره رو فرید آقا شماره. دونم نمی دیگه اونشو -

 :گفتم و کشیدم آهی

 اما باشه، نظرمون زیر که کنیم معرفی بهش اونجا کردم می فکر داشتم دیشب من مامان؟ میشه مگه آخه -

 ...نگفتم هیچی بازم میشه بازی پارتی گفتم بعد

 .پس شده رد تو دل از. همون: خندید

 ...خواهشاً نکن شوخی... مامان -

 !...شده پاتی تله شبیه که هست عاشق اونقدری معلومه که اینطور... دخترم نیست شوخی -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان
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 :گفت و شد بلند و خندید مامان. کردم نگاهش کالفه

  .کنم آروم یکم باباتو برم من -

 .رفت و شد بلند مامان

 باالست؟ طبقه حسام یعنی االن. اتاقم تو رفتم منم

 :فرستادم پیام یسنا برای و برداشتم گوشیمو

 اینا؟ و چیه سمتش اینکه. نه یا میگه راست بکنی سوال یه میشه. شده استخدام بابات شرکت تو حسام -

 .بزنه زنگ بهش فردا خواد می بابا گفت مامان اومد یادم بعد اما بفرستم، خواستم

 روز، دو این. کردم نگاه بود اومده ها پیام قسمت تو که حسام اسم به و شدم تلگرام وارد. کردم پاک رو پیام    

 .بود نداده بهم پیامی هیچ

 بود گذاشته پروفایلش تو رو هایی جمله و عاشقانه عکس کلی ماه، ده این تو. بیاد باال تا عکسش روی زدم    

 .عاشقانه این فهمیدن آدم و عالم که

 .بود پروفایلشش تو عکس تا پنجاه نزدیک

. بوده خودش تالش. نداره پدرش به ربطی بلده، آلمانی و انگلیسی و عربی زبان اینکه بود؟ عاشق واقعا حسام    

 .بشه استخدام یسنا بابای شرکت تو راحت خیلی تونست االن بود کرده که تالشی همین برای

 .دیگه کرده استخدامش که داره فایده شرکتش برای دیده مسلماً کرد؟ استخدامش چرا فرید آقا    

  .گذاشتم کنار رو گوشی و کشیدم هوفی

* 
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 اسپیکر روی بزاره شد مجبور که طوری. کردیم اش دوره مامان منو زد، می زنگ فرید آقا به داشت بابا وقتی    

 .رفت غره چشم ماها به و

 .فرید آقا سالم -

 شما؟ حال. سرهنگ جناب سالم: فرید آقا

 خوبند؟ خانواده خوبید شما ممنون -

 .بوسن دست. خوبن -

 .بپرسم سوالی یه زدم زنگ راستش. نباشی سالمت -

 .خدمتم در بفرمایید -

 کردین؟ استخدام رو منش عمادی حسام شما دیروز -

  :گفت و خندید

 چند راسیتش. مفیده خیلی ما برای بود، مسلط هم کامپیوتر به و بود بلد زبان تا سه اینکه... باهوشیه بچه. بله -

 .خوره می دردمون به خیلی پسر این عربی زبان. داریم هست قطری که قراردادمون طرف با جلسه یه دیگه روز

 :بود کالفه بابا

 گفته؟ همینطوری یا هست بلد هم چیزی -

 .سرهنگ جناب کنیم نمی استخدام همینطوری. گرفتیم مدرک. گرفتیم تست ازش -

 .برامون کرده ایجاد مزاحمت چقدر دارید خبر راسیتش. فرید آقا نداشتم جسارت قصد -

 .گفته بودنش شاغل شرط راجب بهم... بله: خندید

*** 

 

 اشکی زمردهای # رمان
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 :بابا. خوردم رو ام خنده سریع. رفت غره چشم خندیدم می داشتم ریز که من به بابا

 .شده استخدام گفت بعد روز گذاشتیم، شرط بلق شب... دیگه همین -

 :خندید فرید آقا

. بکنه هم کارگری ساختمون سر بره حاضره دیدم، من که اینی...! سرهنگ جناب عاشقه بدجوری پسر این -

  .داشته قبالً که تالشیه و استعدادش بخاطر شد، استخدام زود که هم االن

 :کشید آهی بابا

 .گرفتیم رو وقتتون دیگه دببخشی. نکنه درد دستتون -

 .برسونید سالم خانواده به. شنیدم رو صداتون شدم خوشحال. حرفیه چه این نبابا -

 .خدانگهدار فعالً. رسونم می رو تون بزرگی -

 :رفت من به ای غره چشم بابا شد قطع که تماس

 گذاشتی؟ بود شرط -

 :گفت مامان که پایین انداختم رو سرم

 .کرده پیدا کار سریع که بوده باهوش و فرز اون. بود جایی به شرط  ..مرتضی آقا... عه -

 :گفت غیظ با بابا

 دانشگاهشم اینکه با پسره این بعد کنن، نمی پیدا کار اونا داریم کرده تحصیل و استعداد با جوون همه این -

 .کرد پیدا کار نکرده تموم

 :کشید هوفی مامان. رفت اتاق به پاکوبان و
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 اینطوری بینه، می بدتر و مزاحمت های مورد سرِکار همه این بابات وگرنه... ها شده عصبانی  طوریاین تو سر -

 ...نکرده باد گردنش رگ

 :گفت و خندید مامان. شد باز نیشم

 .است خونه بابات امروز. دفتر برم باید. بشم حاضر برم من -

 .رفت مامان و دادم تکون سری

 عکس حسام دیدم داشتم، برش رفتم. شد بلند تلگرامش اعالن صدای ایلمموب که بود گذشته ساعتی یک    

 !...کار سر میز، پشت گرفته خودش از سلفی یه دیدم. بشه دانلود زدم. فرستاده

 .بازه بناگوشش تا نیششم

 !شعور بی -

 کاغذ ویر بود دستش هم کاغذ یه بار این که بود خودش بازم. اومد دیگه عکس یه که ندادم جوابی هیچ    

 :بود نوشته

 !...میشی عروسم پس دیگه ماه شیش. شد انجام شرط -

 :نوشتم براش کردم اخم

 .مزاحمته نکردن ایجاد شروط از یکی -

 :نوشت و زد سین سریع

 باید ولی پایبندم، شرطا همه به من. بیرون بخوریم ناهار باهم تعطیله شرکت که جمعه و پنجشنبه ولی باشه، -

 .دیگه سیبشنا منو شماهم

 .کردم قطع نتمو و ندادم بهش جوابی

 باهاش وقتمو که کنه قبول بابا عمراً. بود شنبه سه امروز. بشم سرگرم بخونم تا برداشتم کتابامو از یکی    

  .نشه که میگه چیزی یه تهشم مطمئنم من. بگذرونم
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 بود؟ شده چم من

*** 
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 قبول رو ها شرط این بخاطرم حاال و بود دنبالم مدت همه این حسام اینکه. بودم دختر یک منم هرحال به    

 ...زد رو باباش قید. شد جدا باباش از میره، کار سر و کرده

 .بود لرزونده دلمو اینا همة

 حتی بزاره، پاش زیر رو ها شرط از یکی اگر حتی. کنم می صبر ماه شیش تا. میندازم کار به رو عقلم من اما    

 .کنار زارمش می بشم، عاشقش اگر

* 

 اخماش که کردم نگاه بابا به چشمی زیر. شنیدم رو حیاط در شدن باز صدای که دیدم می وی تی داشتم    

 .بود دیگه هم توی بشدت

 .بودن آشپزخانه تو خانم توران و مامان. بود شب هشت ،کردم نگاه ساعت به

 .بود حسام صد در صد

 دیده من شد می باز در چون اما در، سمت رفت و شد بلند جاش از بابا. شد زده خونه در ساعت نیم از بعد    

 .آشپزخانه تو رفتم و شدم بلند سریع شدم، می

 .بست درو و داخل برگشت دقیقه پنج از بعد بابا

 :گفت من به رو اخم اب
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 .کرده داغون منو عصاب پسره این -

 :گفت و کرد گرد چشماشو مامان. رفت اتاقش به و

 دونی؟ می چیزی -

 .خانم توران کمک رفتم منم و رفت بابا دنبال مامان. انداختم باال شونه

 :گفت و اومد مامان دقیقه چند از یعد

 بابات؟ به گفته چی حسام دونی می -

 :گفت و دادم تکون سری

 !...بخورم ناهار بیرون خانم فاطمه با ها جمعه پنجشنبه فقط میدم، انجام رو هاتون شرط همة من گفته -

 !پروعه چقدر بشر این. گزیدم لب

 گفت؟ چی بابا -

 !فرستم نمی هم کوچه توی تا تو با تنها رو فاطمه. نداره مشکلی بیاد باهاتون داشته وقت مادرش اگر گفته -

 :گفت و زد لبخندی هم مامان.  مخندید

. عاشقه مطمئنم. میاد خوشم حسام از من راستش. حسام به نسبت بشه نرم بابات بگذره هفته چند کنم فکر -

 میشی؟ نرم داری کم کم هم تو معلومه، که اینطور

 .بگیرم ازش آتو یه منتظرم من... نه ؟...من -

 .بیرون بریم تایی سه پنجشنبه هارنا برای شده قرار که فعالً. اینطور که: مامان

  ...نگفتم چیزی

 نوالن و کالس تو. بودیم دانشگاه تو. دیدم رو حسام که افتادم اولی روز یاد. کشیدم دراز و اتاقم تو رفتم    

 اش خیره نگاه. شد وارد که خندیدم می داشتم من که داد می توضیح رو آمار مسائل برامون داشت یسنا شوهر

 .کردم جمع رو ام خنده ،دیدم که رو
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 اشکی زمردهای # رمان

 20_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 ...اومد بوفه تا دنبالم کالس از بعد وقتی

 ** بک فلش **

 :وایستاد کنارم اومد حسام هک کردم می پرشون داشتم و برداشتم کاغذی لیوان تا سه با سینی یه    

 .منشم عمادی حسام من -

 :وایستاد جلوم سریع که رفتم عقب ، شد پر جوش آب از لیوانا وقتی و انداختم بهش نگاهی نیم

 باشم؟ داشته رو تون شماره میشه -

 :گفتم اخم با

 .نه -

 :گفت و زد محوی لبخند

 بشیم؟ آشنا. اومده خوشم شما از خیلی من -

 :مگفت غیظ با

 .نه میگم -

 کنی؟ می مخالفت سریع که میشناسی منو مگه اصالً چرا؟: خندید

 :گفتم حرص با
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 روت؟ بریزم رو ها آبجوش یا کارت پی میری -

 .شد روزم و شب کابوس اون، از بعد. شدم رد کنارش از خشم با. کنه باز راه برام تا رفت عقب کمی    

. بودم اومده تاکسی با نداشت، بنزین ماشینم روز اون منم. رفت نوالن با یسنا شد، تموم کالسم که بعد روز    

 اگر که انداخت جلوم خودشو جوری یه و اومد زودتر حسام که بشم تاکسی سوار تا خیابون سمت رفتم

 !...بغلش تو رفتم می بودم، وانستاده

 :گفتم تعجب با و کشیدم بلندی هین

 چته؟ -

 .رسونمت می من -

 .بودما کرده گیری عجب

 :گفتم شده چفت های دندون بین از

 .نکرده الزم -

 :گفت که کردم نگاهش غیظ با. دوباره جلوم اومد سریع که بشم رد کنارش از اومدم

 .برسونمت... کنم می خواهش -

 و پرویی حجم از بودم داده رد رسماً. نذاشت که بشم رد کنارش از اومدم بازم. ندادم بهش جوابی    

 .مزاحمتش

 :گفتم مرده به رو دانشگاه حراست سمت رفتم و گشتمبر

 .بشم تاکسی سوار زاره نمی مزاحمه آقا اون -

  .رفت و شد ماشینش سوار رفت و کرد کج راه سریع حسام اما... حسام سمت رفت اخم با مرده    

 :گفت من به غیظ با و برگشت نگهبانه

 !...دیگه میشن مزاحم معلومه زارین، می لنز وقتی -
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 خودش؟ برای میگه چی. کردم نگاهش شده گرد چشمای با

  .چشمام رنگ خاطر به دادن می گیر بهم همش ناظم و مدیر که افتادم دبیرستانم یاد

 :گفتم و کردم اخم

 میدین؟ گیر من به چرا رسه، نمی اون به دستتون... دوماً. نیست لنز اوالً -

 .بشم سوار تونستم بار این و تاکسی سمت رفتم و کردم بهش رو پشتم

 .بود شده خطی خط اعصابم بدجوری اما

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 21_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

  ...پرو پسره

 .کردم می قل قل حرص از خونه به رسیدن تا

  .بودم شده تر آروم کمی رسیدم، وقتی

  .نگفتم چیزی باباشون هب

 .ناشناسه شماره یه دیدم کردم نگاه. اومد پیام برام که بودم کشیده دراز تختم روی

 :کردم باز رو پیام

 بزنیم؟ حرف بزنم زنگ میشه. هستم منش عمادی حسام -

 .امو شماره این اونم کرده؟ پیدا منو شماره چطوری این. بیرون زد کاسه از چشمام
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 که گرفت برام بابا دانشگاه مخصوص هم رو یکیش داره، فامیل فقط رو یکیش. داشتم کارت مسی دوتا آخه    

  .باشه نداشته مشکلی برام انداختنش دور شد، زیاد مزاحمت و شد پخش اگر

 .بود فامیل مال که بود داده پیام کارتی سیم به دقیقاً اون

 .اومدم خودم به که مدتی از بعد. بودم هنگ

 .هام بالک لیست تو گذاشتم رو شا شماره سریع

 .تماسش بود شده رد بود، سیاه لیست تو چون اما زده، زنگ بهم اون که اومد پیام یه

 .نگرفت تماس دیگه زدن زنگ بار سه دو، از بعد

 .نشون این خط، این... میشه دردسر من برای مرتیکه این. کشیدم راحتی نفس

* 

 .کرد می نگاهم متفکر جوری یه. نیومد جلو اما دیدم ور حسام رفتم، دانشگاه که بعدش روز    

  .کشید می نقشه داشت انگار

  .نبود یسنا از خبری. بودم نشسته صندلیم روی

 :فرستادم پیام یسنا برای و دراوردم رو گوشیم

 نمیای؟ دانشگاه -

 چشمام یهو که کردم گاهن گوشیم به دوباره. انداختم بهش نگاهی نیم کنارم، کسی نشستن با. نیومد جوابی    

  .کردم نگاه حسام به برگشتم. شد گرد

 :گفت و زد لبخندی

 کردین؟ بالکم چرا -

 .کنم بارش حرفی نتونستم استاد اومدن با

  .بود آور عذاب برام اون کنار نشستن واقعاً چون. شدم بلند سریع شد، تموم که کالس
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 .بشه مزاحمم نداشت حق اون

 :داد جواب نوالن و گرفتم رو یسنا شماره ،بیرون اومدم که کالس از

 خانم؟ فاطمه -

 نیست؟ یسنا ببخشید خوبین؟... سالم -

 ...زایمانه اتاق تو یسنا. بیمارستانیم ما. ممنون سالم -

 .بیام خوام می منم دقیقاً؟ کجایین. بیرون میان سالمت و سالم ایشاهلل. روشن چشمتون جدا؟ -

 .جلوم پرید حسام که برم اومدم گرفتم، که رو آدرس

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 22_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :گفتم عصبی

 نکنین؟ ایجاد مزاحمت اینقدر میشه -

 .اومده خوشم ازت من. نه -

 !اومده خوشت که جهنم به -

 ریموت. پارکینگ سمت رفتم پاکوبان و شدم رد کنارش از. بودم شده ادب بی که بود کرده عصبیم اینقدر    

 درو و نشست ماشین شیشه روی دستی کنم، باز درو گرفتم که رو دستگیره اما. شد باز در زدم رو ماشین

 .بست

 .لحظه یه ترسیدم. دیدم خودم به نزدیک خیلی رو حسام. برگشتم عقب به
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  ...بشم آشنا بیشتر باهات خوام می من -

 فرار راه طرف یه فقط. بود شیشه روی که هم دستش یه. بود وایستاده جلوم اونم نداشتم، رفتن عقب راه    

 :گفتم حرص با. گرفتم فاصله ازش و رفتم سمت همون سریع. داشتم

 .نشین مزاحم. بشم آشنا باهاتون خوام نمی من -

 .کنم نمی ایجاد مزاحمت من بدی، فرصت یه اگر -

 :بهش زدم کیفم با

 !خوام نمی میگم فهمین؟ نمی -

 .کردم قفل درو و شدم سوار سریع. رفت کنار ماشین جلوی از تا دادم هلش کیفم با اینقدر    

 .کرد می نگاه منو جیبش تو بود کرده دستاشو کردم نگاهش اخم با

 .برم تمتونس نمی بود، وایستاده اون اما دراوردم، پارک از و کردم روشن ماشینو

 نگاهم تعجب با و کنار رفت شدم، که نزدیکش و رفتم جلو یکم و یک دنده زدم و بستم رو کمربندم اخم با    

 .نکردم مکث دیگه و دادم گاز منم. کرد

 .هست نه جوابم واقعاً نه، میگم وقتی بدونه خواستم می اما زدم، نمی بهش درسته! شعور بی مرتبکه

 بیرون عمل اتاق از یسنا هنوز رسیدیم، وفتی. بیمارستان بیاد اونم شد قرار و دادم خبر هم مامان به راه، سر    

 مجبور میره، باال هم بچه قلب ضربان و کنه می تب اما بود، رفته طبیعی زایمان برای که این مثل. بود نیومده

 .کنن سزارینش میشن

 ...شدیم بعدی آسانسور ارسو ما و شد آسانسور سوار اونا با نوالن بیرون، اوردنش وقتی

 ** حال زمان **

  .اومدم بیرون خاطرات از

 ...قلیونی نی و زپرتی الغر نه البته. الغره همچنان اما. کرده پیدا تری پخته چهره زمان اون از.... حسام    
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 درو مدتی از بعد. کرد باز درو و کرد سرش چادررنگی مامان. شد زده خونه در 11 ساعت که بود پنجشنبه    

 :گفت و بست

 .بریم شو آماده  -

 .بشم آماده تا اتاقم تو رفتم

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 23_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .هنوز عصبیه بابا. بیرون بریم ناهار برای حسام با قراره

 باریکتر مو از گردنش که نوالن، عین کنی، ازدواج یکی با باید میگه جدیداً. نمیاد ششخو حسام پرویی از    

 .نیست اون از پروتر ولی قیلونه نی حسام، پسره ولی. جلومون باشه

 که آبیم ساتن روسری به نگاهی اتاق تو اومد مامان که پوشیدم دارمو آستین چادر. بستم لبنانی روسریمو    

 :گفت و کرد بودم پوشیده بود، خریده برام یسنا

 .بپوش چیزی ای مشکی روسری یه برو کنه؟ قطع سرمونو بابات خوای می -

 مامان؟ داره ربطی چه -

 .شاکیه هم همینجوری بابات...! روسری این با شدی تر خوشگل نداره؟ ربطی -

  .کردم سرم مشکی ساتن روسری یه مجبوری

 :گفت و کرد نچی مامان
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 .یانم بهت شون همه -

 که بود گوشیش تو سرش و بود نشسته سنتی تخت روی حیاط تو حسام. بیرون اومدیم خونه از و خندیدم    

 .کرد بلند رو سرش شنید رو پامون صدای

 :گفت من به رو و زد بهمون لبخندی

 .سالم -

 .سالم -

 .کرد باز رو سمند یه در ریموت با حسام که بیرون اومدیم خونه از

 ...کرده ضعو ماشینشم پس

 :گفت مامان به خطاب و نشست فرمون پشت خودشم. شدیم سوار و کرد باز برامون رو عقب در    

 .بیاد مامانمم گفتم تون اجازه با خانم شیرین -

 .کردی خوبی کار: مامان

 عاًواق اما کردم، می احساس رو نگاهش سنگینی اینکه با. بودم خیره بیرون به رانندگیش، اخر تا اول از    

 .بشم چشم تو چشم باهاش نداشتم دوست

 .بود سنتی های تخت با سنتی، رستوران یه. رستوران سمت رفتیم. شدیم پیاده کرد پارک که رو ماشین    

 :گفت مامان به رو مادرش که کردیم سالم دیدیم رو مادرش

 .کنن صحبت یکم ها بچه بشینیم؟ تخت اون روی شما منو نداره اشکال خانم شیرین -

 اما. نشستم تخت لبة همونجا و دراوردم رو کفشام و تخت اولین روی رفتم منم. رفتن و کرد موافق مامان    

 .داد تکیه پشتی به و نشست و تر عقب رفت و اورد د کفشاشو حسام

.. .بعد اما بدم، سفارش ساده چیز یه خواستم اول. کردم غذاهاش به نگاهی و برداشتم تخت گوشی از رو منو    

 :بستم رو منو بعد و کردم حسام به نگاهی نیم
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 بدم؟ سفارش چی: حسام

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 24_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .گردن با پلو باقالی -

 جویی صرفه بخواد که نرسیده اونجایی به هنوز مسلماً. داد سفارش همینو خودشم برای و داد تکون سری    

 .کنه

 :گفت و داد نشون رو مامانشون تخت و داد سفارش. کرد صدا رو گارسون

 .هستن ما با هم اونا  -

 چیه؟ کارم درباره نظرت: حسام

 :انداختم باال شونه کالفه

 .کنین پیدا کار جایی اینقدر نداشتم توقع -

 !ات خانواده هم و،ت هم. شدی غافلگیر. دونم می -

 :کردم نگاه بهش

 !...کنین می فرض عرضه بی و ننر پسر یه منو شما حتماً -

 :گفتم صداقت با منم. نبود صداش تو رنجشی

 .خورید نمی بودن گاه تکیه درد به پس کنین، قبول مسئولیت نتونین اگر. درسته -
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 :گفت نفس به اعتماد با و زد لبخندی

 .باشم برات محکمی گاه تکیه تونم می که کنم می ثابت بهتون ولی -

  .گرفتم ازش نگاهمو و کنم تحمل نتونستم که کرد می نگاهم مطمئن اینقدر

 .بگو رو ات آینده شوهر از انتظارات از یکم: حسام

 :گفتم و کردم نگاه دوباره بهش

 .نکردم فکر بهش... دونم نمی... انتظارات -

 کنن؟ می رویاپردازی رو چیزا این دخترا همه میشه؟ مگه -

 .نکنم ازدواج وقت هیچ داشتم قصد من -

 چرا؟ -

 .شدم ساکت من و اورد رو مخلفات و قاشق و لیوان و سفره گارسون

 :گفت حسام که نگفتم هیچی رفت، و چید تخت روی رو چیز همه وقتی

 !نگفتی -

 .نکردم فکر جدی وقت هیچ بهش... که گفتم -

 بگی؟ بهم دافر و کنی فکر بهش جدی میشه -

 فردا؟ -

 .بخوریم ناهار باهم ها جمعه و پنجشنبه قراره. دیگه آره -

 .باشه -

 .شدیم خوردن مشغول و نزدیم حرفی دیگه. اوردن رو هامون غذا
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 خودم روی رو اون نگاه سنگینی اما کردم، نمی نگاه حسام به. دارم دوست رو خوردن غذا موقع سکوت    

 کردم می احساس

 نشمرین؟ هامو هلقم میشه -

 .کنم نگاهت تونم می راحت خیال با باره اولین...  ببخشید -

 خودش؟ برای گفت می داشت چی. کردم نگاهش خورده جا

 :گفتم و کردم بهش اخمی. پروییه آدم کالً اون چند هر شد؟ پرو اینقدر کی

 .مزاحمته جور یه اینم. نباشه راحت خیالت -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 25_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 باز زاشتی، می هم ای دیگه های شرط اگر حتی. دارم دوستت کن باور نگیری؟ سخت من به اینقدر میشه -

 .کردم می قبول هم

 .گذشته وقته خیلی مجنون و فرهاد دوره... آخه عجیبه یکم -

 :کرد نگاه چشمام تو و کرد بلند رو سرش اش خنده ته با مدتی از بعد. پایین انداخت رو سرش و ندیدخ    

  .بشی زنم تو تا میدم چیمو همه من -

  :کردم اخم

 ...میشه معلوم دیگه ماه شیش -

 .نندازین سنگ و بمونین قولتون سر خانواده و تو ماه شیش از بعد امیدوارم. باشه -
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 .خونه رفتیم ماهم و رفت خودش مادرش غذا، خوردن از بعد. نگفت هیچی اونم. منگفت هیچی    

 .باال رفت کرد خدافظی و گذاشت رو فردا قرار حسام حیاط، تو

 :گفتم شدیم که خونه وارد

 باال؟ کنه می زندگی چی با اورد؟ وسایل باال -

  .اورد مختصری وسایل سری یه وانت یه با شب همون -

 اگر که بود داشته نگه رو اونجا بابا. بود چیزی هر از خالی کامالً و فقط داشت ای صفحه گاز باال ت؟وان یه با    

 .اجاره بدیم شدیم، الزم پول روزی

 .کردم عوض رو لباسام

* 

 17 بین هام نمره همه مطمئنم. شده چند معدلم ببینم کردم می نگاه رو نمراتم داشتم دانشگاه، سایت تو    

 .هست 20 تا

 .شد گرد چشمام. پرید رنگم آنی به بود، شده وارد که هایی نمره دیدن با اما

  .گذاشتم دهنم جلوی رو ام دیگه دست و پریدم جا از

 !...بود شده داده 25/0 نمره داشتم، ترم این که درسی تا 11 همه به... و ناباور... بودم شده نابود رسماً

 .شد خالی زانوم زیر رفت گیج سرم رسیدم بهشون. بودن نشسته مبل یرو مامانشون. بیرون اتاق از دوییدم    

 .شد بلند بابا داد و مامان جیغ

 .میز تو برم سر با نذاشت و رسوند بهم رو خودش سریع بابا

 .خانم توران... قند آب -

 ...اونا از بدتر من و بودن ترسیده حسابی بابا و مامان. افتاد دستم از گوشی

 :گفت خانم توران به رو غیظ با بابا. شد بلند در صدای. اومد جا یکم حالم خوردم، هک رو قند آب    
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 .ندارم رو اعصابش االن. بره بفرستش  -

 :مامان. کردم می گریه های های. گریه زیر زدم اومد جا که حالم

 .فاطمه آخه؟ دختر شده چی... فاطمه  -

 !مشد بدبخت... شد هیچ زحمتم همه مامان... مامان  -

 :گفت غیظ با بابا

 !شده؟ چی بگو  -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 26_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :گفتم گریه با

 ...بگیرم نمره بود محال 17 زیر گرفتم می باال رو شون همه بخدا... هام نمره -

 :کرد نگاهش و برداشت رو موبایلم بابا

 بدن؟ 25/0 درسات همه به میشه مگه -

 :کشید بابا دست از رو گوشی مامان

 میگین؟ چی ببینم بده -

 کرد راضی رو حسام سختی به خانم توران. کردم می ناله و ریختم می اشک. بودیم شوکه مون هرسه    

 .بره و بشه اومدن تو بیخیال
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 .چیه قضیه ببینم میریم باهم شنبه ت،اس جمعه که فردا. خب خیلی:  بابا

  .اتاق تو برم کرد کمک مامان

 .کن کنسل رو فردا ناهار.... مامان -

 .عزیزم باشه -

 حرفی خودشم که بود شوکه اینقدر روانشناسم مامان. بود داغون حالم که کردم خیال و فکر اینقدر صبح تا    

 ؟...بخوره 25/0 هات نمره همه میشه مگه.  شده اشتباه گفت فقط. بزنه ندات

 .شستن می رخت دلم تو انگار تازه. گذشت خونه تو رفتن رژه و رفتن راه و خودخوری با هم بعد روز    

 از بعد. شده چی کرد تعریف حسام برای مامان. شد کنسل ناهار قرار. گذشتن می دیر ها دقیقه و ساعت    

  .کنه صحبت باهام خواست هاجاز مامان از و در جلوی اومد حسام که بود ظهر

 رو رنگیم چادر فقط. بزنم حرف باهاش تا کردم راضی خودمو اجبار به اما نداشتم، رو حسام حوصله اصالً    

  .بیرون رفتم خونه از و زدم گیره ام چونه زیر و کردم سرم

 .سمتش رفتم. بود نشسته حیاط تو سنتی تخت روی

 .سالم -

 :شد بلند سریع

 .بودم نگرانت خیلی. سالم -

 :گفتم و دادم تکون سری

  دارین؟ کاری -

 .دادن نمره بهتون اینطوری چرا دونم می... کنم فکر راستش... من -

 رو سرش ناراحتی، با که بودم منتظر. کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم اخم با توهم کشیدم رو اخمام    

 :پایین انداخت
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  .باشه هاش اندازی گسن از اینم کنم فکر. کرده لج بابام -

 ؟...باشه داشته نفوذ تونست می آدم اندازه چه تا

 :بودم کرده مشت چادرم زیر دستامو. لرزیدم می عصبانیت و خشم از

 .کنم حلش خودم میدم قول. کنه درست رو هاتون نمره کنم می صحبت باهاش... من -

 :گفتم بود شده خفه صدام عصبانیت شدت از که حالی در

 .شماست کار پس -

 .کرده کینه که باشه پدرم کار شاید میگم... نه من -

 :گفتم حرص با

 .بیرون بکشین من زندگی از پاتونو گفتم بار صد -

 :کرد نگاهم دلخور

 درستش میدم قول... نگین چیزی خانواده به کنم می خواهش... فردا تا کنم می درستش من خانم؟ فاطمه -

 .کنم

 لحنی ترین جدی و ترین خشمگین با کردم می نگاه چشماش تو که همونطور. کردم نگاهش خشم با فقط    

 :گفتم داشتم که

 از اسمی دیگه که بیرون میندازمتون زندگیم و خونه این از جوری نشه، سیستم وارد واقعیم های نمره فردا تا -

 .نبینین و نشنوین صولتی

 .اومدم خونه داخل به و کردم بهش رو پشتمو

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 27_پارت#
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 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :بابا. بودن منتظرم بابا و مامان

 گفت؟ می چی -

 .هیچی -

 .خوردی اعصاب و جوش و حرص کلی با گذشت، شب اون. بستم درو رفتم اتاقم به

* 

 .اومد حسام از پیامی برام که دانشگاه بریم خواستیم بابا با 9 ساعت

 .شدن درست نمرات -

 .کنم چک سایتو دوباره وایستا دقیقه یک بابا -

 .بود 5/18 ام نمره کمترین. بودن شده درست نمراتم. شدم... و سایت وارد سریع. نگفت هیچی بابا

 :گفت و گوشیمو کرد نگاه اومد بابا. شدم ولو مبل روی و کشیدم راحتی نفس

 .سرکار میرم من. بوده سیستمی اشتباه انگار خب -

 .بود خونه خانم توران فقط و نبود مامان. اش اداره رفت بابا

 :نوشتم حسام برای تردید با

 .ممنون -

  .گفت نمی هیچی بود بار اولین برای. نداد جوابمو

 بیرون خونه از دیگه و اومد می عصر رفت می صبح... بودا یعنی. نبود حسام از خبری هیچ. گذشتن ها روز    

 .رفت نمی
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 بلد کردن انداز پس پول که خورد می حرص بابا و داد می سفارش غذا رستوران از میون در روز یک البته    

 .خوره نمی زندگی درد به... و نیست

 :کنه می آرومش هم مامان

 .میده اینجا اجاره فقط تومنشو 400 داره گیره، می که حقوقی همه اون از... که بده نداره بانک قسط خب -

  .بود آتیشی بیشتر ها همین از بابا

 .گذشت منوال همین به هفته یک

 بره، قطر به کاری سفر به فرید آقا تیم همراه ترجمه برای باید گفت بابا به و اومد حسام چهارشنبه وقتی     

 .باشه روزه سه سفرش بود قرار. رفته اینجا از حسام که شد آسوده کمی بابا

 و رفت پرواز ساعت حتی تاریخی، چه تا تاریخی چه از چطوریه، سفرش اینکه دقیقا فرید آقا از قبلش البته    

 آقا کرد نگاه دختری به حتی حسام اگر باشه حواسش اونجا که کرد نشون خاطر ضمناً، و پرسید... و برگشت

 .نده خبر ما به مدیونه فرید

 .بود شده آروم حدودی تا بابا

  ...کرد می تعریف حسام از و زد می زنگ فرید آقا روز هر وقتی

 آزمون اگر بشه تموم درسش. کنه پیشرفت تونه می زود باالش استعداد با که مردیه حسام گفت می    

 .حتی بشه دولت رسمی استخدام تونه می کنه، شرکت استخدامی

 .کرد می آروم رو بابا ها این

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 28_ارتپ#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 می آشپزی داشت بود خونه فقط خانم توران. نبود هم مامان و بود کار سر بابا. برگرده حسام بود قرار امروز    

 .کرد

  .بود ساعت به چشمم

 .برسه که االناست باید نره، ای دیگه جای اگر. باشه نشسته پیش ساعت دو باید پروازش

 کتش یقه از. بود خودش. کردم نگاه پنجره از و رفتم سریع ناخواسته. شد باز حیاط در. شد هم همینطور    

 گرفته کوچیکشو چمدون دسته در، بستن از بعد از دیگه دست و بود انداخته اش شونه روی پشت از بود گرفته

 .کشید می و بود

 .گرفتم رو مامان شماره و برداشتم رو خونه تلفن رفتم ناخواسته. بود هرظ 1 ساعت

 بله؟ -

 .مامان سالم -

 .عزیزم بگو زود دارم کننده مراجعه. دخترم سالم -

 باال؟ ببرم ناهار براش. رسید االن حسام -

 :گفت نهایت در و شد طوالنی یکم مامان سکوت

 .عزیزم ببر -

 .خدافظ ممنون -

 :گفتم خانم توران به رو و کردم قطع رو تماس

 .باال ببرم بکشین پرس یه -

 :گفت لبخند با

 .جان فاطمه باشه -
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 .زدم گیره ام چونه زیر و کردم سرم رو رنگیم چادر و اتاق تو رفتم

  .گرفتم خانم توران از رو سینی

 بود؟ شده چم. بود رفته باال شدت به قلبم ضربان

 .کنم کنترل خودمو تا کشیدم عمیقی نفس رسیدم که خونه در پشت

 .شد باز ثانیه چند از بعد. زدم رو زنگ

 حموم؟ رفت سرعت همین به. بود در جلوی خیس موهاش با بود، تنش پوش تن حوله که حالی در حسام

 :شدم داغ خجالت از و گزیدم لب

  ...ببخشید... سالم -

  !خانومی سالم -

 :گفتم و کردم می نگاه غذا ظرف به

 .بکشه غذا براتون گفتم خانم نتورا به -

 :گرفت رو سینی

  ...بپوشم لباس من تا تو بیا خوای می... کشیدی زحمت -

 :گفت سریع که کنم مخالفت کردم باز دهن. بود مشتاق چشماش خیلی کردم نگاه بهش

 .سریع میام االن -

 .رفت و گذاشت باز درو

 ...تو رفتم و گذاشتم باز آخر تا درو. کردم نگاه داخل به تردید با و گزیدم لب

*** 

 اشکی زمردهای # رمان
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 29_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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  .بود خونه وسط قدیمی چهار در سه فرش یه    

 .شد می هم خواب تخت که بود اینایی از کنم فکر راحتی، نفره سه مبل یه

. بود اینچی 42 تلویزیون یک با کوچی تلویزیون میز یه مبل روی روبه. بود جلوش هم مبل عسلی میز یه

 .بود مبل کنار چمدونش

 .بود گذاشته عسلی میز روی رو غذا سینی

 چطوره؟ حالت -

 ساده دار آستین ای سورمه تیشرت با جیبه چند مشکی شلوار یه. سمتش چرخیدم صداش شنیدن با    

 .بودن خیس هنوز موهاش .بود پوشیده

 .بود بد حالم و بودم عصبی خیلی هام نمره برای... میخوام معذرت روزم اون حرفای بابت... راستش. خوبم -

 :زد لبخندی

 .سرت فدای -

 :گفتم مکثی با... نگفتم هیچی و پایین انداختم رو سرم

 .بخورین رو نهارتون میرم من -

 :گفت که در سمت رفتم

 ...زیاده این. بخوریم غذا باهم بیا بمونی؟ هدیگ یکم میشه -

 :گفتم و گزیدم لب

 ...نیست پنجنشنبه امروز -
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 ...شده تنگ دلم خیلی ندیدمت، که روزی چند ولی... دونم می: خندید

 :گفتم و در سمت رفتم سریع و شدم قرمز بیشتر

 .خدافظ -

 .خونه برگشتم سریع بگه چیزی نذاشتم

  .شدم خیره نامعلومی جای به و نشستم تختم روی

 براش؟ بردی نهار پاشدی که چی یعنی... فاطمه سرت تو خاک

  .بیاره شده شسته غذاشو ظرفای حسام تا کشید طول ساعتی نیم... وای... بفهمه بابا اگر

* 

 .اتاقم تو اومد بخوابه، رفت بابا وقتی. اومد مامان شب

 خبر؟ چه -

 :گفتم و گزیدم لب. بدونه حسام و منو برخورد از خواد می دونستم می

 .نکردم فکر... و گرفتم تصمیم یهو... دونم می... خب -

 :گفت و زد لبخندی

 مند عالقه بهم توهم تا کشه نمی طول خیلی داره، اون که عشقی با هرچند. زاره می تأثیر روت داره انگار -

 ...بشی

 .نگفتم بهتون رو چیزی یه من... راستش... مامان دونم نمی -

 چی؟ -

 .میندازه سنگ داره. باباشه کار گفت حسام... بودن داده کم... ام نمره که موقع اون -

 :گفت و کرد اخمی
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 شد؟ درست چطوری پس -

 درست دیدی که بعدشم روز. کنن درستش شده هرطوری کنه می صحبت باباش با گفت حسام... دونم نمی -

 ...بودن شده

 اشکی زمردهای# رمان

 31_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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  ...حرفه تو اینا -

. شرطت به. حرفم به کنم می عمل من( خنده ایموجی....)مخدر مواد عمل یا جراحی عمل نه... عملم مرد من -

 .خوب زندگی یک ساختن به

 :نوشتم و زدم لبخند منم

 من با باید باشیم، داشته بچه تا چند یا بشیم دار بچه کی اینکه... طالق حق چی؟ اوردین کم مشکالت تو اگر -

 .باشین داشته نباید توشون اجباری ولی خداست، خواست اینا باشه،

 !...هول فاطمة. باهات ازدواج با موافقم یعنی این. شدم پشیمون نوشتنش از بعد

 !...اصالً بگی شما هرچی. چشم: حسام

 .شدم آف و ننوشتم چیزی دیگه. نبود هم بد چندان ولی... ذلیل زن. دمش کالفه

 ** بک فلش **

 ...میگذره شده مزاحمم که زمانی از هفته دو

 .کرده خورد رو اعصابم

 .دارم مزاحمی همچین نگفتم مامانشون به هنوز
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 :گفتم و زدم دریا به دل که دیدیم می وی تی داشتیم خونه تو

 .بگم چیزی باید من راست... بابا... مامان -

 :بابا. شد بلند آیفون صدای بگه، چیزی خواست بابا تا. کردم تعریف براشون رو حسام مزاحمت ماجرای    

 بیاد؟ بود قرار مهمون -

 .نه: مامان

 :کرد نگاه آیفون مانیتور تو بابا

 اومدن؟ شیرینی و گل با کین اینا-

 :گفتم حیرت با گل، دسته با حسام دیدن با. آیفون جلوی رفتیم سریع مامان منو

 .است مزاحمه پسره همین... عه عه عه-

 :برداشت رو آیفون بابا

 بله؟ -

- ... 

 .نداره ازدواج قصد ما دختر -

- ... 

 :گفت کالفه بابا

 .بمونین منتظر دقیقه پنج باید -

 تو؟ بیان بزارین خواین می: من

 :گفت شاکی بابا
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 لباس برین. بیاد نشه پا باباش و مامان با االن که گفتی می باید پیش ههفت دو همون کنم؟ چیکار میگی -

 .بپوشین

 .گنجید نمی باورم تو. کردم سرم رو رنگیم چادر و پوشیدم لباس و اتاقم تو رفتم

 .کرد باز درو بابا و بیرون رفتم اتاق از

 و گرفت رو بازوش بابا که بده من به رو گل بیاد خواست حسام. داشت آشنایی چهرة پدرش. بودن نفر سه    

 :گفت

  کجا؟ -

 مبل روی. رفت مبل سمت به بعد، اما زد خشکش حسام. کرد ول رو حسام و گرفت رو گل خودش    

 .نشستیم

 :گفت باباش که بودیم ساکت همه

 ...اومدیم قبلی خبر بدون و سرزده... صولتی جناب خب -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 32_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :گفت حرفش وسط یهو و کرد می نگاهش اخم با بابا

 .هست....  وزیره، شبیه تون چهره شما -

 :زد مغروری لبخند باباش. اومد یادم تازه

 .هستم خودش -
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 :گفت و زد باباپوزخندی

 به رد دست است، آقازاده پسرتون چون کردین فکر البد... اومدین برخ بدون و سرزده چرا مشخصه پس -

 !...خوره نمی اش سینه

 :گفت بزنه حرفی اون بزاره اینکه بدون بابا. اومد خوشم بابا جواب از. بودن خورده جا    

 معلومه... داده ادامه سماجتش به شنیده، رد جواب هرچی. شده من دختر مزاحم پسرتون است هفته دو

 .منفیه ما جواب. بوده گرم شما به پشتش

 :گفت استرس و تردید با مادرش

 .شناسید نمی رو حسام هنوز که شما صولتی آقای -

  .خریده پدرش رو سربازیش و نرفته سربازی مطمئنم ایشون. خانم شناسم می کامالً: بابا

  .کرد نگاه بابا به فقط اخم با پدرش

 :بود سست که لحنی با حسام

 .کنم خوشبختش تونم می. دارم دوستش واقعاً. ..من -

 .نکنین ایجاد دخترم برای مزاحمتی دیگه لطفاً. پسرجان منفیه ما جواب: بابا

 :گفت اخم با پدرش

 .بریم -

 :گفت بابا که رفتن می داشتن و شدن بلند

 .کنین استفاده خودتون حداقل. لطفاً ببرید هم رو شیرینی گل -

 .رفت و گرفت رو دوش هر مجبوری مادرش. رفت پایین سر با هم حسام. بیرون زد ونهخ از زودتر که پدرش    

 ...حاجی کنی برخورد مهمون با طوری این نداشتم توقع: مامان
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 اون کیلومتر دو از غرور که باباش با و هست که عار بی و بیکار شده، که مزاحم کنم؟ برخورد باید چطوری: بابا

 .خانم باباشه دهن به چشمش پسر این. اومدن مشخصه، تر طرف

 .نتونست کنه، کم رو گیریش جبهه بابا کرد هرکاری مامان شب اون

 :بود داده پیام حسام. برداشتم رو موبایلم و اتاقم تو رفتم منم

 .بدین بهم فرصت یک کنم می خواهش -

 .ندادم جوابشو حتی و کردم پاک رو پیامش

  .بشه عوض نبود قرار و بود نه بهش جوابم

 .بیاد بر مشکالتش و زندگی پس از تونه نمی که هست پایی و دست بی پسر اون گفت می راست بابا    

 .میداره بر دست خودش بگذره مدت یه

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 33_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 ** حال زمان **

 .ناهار بریم دوتایی تا کنه راضی رو بابا و مامان تونست التماس و خواهش کلی با حسام. شد پنجشنبه    

 :گفت بابا که بیرون اومدم می اتاق از داشتم

 .باشه مواظب دور از معمولی لباس تو سرباز یه گفتم... بزنی زنگ کافیه. دسته دم گوشیم -

 :گفتم تعجب با
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 .زنه نمی آسیب بهم. نیست بدی آدم هم رااینقد دیگه باباجون -

 :کرد نگاهم چپ چپ بابا

 گفتی؟ می دیگه چیزای یه قبالً -

 :کمکم اومد سریع مامان. شدم می آب داشتم بابا، بینی ذره نگاه از و جاخوردم

 .منتظره حسام. برو بیا فاطمه -

 ها پله از حسام که پوشیدم می رو امکفش داشتم. بیرون اومدم خونه از و گفتم خدافظی زیر، به سر منم    

 .پایین اومد

 .سالم -

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 .سالم -

 .سرحاله و انرژی پر بود مشخص

 .کرد باز برام رو جلو در رفت سریع. بیرون اومدیم خونه از

 :گفتم شدن سوار حین

 .ممنون -

 :گفت خنده با. شد سوار زد دور و بست درو

 .بیرون نرین میگه میاد لحظه هر بابات کنم می حس بریم؛ تر زود -

 .میشه ناراحت بفهمه اگر. گذاشته بپا برامون نداره خبر مطمئناً. فقط زدم لبخندی

 میریم؟ کجا -
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 بابات اما کوه، بریم زود صبح خواستم می اول راستش. خونه گردونم برت 4 ساعت از قبل تا باید من خب -

 .چیزا جور این و روی پیاده بعدشم. ناهار بریم بعدم ازار،ب بریم گفتم همین برای. نکرد قبول

 .نیستم موافق بازار با فقط. خوبه -

 چرا؟ -

 بریم؟ چی برای. ندارم رو چیزی خرید قصد -

 .بدم نشونت رو چیزی یک خوام می راستش -

 :گفتم اشتیاقش و هیجان بخاطر

 .باشه -

 بزارم؟ آهنگ -

 .باشه -

 هاشون آهنگ انتخاب از پسرا شاید خوندم جا یه. شدم خیره بیرون به و گزیدم لب. بود عشق عطر آهنگ    

 حرف تا کردن انتخاب اونا برای رو آهنگ این کنه می فکر مغزشون صدرصد دخترا اما باشن، نداشته منظوری

  .بزنن رو دلشون

 .ذاشتهگ من برای اینو میگه که دلمو حرف یا مغزمو حرف. کنم قبول چیو دونستم نمی حاال

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 34_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .اومدم خودم به ماشین، وایستادن با



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   69 

 

  .بیرون اومدیم عمومی پارکینگ از و شدیم پیاده

 بدین؟ نشونم خواین می رو چی -

 ...بیا... فهمی می -

 با بود، اونجا که مسنی مرد و شدیم ها مغازه از یکی وارد. شدیم سازی جواهر پاساژ یک وارد جلوتر کمی    

 :گفت حسام دیدن

 .خانم اومدین خوش. جان پسر اومدی خوش -

 :گفت حسام و کردیم تشکر

 ایه؟ مرحله چه تو ما امانتی حاجی -

 .است آماده: مرده

 جلوم گرفت و کرد بازش و برداشت حسام. جلومون گذاشت و دراورد گاوصندوق توی از مخملی جعبه یک و    

 چطوره؟

 کار ریز توش دیگری و داشت بزرگ زمرد نگین یکیشون. شدم متعجب زمرد، نگین با انگشتر دوتا دیدن با    

 .بود شده

 .قشنگه خیلی -

 :گفت و کشید کارت مرده برای حسام

 .کنن درست تو برای گفتم سفارشی اینو -

 :کردم ماخ

 .اجازه با آقا. هنوز نیست معلوم چیزی بعدشم. نبود نیازی -

 :گفت و گذاشت جیبش تو رو جعبه. اومد مدتی از بعد هم حسام بیرون اومدن مغازه از

  نیست؟ معلوم چرا -
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  .هنوز نشده ماه شیش رفته؟ یادتون -

 چی. بگذره تا زمان مونده فقط دادم انجام رو ها شرط همه تقریباً. بکشم پس پا نیست قرار من ولی. دونم می -

  بشیم؟ نامزد میشه

 :سمتش برگشتم و وایستادم

 نه؟ مگه... اینه من نظر بگین کرد، مخالفت بابا تا بدم جوابی یه من خواین می شما -

 :گفت و خندید

 .انگار کنه می پوستمو. لجه من با خیلی بابات... آره -

 :خندیدم ناخواسته

 .نهک می کاری خوب-

 کسی دیگه تا باشه دستت انگشتر که همین. خوره نمی بر جایی به که نامزدی یه... فاطمه میگم جدی -

 .کافیه من برای نباشه، دنبالت چشمش

 :کردم اخمی

 .افته نمی اتفاقی هیچ ماه شیش پایان تا دادیم قول -

 دانشگاه و خیابون و کوچه وت ممکنه که هایی مزاحمت منظورم من. ندارم شک شما قول به من. دونم می-

 .بیوفته اتفاق

 :گفتم سکوت مدتی از بعد و افتاد راه اونم. افتادم راه و گرفتم ازش نگاهمو

  ...نه -

 .کافیه باشه دستت تو انگشتر که همین فقط. ندارم توقعی هیچ کن باور خودت؟ یا خانوادته نه این -

 :گفتم کالفه
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 پدر. داد نشون نوعش بدترین به اونم روز دو توی من، دادن آزار با فتشومخال و مخالفه شما پدر. حسام آقا -

 .نمیشه صاف شما با دلش مطمئناً بشه، تموم ماه شیش این اگر حتی و مخالفه منم

 .کنی می ازدواج باهام کردم، عمل شروط همه به اگر ماه شیش از بعد دادی قول تو اما -

 :دادم تکون سری

 .هستم قولم سر -

*** 

 اشکی زمردهای # مانر

 35_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 بشیم؟ نامزد داره اشکالی چه پس خب -

 بپرسم؟ شما از سوال یه تونم می -

 بپرس؟ جانم -

 :گفت و خندید که کردم نگاهش چپ چپ

 .بگو ببخشید -

 شما؟ داری دارایی چقدر -

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 .است طبقه هشت. منه نام به هست ساختمون یه -

 :گفتم و کردم اخمی
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 دادی؟ شما پولشو -

 .خرید برام بابا... نه -

  چرا؟ -

 گیر که کرده من اسم به و خریده رشوه راه از بابام رو ساختمون اون که اینه منظورت تو... ببینم کن صبر -

 ینه؟ا منظورت نیفته؟

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 زیادی پول مسلماً اما کجاست، دونم نمی ؟...کنه شما نام به رو طبقه هشت ساختمون یه داره دلیلی چه پس -

 .ارزششه

 .توهینو حد این ازت ندارم توقع -

 اونم. نگفتم هیچی و ماشینش سمت افتادم راه دوباره. بگزم لب شد باعث دلخورش لحن و خشن صدای    

 .نگفت هیچی دیگه

 .بود سنگین خیلی بینمون فضای. افتاد راه اون و شدیم ماشین سوار

  .بودیم کرده سکوت دوباره سفارش، از بعد و بودیم نشسته میز سر. شدیم پیاده و رسیدیم رستورانی    

 :گفتم تأمل با

 زحمتشو خودتون که باشه شما اسم هب چیزی میگم... فقط... نبود پدرتون به توهین قصدم من... حسام آقا -

 .کشیدین

 :گفت ای جدی صدای با

 .بابام خود اسم به زنمش می میرم فردا. باشه -

  .پایین انداختم رو سرم گناه احساس با و گزیدم لب

 بسته؟ دل من چیِ به... حسام بیچاره
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 شدین؟ مند عالقه من به چرا -

 :گفت کرد می نگاهم که همونطور .کنم نگاهش و کنم بلند رو سرم شد باعث سکوتش

 .رفت دلم نگاهت اون و خنده با اول روز همون -

  .پایین ننداختم رو سرم اما کشیدم، خجالت

 نشدین؟ پشیمون کرده، ناراحت رو تون خانواده و شما مطمئناً که حرفامون و شروط و شرط همه این با -

 فکر. دارین حسابگری خانوادة شما.. کنن می تر مصمم منو فقط اینا. کنم درک رو دلیلشون تونم می... نه -

 .شکستین جاها خیلی رو دلم نمیشم، منکر... حال این با. کنین می االن رو تون آینده

 .حرف بی شدیم خوردن مشغول اومد، که غذاهامون. نگفتم هیچی و پایین انداختم رو سرم

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 36_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :گفت که بودیم خوردن غذا وسط

 کنی؟ صحبت خانوادت با نامزدی راجب میشه... اوصاف این تمام با -

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم مدتی از بعد. کردم نگاهش خورده جا

 ...دونم نمی -

  .نگفت هیچی و کشید آهی

 می بازی داشتن بچه پسر چندتا. شدیم پیاده و کرد پارک کوچیک پارک یه کنار رو ماشین ناهار از بعد    

 :گفت حسام و نشستیم صندلی روی. اوردن می در رو دریایی دزدای ادای و کردن
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 چیه؟ ها بچه راجب نظرت -

 .دارم دوستشون -

 .نداری دوست شاید گفتم باشه، وت با تعدادش و زمان انتخاب گفتی چتمون تو وقتی... اممم -

 سختیش چون. گذاشتم رو شرط این اون برای باشین، داشته بچه تا 6 ،5 باید میگن مردا بعضی دیدین... نه -

 .کنم می انتخاب من پس منه، با

 :گفت و خندید

 .نظر اون از آها، -

 :گفت حسام. کشیدم خجالت که گفت جوری یه

 کولم سرو از بیان ها بچه خونه میام کار سر از وقتی. دارم دوست زیاد بچه من. گفتی راست رو چیز یه ولی -

  !...و کنن می کاری شلوغ ها بچه که بزنی غر هم تو. برن باال

 :گفتم و خندیدیم تصورش از جفتمون

 .خوردیه اعصاب از پر من برای مسلماً... شیرینه ما برای -

 :گفت و خندید

 .نیست منصفانه... خب... آره -

 .پاد می رو ما که باباست مأمور همون البد اینم. گرفت می عکس ازمون مدام. خورد جوونی مرد به چشمم    

 :گفتم که سمت اون برگرده خواست حسام

 .کنم می صحبت مامانم و بابا با -

 :گفت و کرد نگاهم شوکه

 نامزدی؟ برای -
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 .آره -

 :شد عمیق لبخندش

 موافقی؟ خودت -

 .خودم زنم می بهمش ندین، انجام رو شرطا ماه شیش از دبع اگر ولی آره، -

  :زد مطمئنی لبخند

 .عزیزم حله -

 .نیستم راحت. نگین بهم رو کلمات این اینقدرم -

 ...چشم: خندید

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 37_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .بشه شاکی بابا ممکنه. بریم بشیم بلند بهتره کنم فکر:  من

 :گفت و زد بهم لبخندی

 .بریم -

 درو قفل چون بشه، پیاده خواد نمی حسام کردم می احساس رسیدیم، وقتی. افتاد راه و شدیم ماشین سوار    

 :بشم پیاده منم کرد نمی باز

 درو؟ کنین نمی باز -



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   76 

 

 :گفت و کشید آهی

 .کنم تحمل رو مدت این خوام می چطوری دونم نمی... بری پیشم از خواد نمی دلم بخوای، رو راستش -

 .ماه شیش این تو باشین داشته  ازم توقعی نباید که دونین می بشیم، نامزد و کنن قبول خانواده اگر -

 باهم بیای زودتر دافر میشه... بگذریم... باشم داشته قرار تحملی همچین چطوری دونم نمی اما دونم، می آره -

 کوه؟ بریم

 .میدم خبر.... نکنم فکر -

 :گفت چاپلوسی با و کرد باز کلیدش با درو. شدیم پیاده دوتایی و کرد باز درو و زد لبخندی

 .بانو بفرمایید -

 :زدم لبخند

 .ممنون -

 :گفت و زد لبخندی دیدنمون با اومد چادر با. کرد باز درو مامان

 .ها بچه سالم

 :گفت مامان و یمکرد سالم

 گذشت؟ خوش -

 بریم باهم زود صبح بدین اجازه کنین لطف بشه، اگر خواستم می فردا برای فقط. نکنه درد دستتون. بله: حسام

 کوه؟

 :گفت و گزید لب مامان

 .میدم خبر کنم صحبت باباش با باید -

 :گفتم و کردم نگاه حسام به چپ چپ. کنم صحبت من مثالً بود قرار... عجبا
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 .خداحافظ -

  .خونه داخل رفتم خداحافظی، از بعد

 بگم؟ بهشون چطوری رو نامزدی قضیه حاال. رفتم اتاقم به و کردم سالمی بود نشسته مبل روی بابا    

 .تو دست از حسام... هوووف

 :گفت و اتاق تو اومد ازمدتی بعد مامان. نرفتم بیرون اتاق از اما کردم، عوض رو لباسام

 خانوما؟ مخان خبر چه -

 :گفتم و خندیدم

  ...فقط. نیست خبری -

 :گفتم دستم های انگشت با کردن بازی حین و کردم مکثی

 .کنن درست زمرد انگشتر دوتا بود داده برام حسام -

 :گفت شگفتی با

 واقعاً؟ -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 38_پارت#

 :ایتا ا،روبیک تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 کسی خیابون تو تا باشه دستم انگشتر یه خواد می گفت می اون. نکردم قبول من بده، بهم خواست می... آره -

 .متأهلم کنن فکر و نشه مزاحمم
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 .عجوله پسر این چقدر... عجب: خندید

 دستم انگشتر اینکه فقط خواد، نمی هم اینا و محرمیت گفت می. کرد می اصرار خیلی...  مامان دونم نمی -

  ...و خیابون و دانشگاه مثالً. چی هر یا...  خواستگاری نیاد کسی باشه

 :گفت و خندید مامان که شدم ساکت مامان خندان نگاه دیدن با

 .حرفاش برای میدی توضیح چقدر...! ها برده دلتو -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم خجالت با و گزیدم لب

 ...ولی نیستم عاشقش... مامان دونم نمی راستش -

 .میشه مهم برات داره -

 :گفت و زد بهم لبخندی. دادم تکون آره معنای به سری

 .خدا به بسپارش.  عزیزم نباش نگران -

  ...بیاره دووم نتونه باشه، ضعیف ترسم می. مامان ترسم می -

 :مالید و گذاشت کمرم پشت دستشو

 ماه شیش از ماه سه باید حداقل بگو بهش هم نامزدی مورد در. خدا به توکل. عزیزم نباش هیچی نگران -

 .کنه صحبت نامزدی راجب بعد بگذره،

 نمیگی؟ بابا به یعنی -

 نتونستم که کسیه تنها بابات. کالً کنه لجبازی بعداً ممکنه و هست نه جوابش دونم می چون... عزیزم نه -

 .کنن می شیرین رو زندگی ها تفاوت همین. نشد هم عوض که خوشحالم و کنم عوض رو منطقش

. کنه می فکر مثبت هم همیشه و مثبته انرژی از پر همیشه مامان. بیرون رفت اتاق از و بوسید سرمو مامان    

 :نوشتم حسام برای و شدم تلگرام وارد و برداشتم رو موبایلم مامان، رفتن با

 .بگذره ماه شیش این از باید ماه سه حداقل نامزدی برای -
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 :داد جواب سریع که بود آنالین انگار حسام

 کیه؟ نظر -

 .مامانم -

 .عاقلیه و مهربون خانم خیلی مامانت راستش. شد راحت خیالم -

  :نوشتم و خندیدم

 رسیدین؟ ای نتیجه همچین به چطور -

 گیره نمی سخت بهم و هدار باور منو عالقة و عشق انگار مادرت اما گرفته، جبهه من به نسبت همیشه پدرت -

 .زیاد

 .میشین متوجه بشین دختردار وقتی هم خودتون. مادرن و پدر باالخره... اینطور که -

 آب دلم تو قند دختر، یه داشتن فکر. ریزم می پاش به رو دنیا بشیم، دختردار اگر... دیگه دخترمونه منظورت -

 .کنه می

 .نمیشم مزاحمت من. یکن استراحت خوای می هم شما کنم فکر... خوبه -

 .گذروندم رو ای دغدغه بی و راحت روزای بینم می کنم، می فکر هامون چت و روزام اون به که االن    

 پدرش اسم به رو ساختمون اون و رفت حسام که بود شنبه. کرد عمل بهشون و بود قولش سر واقعاً... حسام    

 می رو فکرش که االن اما برخورده، بهش هم خیلی و دبو شاکی خیلی گفت، می حسام که اینطور. برگردوند

 .بود همون هردومون، زندگی تصمیم و کار بهترین... کنیم

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 39_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 ** بعد ماه دو **

. بیوفته قراره اتفاقی یه مطمئنم. شدم بیدار آشوب دل با امروز کالً. زنه می شور و آشوبه دلم... مضطربم    

 و ام خاله خانواده اینکه یا ما، خونه بیان عموش خانواده و مادرش و پدر با حسام قراره امشب که این به ربطی

 با قراره امشب اینکه یا. نداره بکنن ازم رسمی خواستگاری حسام خانواده امشب، تا هستن عموهام از دوتا

 .کنیم نامزد بسازن بود داده سفارش برام حسام که زمردی نگین انگشت همون

 ...بده اتفاق یک بخاطر آشوبم، دل

 راجب بیان شام از قبل. باشن اینجا شام برای شون همه قراره. شامن تدارک حال در خانم توران و مامان    

 و حسام شده قرار که پیش هفته دو از بابا،. کنیم نامزد هم بعد و جمع حضور در کنیم صحبت... و مراسمات

 هنوز چون. نیست محرمیت از خبری که کرده حجت اتمام کنیم، نامزد تا بیان خواستگاری برای... و خانواده

 می نامردی و روی زیاده داشت دیگه من بنظر هرچند. دونست نمی من الیق رو حسام باید، که طور اون دلش

  .حسام قح در شد

  .نبود بدی پسر واقعاً

 گفتن عزیزم سر فقط یکم و خوردیم بیرون ناهار رفتیم هم با رو اش جمعه و پنجشنبه هر ماه، سه این توی    

 .بود نکرده خطایی کار هیچ کل در وگرنه، شد، بحثمون هاش گفتن جانم و هاش

... یا نباشه محرمیت مثالً... گفته چیزایی یه نن،ک صحبت اون جای به مراسم تو اینکه راجب هاش عمو با بابا    

  .نگفت چیزی مون ماهه شیش شرط راجب. نگفت دنبالم افتاده ساله یک حسام که این راجب چیزی

 .هستش راز صورت به خانواده دو بین که هستن چیزایی اینا

 بالیی این امیدوارم و دادم صدقه ارب چندین. بگیره قرار و آروم دلم تا خونم می قرآن دارم و نشستم اتاقم تو    

 ...بشه دفع بشه نازل قراره که

 :خورد اتاقم در به ای تقه
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 جان؟ فاطمه -

 بفرمایید؟ -

 :گفت و زد بهم لبخندی. کردم نگاه مامان به و بوسیدم و بستم رو قرآن

 .اومدن خالتم خانوادة. بیان که االناست دیگه. عزیزم بپوشم لباس پاشو -

 :گفتم و ادمد تکون سری

 ...تو میای دقیقه یک مامان -

  .تو اومد و بست درو

 میای؟ بنظر مضطرب خیلی شده؟ چیزی -

  ...بیوفته میخواد بد اتفاق یه کنم می حس صبحه از... مامان -

 .حسام خانواده اومدن قبل بده سالم بیا بپوش لباس... پاشو پاشو... عزیزم نمیشه هیچی... خدا به توکل: مامان

  .جوشید می سرکه و سیر مثل من دل اما. بیرون رفت اتاق از مامان و دادم تکون سری    

 .بیرون رفتم اتاق از و کردم سرم ساتنمو رنگی چادر. پوشیدم لباس

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 40_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 احوال و سالم شوهرش به و کردم روبوسی خاله با. بشن ام متوجه تا کردم جمع به بلندی نسبتاً سالم    

 وقت شدی بزرگ» بودم شنیده هم شون خانواده و عمو از که تکراری جمالت گفتن از بعد اونا و پرسی
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 به نگاهاشون از فرار برای. شدن مبیخیال ،«...!کردی می بازی خاله دیروز همین انگار نه انگار... شده ازدواجت

  .شد بلند آیفون صدای که رفتم آشپزخانه

 مامانو سریع. استقبال رفتن همه و کرد باز درو بابا. پریده رنگم کردم می حس. پایین افتاد تاالپی قلبم انگار

 :گفتم و گرفتم

 !...نمیارما چایی من -

 :گفت بعد و کرد نگاهم تعجب با

 .بیاری رو سنگینی اون به چایی سینی تو بگم خواستم نمی خودمم... خب خیلی -

 با حسام بعدش... و پرسی احوال و سالم و شدن وارد همه. استقبال رفت هم مامان و کشیدم راحتی نفس    

  ...گل دسته

 بودم کرده هول. بیوفته چادرم بود مونده کم که گرفتم ازش رو گل دسته. بود نشسته عرق پیشونیش رو    

 توران. کردم فوت رو نفسم و ایستادم ها، مهمان دید از خارج و آشپزخانه رفتم سریع من رفت، که حسام. نمم

 .زد لبخند بهم خانم

  .رفتم وا زمین روی همونجا

 شدم؟ اینطوری چرا

 .دارم که استرسیه خاطر به حتماً. بودم نشده هول اینقدر قبل های دفعه برای

 با کرد بلند منم و بیاره چایی گفت خانم توران به و آشپزخانه اومد مانما. شدن صحبت مشغول همه    

  .نکردم نگاه کسی به و نشستم خاله پیش زمین روی. هال تو برد خودش

 :باشه مون مهریه قرارشد. شد ها صحبت. کنه برخورد حسام نگاه با نگاهم ترسیدم می

 زندگی تو مرور به گرم 114 میزان به طال. عروس اسلب. شمعدان  و آینه جفت یک. مجید اهلل کالم جلد یک -

 .طالق حق و معال کربالی به سفر. اشتغال و تحصیل حق. آزادی بهار تمام سکه تا 5 و بشه خریداری
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 و گفت ای اجازه با. گرفت حسام از رو انگشتر حسام مادر. نبود مخالف بودیم گفته که ای مهریه با کسی    

 .زدن دست و فرستادن صلوات همه. کرد انگشتم توی رو سبز زمرد با طال گشتران اهلل، بسم با و اومد

 :گفت بود، باال سن طور همین و نورانی چهرة با مردی که حسام عموی

 و راحت آمدشون و رفت بخونیم، جوون دوتا این بین هم محرمیت یه نداره اشکال اگر... عزیز صولتی آقای -

 .باشه دغدغه بدون

 :وگفت کرد ماخ سریع بابا

 .بمونند نامزد طور همین ماه سه... آقا حاج نه -

 :گفت و زد لبخندی عمو

 خدا که بزنن حرف باهم بگیرن همو دست یک نتونن نکنیم؟ محرم کنیم، نامزد رو جون دوتا... مؤمن مرد -

 .گیره می قهرش

 :گفت بعد و افتاد مامان به نگاهش بابا

 .نه یا موافقم که میدم جواب بعدش بزنم حرف حسام آقا با خوام می ای دقیقه پنج من -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 41_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 تو مقلب. دقیقه 10 شد شون دقیقه پنج. حیاط تو رفتن بابا با و شد بلند اما پرید، حسام رنگ کردم حس    

 :گفت حسام عموی به رو بابا. اومدن حسام و بابا و شد باز در که زد می دهنم

  .ماه سه فقط. هستم محرمیتشون موافق -
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 وقت؟ اون چطور موافقه؟ بابا. شد گرد لحظه یه چشمام

 :گفت لبخند با عموش

 .بشینن جوون دوتا این بشین بلند شما لطفا آقایون... سالمتی به -

 سلقمة و خجالت با شدنشون بلند با. بودن نشسته دونفره مبل روی که بود عموم و خاله شوهر به منظورش    

 .شدم می آب سردرگمی و خجالت از داشتم. نشستم مبل روی و شدم بلند خاله

 اهلل بسم با حسام و حسام به داد اورد مامان که قران و خواست قرآن عموش. نشستیم هم کنار مبل روی    

 .گرفت بینمون و کرد بازش

 .بود عمران آل سورة

 .مون صیغه محرمیت برای سکه یک مهریة با و خوند محرمیت صیغه بینمون عموش    

 .بست رو قرآن حسام شد، که تموم

 .بودم کشیده خجالت که بس. نمونده ازم هیچی کردم می حس و روبوسی و گفتن تبریک همه    

  .بود خوردن غذا موقع

 .نذاشت مادرش کنم کمک بشم، بلند خواستم وقتی و اختناند سفره ها خانم

 :گفت و سمتم شد خم کمی حسام

 میدی؟ دستتو -

 بگیریم؟ همو دست همه جلو چی؟

 نگاه آیفون تصویر به مامان. کردیم نگاه آیفون به متعجب همه. شد زده خونه زنگ بگم، چیزی اینکه قبل    

 .کرد صدا رو بابا تردید با و کرد

 :برداشت رو فونآی بابا

 بله؟ -
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- ... 

 .کرد نگاه حسام پدر به مکث با و جمع روی اومد نگاهش

 .اینجان بله -

- ... 

 .در دم میایم االن -

 :گفت حسام پدر به رو

 .دارن کار شما با منش عمادی آقای -

 .یرونب رفتن بابا و پدرش با و شد بلند هم حسام. گذاشتم شکمم روی دستمو درد از پیچید، دلم    

  بود؟ خبر چه. شدم شوکه

 :گفت مهدی عمو که بود شده پهن سفره

 .میان االن هم اونا سفره، سر بیاین -

 دیدن با. زدم رو تصویر دکمه و آیفون سمت رفتم و شدم بلند من اما نشستن، سفره سر رفتن همه    

 بین از آرومی هین و شتمگذا دهنم روی دستمو زدن می منش عمادی دستای به پلیسا داشتن که دستبندی

 .کرد فرار لبام

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 42_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 بود؟ خبر چه... اینجا
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 :گفت و کنارم اومد مامان

 .نیار خودت روی به بشین برو... هیس -

 :گفت وار زمزمه که کردم نگاهش تعجب با

  .بپیچون پرسید چیزی کسیم. بشین برو بیا اینا؟ جلو اونم بخوره؟ بهم نشده نامزد خوای می -

 .بود رسیده خودش اوج به دردم دل اما دادم، تکون سری

 :گفت اخم با بابا کو؟ حسام. برگشت تنها بابا مدتی از بعد نشستم سفره سر

 .رفتن شون زاده آقا و منش عمادی آقای اومد، پیش کاری یه -

 توهم حسابی بابا و عموش و حسام مامان اخمای. نگفت هیچی و کرد اخمی حسام عموی. خوردن جا همه    

  .بود

 .رفتن و کردن خداحافظی ظرفا، شستن از بعد و کرد جمع رو سفره خانما شام از بعد

 :گفتم نگرانی با. برگشتن کرد شون بدرقه در دم تا بابا و مامان اینکه و همه رفتن با

 .دیدم آیفون از. زدن دستبند رو منش عمادی بابا؟ بود شده چی -

 :گفت و کشید هوفی

 .اختالس و دزدی جرم به بردش اومد پلیس بگم؟ چی -

 :گفت و داد تکون سری بابا کشیدیم هینی مامان منو

 و رشوه گرفتن بدون بازیاشون، یپارت و پرویی و منال و مال همه این وگرنه. کرده اینکارو مطمئنم صدرصد -

 طرفای کشاورزی زمین هکتار یه پدرش، دارایی تموم که است زاده کشاورز یه وقتی ممکنه غیر اختالس

 .خراسانه

 است؟ زنده منش عمادی پدر چی؟ یعنی: گفتم گیج

 :گفت و نشست مبل روی بابا
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 و است زنده هنوزم. کاره می زعفرون ارهد زمین هکتار یک خراسان، طرفای. شون درباره کردم تحقیق. آره -

 .کرده طرد هم رو منش عمادی

 کردن؟ دستگیر هم حسامو: مامان

 .چیه به چی ببینه کالنتری رفت باهاشون حسام... نه -

 :گفتم و گزیدم لب

 .برگردونه پدرش نام به اونو بودم گفته بود، اسمش به ساختمون یه حسام -

 :کرد نگاهم تیز بابا

 اینو؟ گیمی االن -

 :گفتم و گزیدم لب

 ...یعنی... نیست بنامش هیچی... دیگه االن... خب -

 :گفت عصبی بابا

 .کنم می عوض رو اسمم من نشد، باز قضیه این به ما پای اگر -

 :گفتم ترس با. اتاق تو رفت و شد بلند حرص با

 .بود همین برای ام دلشوره دیدی؟ -

 .نداریم نگرانی که باشه نکرده همکاری باباش با حسام اگر. افتاده که اتفاقیه. باش آروم -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 43_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :کردم نگاهش گرد چشمای با

  گره؟ اختالس یه باباش -

 :کرد اخمی مامان

 !نویسن نمی این پای که گناهشو است؟ کاره چه فلکط این کرده، گناه باباش -

 پسر این فهمن می همه آشنا و دوست. کنه بلند خیابون تو رو سرش تونه نمی دیگه مامان؟ چی که باالخره -

 ...روز تو رو اسمش که وقته اون. منشه عمادی

 :حرفم وسط پرید مامان

 حسام اگر. باباش کارهای نه باشه، حسام خود معیارت باید تو. نباش نگران اینقدر. هستی چی نگران دونم می -

 .کن ازدواج باهاش بود، خوبی آدم

 .اتاق سمت رفت و شد بلند بگم چیزی نذاشت

 .نبود حسام از خبری. کردم چکش و برداشتم رو موبایلم. رفتم اتاقم به منم و کشیدم هوفی

 .بود کن پر دهن زیادی. کردم نگاه دستم توی انگشتر به. کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض رو لباسام

 شده؟ بزرگ حروم پول با حسام یعنی

 .نه یا بزنم زنگ حسام به دونستم نمی. بودم داغون و کالفه

 .برد خوابم کی نفهمیدم که شدم پهلو اون و پهلو این قدر این

* 

 .شدم بیدار خواب از مامان صدای با صبح

 بله؟ -

 نداری؟ دانشگاه امروز همگ. بخور صبحانتو دخترم پاشو -
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 .امروزه از مهر ترم شروع نبود یادم اصالً. شدم بلند جام از

 :گفتم و  افتادم دیشب یاد

 اومده؟ حسام -

  .دخترم نه -

 ببندم رو حیاط در شدن پیاده. بیرون اوردمش حیاط از و شدم ماشین سوار. شدم اماده و دادم تکون سری    

 .خونه سمت اومد می یادهپ داشت خورد حسام به چشمم که

 انداخته اش شونه روی رو کتش. بارید می صورتش و سر از خستگی رسید، بهم وقتی. برسه بهم تا وایستادم    

 .بود

 .سالم -

 :کرد نمی سیر دنیا این تو انگار. افتاد بهم تازه نگاهش

 ...سالم -

 :گفت خسته

 میری؟ کجا -

  ...دانشگاه -

 :گفت و داد تکون سری

 بریم؟ باهم کنم عوض لباسمو وایستی نمیشه یرد -

 .برو نه -

 شاگرد صندلی روی. بود پوشیده اسپرت. اومد بعد دقیقه ده. نشستم ماشین تو. رفت و داد تکون سری    

 .نشست

 .دیگه میگه باالخره خودش گفتم می باز شده، چی بپرسم کردم می دل دل
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 اشکی زمردهای # رمان

 44_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده صلیا چنـــل
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 بگیری؟ رو فرمون دستی یه بزاری دنده روی رو دستت یه تونی می -

. گذاشتم دنده روی دستمو حرف بی و گزیدم لب. برام بود عجیب... تصورش بگیرم؟ دستش بود این منظورش

 :شدم متعجب دستش شدید سرمای از. گذاشت دستم روی دستو سریع

 سردی؟ اینقدر چرا -

 .میشه گرم االن...پایینه فشارم احتماالً -

 خوابش. داشت نمی بر دستم روی از رو دستش کردم، می عوض که دنده. کرد می زمزمه خواب تو انگار    

  .نخورده صبحانه مطمئنم امروزم و رفت نخورده شام دیشب. شدم کالس این و دانشگاه بیخیال. بود برده

 .کردم صدا و داشتم نگه رستوران یه جلوی

 حسام؟... حسام -

 :کرد نگاهم و کرد باز رو چشماش سختی به

 .بخوریم صبحانه بریم پاشو -

 دانشگاه؟ -

 :کردم اخمی

 .ببینم پاشو دانشگاه؟ بریم میری، حال از داری -
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 نامعلومی جای به که حسام به و دادم سفارش خودم .شدیم وارد و شد پیاده هم حسام. شدم پیاده ماشین از    

 .کردم نگاه بود شده خیره

 حسام؟ -

 :دوخت بهم نگاهشو

 نگران بشم، زده ذوق و خوشحال کنی می صدام خالی حسامِ اینکه و محرمیت و نامزدی از اینکه جای به -

 هوا باد به تبدیل کردم تالش هرچی و کنی ترکم کردن بازداشت باهاش رو بابام که اتهامی بخاطر که اینم

 .بشه

 :کردم نگاه زمین به و گزیدم لب

 .بودی خودت ام خانواده و من معیار... اولم از -

 بازداشت تو منم االن بابا، سمت از بود نامم به چیزی اگر. کردی می االنو فکر... نباشه نامم به هیچی گفتی -

 .میگی اینو بشم وابسته ات خانواده تو به اینکه بخاطر کردم می فکر بگو احمقو منه. بودم

 بود؟ کرده فکری همچین واقعاً. کردم نگاهش نگران

 رو وثیقه با آزادی اجازه... که کن پر دهن و محکم مدرک اونقدر. گرفتنش که دارن مدرک میگه... وکیلش -

 .نمیدن هم

  .زد نمی دست حسام. اوردن رو مون صبحانه

 ...حسام آقا -

 :خوردم حرفمو سرش اگهانین کردن بلند با

  حسام؟ آقا شدم شنیدی حرفامو -

 :گفتم خجالت با. گفت اینو دلخور

 .نبود این منظورم... نه -
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 .بودین بهانه دنبال شماها... بزنین بهم رو نامزدی که تون بهانه میشه این -

 :کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 بهم رو نامزدی دیشب همون بود، چیزی همچین اگر کنی؟ یم فکر گانه بچه چرا... بابا ای حسام؟ میگی چی -

 .دیگه زدیم می

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 45_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 چند زنش... مینطوره بازیش پارتی. خوره نمی دردش به اینجا قدرتش دیگه کنم؟ فکر چی به من بگو تو -

  ...و کنه زایمان باید دیگه وقت

 نشون هم همینجا تا. بابات نه بود خودت جنم معیارمون اینکه. بودیم گذاشته که بود شرطی ما قرار اولم از -

 .هستی زندگی مرد دادی

 .انداختم پایین رو سرم کشیدم خجالت که بود شده خیره بهم

 .میاد دستت به خیلی انگشتر این -

 :گفتم بحث کردن عوض برای و کردم نگاه بود کرده دستم تو مامانش که انگشتری به

 .خونه برسونمت بخور صبحانه -

 .دانشگاه میام منم -

 .بدن درس نیست قرار اول روز چرا؟ -

 .باشم تو پیش خوام می... نمیام اون برای:  خندید
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 رفتیم اش صبحانه خوردن از بعد. شد خوردن لمشغو اونم. گذشتم ازش نگاهمو و شدم قرمز و گزیدم لب    

 .بود شده تموم اولمون کالس. دانشگاه

* 

 وکیل پیش و کالنتری پاش یه و بود یسنا بابای شرکت پاش یه حسام که ای هفته یک. گذشت هفته یک    

 .اومد نمی دانشگاه چون ندیدمش، اصالً که بگم اینطوری. باباش

 بود رفته مامان. موندم خونه همین برای زدن، لغو رو کالسمون دیدم سایت تو. بود صبح شنبه سه روز، اون    

 .نبود هم خانم توران و بود سرکار هم بابا و مطبش

 .بود حسام. کردم نگاه پنجره گوشه از و رفتم تعجب با. شد زده خونه در به ای تقه که بودم تنها خونه تو    

 و زدم چنگ رنگی چادر به و کردم نگاه اطراف به. چسب اما بود تنم هپوشید و بلند آستین شلوار بلیز یه    

 .کردم باز درو بعد و انداختم سرم

 .سالم -

 :زد بهم ای خسته لبخند

 عزیزم؟ خوبی. سالم -

 .حسام تو دست از. اووووف عزیزم؟. شد قرمز صورتم

 .سالم -

 .نمیشه روشن باال پکیج ولی بگیرم دوش خوام می میشه؟ گرم آب پایین ببینم خوام می -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .کنم می نگاه االن -

 به برم برگشتم بستم آبو. بود گرم و کردم باز رو آب شیر. آشپزخانه سمت رفتم طوری همون و نبستم درو    

 .کشیدم هینی و شد گرد چشمام سرم پشت دیدنش با که بگم حسام
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 فاطمه؟ -

 :گفت که دادم تکون سر فقط. دادم قورت ترس با رو دهنم آب

 .کنم اذیتت یا بترسونمت خوام نمی... دارم دوستت خیلی -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 46_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 حسام؟ چیه... منظورت -

 :گفت و گذاشت کابینت لبه روی دوطرفم دستاشو .کابینت به خوردم که رفتم عقب که جلو اومد

 .برم و بگیرم کوچولو بوس یه... بدی اجازه اگر بیام فقط گفتم نیست خونه کسی دیدم... راستش -

 :بشه گرد نداشت جا چشمام دیگه

 .عقب برو... بر ؟...میگی داری... چی -

 رو ام گونه و جلو اورد دستشو یه. وردخ می صورتم به هاش نفس هرم انگار که بود نزدیک بهم اینقدر    

 .شد خالی دلم ته که کرد نوازش

 ...حسام... حس -

 های موقعیت محرمیت از قبل دونی می خودتم. برم بعدش میدم قول... کوچولو یه فقط... عزیزم... جانم -

... ببوسمت بزاری اگر لحداق... دارم ناامیدی حس... ام خسته خیلی... عزیزم فاطمه... االن... اما داشتم زیادی

 .بدین منفی جواب و بیارین بهانه خواین نمی فهمم می

 .اومد می جلوتر داشت هی سرش
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 :گفتم شده حبس نفس با

 ...عقب برو... دادی... قول... حسام -

 :کرد نگاه چشمام به

 ...ای ثانیه چند بوس یه... کنم می خواهش.... فاطمه تونم نمی -

 .بودم مرد یک با ای فاصله همچین تو بود بار لیناو. دوخت لبام به نگاهو

  .گذاشت هام شونه سر روی دستاش و چسبوند بهم و کشید جلو خودشو

 .بود داغ دوتنی بار به شبیه هام شونه سر روی دستاش

 .دادم قورت صدا سرو با رو دهنم آب و انداختم پایین رو سرم

  ...باش امیدم تو... امیدمنا... خیلی... ام خسته خیلی بخدا... من خانوم -

 .مونده ماه... سه هنوز... هن... نمیشه... طوری این -

 اش سینه روی و باال اوردم که بود موقع اون تازه دستامو. زد می شدت به قلبم ضربان. بدنش شدید گرمای    

 .بدم فشار نتونستم دستم زیر شدیدش قلب ضربان حس با اما عقب، بدم هولش گذاشتم

 :کردم نگاه راستم دست به

 .باال میره ضربانش تو دیدن بار هر با... زنه می محکم و تند چطوری تو بخاطر... بینی می -

 :گفتم و گزیدم لب

 ...حسام... میشه عصبی بفهمه بابا... حسام -

 :کرد آرومی خنده. بود بابا ام بهانه

 منو... فاطمه... کنه نمی مخالفت بابات باشی، داشته دوست کنی، قبول منو تو. فاطمه توعه حرف به بابا -

 .کن نگاه بهم کنم می خواهش... ببین
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 :گفت شیطنت با و خندید. شدیم خیره هم چشمای به و کردم بلند رو سرم

 .خانومی دیگه بیا کوتاه... زدم حرف چقدر نگاه ای ثانیه دو بوس یک برای -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 47_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان دهنویسن اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 اخه؟ بگم چی.. نگفتم هیچی و گزیدم لب

 سینه تو زدم مشتی. کرد می نگاه... و گردنم و موهام به شعف با حسام. افتاد خورد سر سرم روی از چادر    

 :اش

 .حسام -

 آره؟... دیگه کردی قبول جان؟: خندید

 گذاشت رو لباش و صورتم روی اورد رو سرش و نشست صورتم دوطرف دستش هردو. بدم جواب تنذاش    

  .لبام روی

. بوسید می و بود گرفته رو هام لب که گرمش و خیس های لب و داغش دستای. شد پاره دلم بند انگار    

 .جنسش انگار کرد می فرق که ای بوسه

 بودن بسته چشماش. کردم می نگاه حسام به گرد چشمای با. بود گرفته مشتش تو رو پیراهنش دستام    

 ...داد می فشار بهم تنشو

 .شد حلقه کمرم دور دیگری، و گردنم پشت رفت دستش یه
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 فاز سه برق بهم انگار. کردم احساس بینمون رو مردونگیش سفتی که زمانی تا حداقل بودم، نیومده خودم به    

  .گرفتم فاصله ازش و راست سمت رفتم و عقب ادمد هلش توانم همه با که کردن، وصل

 :کرد نگاهم نگران و کشید موهاش تو دستی حسام. کردن می گز گز هام لب

 کردم؟ اذیتت... اذیت... ببخشید.... فاطمه -

  ...وای... وای... بود اومده خوشم. پایین انداختم رو سرم

 ؟...داد نمی نشینی عقب فرمان یهو عقلم و دمکر نمی احساس رو عضوش سفتی اگر... بود شده چم من    

 رو سرم. افتاد داد می فشار شلوارش به داشت که چیزی به چشمم بود، پایین سرم چون. مقابلم اومد حسام    

 .بود شده تبدیل شیطون به نگران از حاال. افتاد حسام چشمای به و باال اوردم

 !...شدی چقدر... بشم قربونت -

 ؟...کنه می چیکار داره حسام... وای وای. کرد بغلم و کمرم دور انداخت دست دیدم اومدم خودم به یهو    

 کنی؟...می... چیکار... چی -

 :گفت و کشید دست رو کمرم

  !...باشم خوددار و صبور تونم نمی تو مقابل در اصالً که فهمیدم االن تازه... قولم زیر زدم دونم می -

 :کوبید می شدت با قلبم

  ...میرم.... بمون بغلم تو یکم فقط... یکم... زنم نمی آسیب بهت من. باش آروم... نمجا -

  .شدیم جدا هم از وحشت با هردومون باشن، گرفته رو مچمون انگار تلفن، صدای شدن بلند با    

 قورت تیسخ به رو دهنم آب. بود زیادی انگار قلبم برای هیجان همه این دیگه. گذاشتم قلبم روی دستمو    

 بابا، شمارة دیدن با. بشم دور ازش کمی اینطوری حداقل تا تلفن سمت رفتم حسام به کردن نگاه بدون. دادم

 :کردم نگاه حسام به ترس با. پرید بدتر رنگم

  ...بابامه -
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 .داره دیگه کار یک حتماً. اینجام من دونه نمی که اون... بده جواب -

 :دادم جواب رو تلفن رهباالخ و دادم تکون سر و گزیدم لب

 بله؟ -

 .بیاره برام بده بهش اونو هست اتاقم تو سبز پوشه یک خونه، درِ میاد داره همکارام از یکی ببین. دخترم سالم -

 .باشه... سالم... سل -

 .بده بهش در الی از حیاط تو ببر رو پوشه ها، نکنی باز روش درو. عزیزم دارم عجله. برم باید من -

 .کرد قطع چشم، گفتن از بعد و بستم رو چشمام

 .پریدم جا از و کشیدم هینی دورم، پشت از حسام دستای شدن حلقه با اما بیرون، دادم راحت نفسمو    

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 48_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

  ...عزیزم منم... جوون -

 :گفت و گذاشت ام شونه روی چونشو

 .مونه می رویا به شبیه بیشتر... بغلم توی االن و محرممی نمیشه باورم - 

 :گفتم و گزیدم لب

 ...وایمیسته... قلبم... برو... ب -

 زنه؟ می تند تند طور این داره منه لمس بخاطر قلبت ضربان بگی خوای می یعنی: خندید
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 :گفت و کرد نگاهم اشتیاق با خودشو سمت ردوندگ برم بغلش تو یهو

  ...دارم دوستت آره؟ -

  .لباش میون گرفت رو لبام دوباره و نداد مهلت و لبام روی اومد نگاهش که گزیدم لب

 .فشرد می خودش به منو اون و بودم کرده مچاله میونمون دستامو... قلبم... وای وای وای

 این آیفون، صدای شدن بلند با که بوسید می لبامو تند تند وقفه بدون ام،حس. بودم کرده هنگ انگار بازم    

 :گفت و آیفون سمت رفت و بوسید و پیشونیم و شد جدا ازم آروم بار

 کیه؟ پلیسه این -

 :گفتم آرومی صدای با و افتاد کار به دوباره هاش دنده چرخ مغزم 

 ...ببره... پوشه یک میاد گفت... بابا -

 .میدم بهش برم می ن،م بده: حسام

. رفت و گرفت ازم حسام. بیرون اومدم و برداشتم رو سبز پوشه. رفتم اتاقشون  سمت به و دادم تکون سری    

 .کردم قفل و سرش پشت بستم درو سریع چطوری نفهمیدم

 :گذاشتم قلبم روی دستمو و نشستم زمین روی در پشت همونجا

 ...وای... ما... من... وای -

 :اومد دلخورش صدای قفله، دید وقتی. شد پایین باال در گیره دست ثانیه، ندچ از بعد

 کردی؟ قفل درو... فاطمه -

 :گفتم استرس با و شدم بلند جام از

  ....کنم می خواهش -

 اومد؟ بدت -
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 ...فقط... فقط... بود نیومده بدم... نه... بدم

 .نه -

  بستی؟ درو چرا پس -

 :گفتم عجز با

 .باشم تنها... یکم بزار... حسام نمک می خواهش -

 :گفت مکثی از بعد

 !...کن تکرار هی خودت با اینو. عاشقتم من که نره یادت فقط... عزیزم باشه -

 ...انداخته منو وضعی چه تو فهمید انگار. اومد شیطونش و خندون صدای

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 49_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در کیاش های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :برداشتم رو تلفن. پریدم جا از تلفن زنگ صدای با

 بله؟ -

 ماعه؟ خونه حسام فاطمه؟ -

 :رفت رخم از رنگ بابا حرف این شنیدن با

 !نه ؟...چی -

 :گفت که گزیدم لب
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 .اورد رو پرونده جوون پسر یه میگه مومنی اما -

 :گفتم و ستمب درد با رو چشمام

 .میده بره می خودش گفت پایین، اومد هم حسام بدم، ببرم خواستم می. آره -

 !ها نمیدی نشون خوش روی بهش. خب خیلی -

 .کردم قطع رو تماس و گفتم چشمی. داشتم وجدان عذاب حس

 .بوسیده لبامم... که من پدر نداری خبر

 ...وای

 اصالً شکر رو خدا اما بشه، کبود و قرمز رمانا مثل شاید گفتم. مکرد نگاه صورتم به آینه، جلوی سریع رفتم    

 .نیست مشخص

 .اومد موبایلم پیام صدای که.کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاقم وارد

 :نوشته. حسامه دیدم داشتم، برش

 کنی؟ می فکر من به -

 :نوشتم برا...! پروووو پسرة. کردم اخم

 ...ها این خونه نیست تعطیل روز امروز -

 :گفت و فرستاد خنده اسمایل

 خوب سرم کردی منو که درمانی با... خب که کنم استراحت خونه اومدم کرد می درد خیلی سرم امروز -

 !...شده

 این؟ به من آخه بگم چی. هوووف.... ی پسره

 دیگه؟؟؟ بوس یه بیام -
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 :براش فرستادم عصبی اسمایل

 !نشه پیدات من متری ده تا -

 :برام فرستاد قرمز قلب و قلبی چشمای اسمایل اون اما. صبیع اسمایل بازم

 !میشی خوشگل میشی عصبی... جووونم -

 :نوشت دیدم بعد اما باشه، ام خونه تو ترسیدم اول

 .دیدم قبالً رو عصبانیتت -

 .حسام تو دست از. کشیدم هوفی

  .بود اش چشمه یک فقط اون -

 .دارم دوستت -

 .افتاد تاالپی قلبم رانگا کلمه، دو این دیدن با

 شدم؟ اینطوری چرا من... ها شده وضعی عجب. گزیدم لب

 .خوش روز -

 :میده جوابمو چی بدونم خواستم می. نشدم آف اما فرستادم اینو

 .خوشگلم خانم بخیر هم تو روز -

 های صدقه بونقر و عزیزم ها و عاشقی و عشق به همیشه واقعاً؟ چی چقدر... چقدر... چقدر... وای وای وای    

 نمیاد بدم من اما میگه، بهم رو اینا مدام که افتادم نامی حسام یه گیر.. االن گرفتم ایراد دلم تو یسنا و نوالن

 .جدیداً

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 50_پارت#
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 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .بریزم چایی تا آشپزخانه تو رفتم سریع و کردم سالمی. اومدن مامانشون که بود صرع نزدیکای    

 بود؟ خونه کالً امروز حسام: بابا

 :گفتم کردم می روشن رو کتری زیر داشتم مثالً

 .کنم فکر -

 ابرویی. خورد مامان به چشمم که کشیدم راحتی نفس کنه، عوض لباس رفت وقتی. نگفت هیچی دیگه بابا    

 بهت حواسم یعنی کرد؛ اشاره من به بعد خودش چشمای به اول وسطیش و اشاره انگشت دو با و داد باال برام

 .هست

 .رفت اتاق به بعدم

 .کنم می مخفی رو چیزی یه فهمیده. گزیدم لب

 و دمبو شده زده هیجان منم پیشم، آشپزخانه اومد سریع مامان که بخوابه رفت بابا چاییشون، خوردن از بعد    

 :پرید دهنم از چطووی نفهمیدم

 .بوسید منو حسام -

 :گفت بهت با مامان. شد گرد جفتمون چشمای

 ها؟ -

 :گفتم و گزیدم لب

 .دیگه سید... بو... یعنی... نه -

 :کردم زمزمه نگرانی با

 .کردی خراب -
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 :گفت و صندلی روی پیشم نشست اومد مامان

 کی؟ -

 .بدم اجازه... تا... تا... خورد مغزمو... زد حرف ساعت دو... صبح... ص -

 :شدم تر ریلکس اش خنده دیدن با. خندید

 داشتی؟ حسی چه اومد؟ خوشت حاال. گرفتیم ازش چشمی زهره عجب -

 :گفت که پایین انداختم رو سرم و شدم قرمز

 اومد؟ خوشت یا ؟...شد چندشت. فاطمه مهمه خیلی جوابش -

 :گفتم آروم و زمزمه با

 ...میدو... دو -

 وقتی اما. میشه مرگت انگار اصلی رابطة موقع شد، می چندشت توسطش شدن بوسیده از اگر چون... خوبه -

 استراحت یکم برم منم خب. بری می رو لذت باالترین و بیشترین موقع اون شدی، زده هیجان و اومده خوشت

 .کنم

 .داشتم الرجی مامان چه شکر، رو خدا. رفت و زد بهم چشمکی

 :نوشتم حسام برای و اتاق توی رفتم منم رفت مامان اینکه از بعد

 .باشه آخرت بار. کردی چیکار نگفتم بابا به -

 :نوشت و خورد تیک سریع

  .بترسم که نکردم اشتباهی کار -

 :کردم نگاه موبایلم صفحه به گرد چشمای با

 .بودی داده قول نکردی؟ اشتباهی -

*** 
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 اشکی زمردهای # رمان

 51_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 تخت روی به دوباره و بستم اتاقمو در رفتم و شدم بلند سریع. صدا ضبط حال در نوشته اسمش زیر دیدم    

 :زدم رو پلی. برگشتم

 نزدیک بهم ما اگر تازه. نکردم خدا قانون خالف یکار... قانونی و شرعی... زنمی. نکردم اشتباهی کار هیچ من -

. کنم می عمل گذاشتی برام که شروطی به دارم شرایط تموم با من. دونی می اینو خودت. داره هم ثواب بشیم،

 قصدم که گفتم بهش کنیم، صحبت بابات با رفتیم وقتی اما نزنم، دست بهت شد قرار و شدیم نامزد درسته

 هم بابات خود از تونی می. باشیم نداشته کامل رابطه که دادم قول فقط و هست هم غیره و دستت گرفتن

 .داره خبر مامانت مسلماً. مامانت از یا بپرسی

 :کردم تایپ مکثی با و پرید رنگم

  .نداشتم خبر -

 :فرستاد کرد تایپ بار این

 متوجه هم خودت که شد پیدا هم آثارش و اومد خوشم و گذشت خوش خیلی که من به. دادی اجازه خودت -

 بزاری تا بزنم حرف دوساعت و کنم راضیت روز یک باید احتماالً. نبود مشخص چندان تو مال اما. شدی اش

 !!...ببینم

 که باشم احمق باید... رو منظورش... باال رفت قلبم ضربان فهمیدم، که بعد اما گفته چی نفهمیدم اول    

 .رسید نمی ذهنم به هم چیزی اون، از جدا و لرزید می ستامد اما کنم تایپ چیزی خواستم. نفهمم

 :نوشت مدتی از بعد

 .بگیرم سرد آب دوش شدم مجبور بیاد جا حالم که این برای امروز -
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 :نوشتم و گزیدم لب

 بگیم؟ بخیر شب اینکه   یا ؟...کنیم صحبت دیگه چیز یک راجب میشه -

 :نوشت و فرستاد خنده اسمایل

 .شده قرمز حسابی صورتت االن مطمئنم من. من خوشگل باشه -

 .کنم احساس رو صورتم سرخی تونستم می خودمم. بود اون با حق

 کوه؟ بریم باهم بشی بیدار میتونی صبح 6 ساعت فردا پس... است چهارشنبه که فردا -

 چرا؟... نکنم فکر کوه؟ -

 .کوهنوردی برم خانومم با خوام می... من عزیز نداره چرا -

  .دونم نمی -

 اذیت که باشه بسته جلوش باشه داشته آستین که چادری یه و بپوش کتانی... منتظرتم پس صبح شیش -

  .نگیره رو پات و دست تو و نشی

 :نوشتم اما منو دید می اون انگار دادم، تکون سری. بود ملی چادر منظورش

 .باشه -

 .عشقم بخوابی خوب -

 :نوشتم فقط براش و گزیدم لب

 .یربخ شب -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 52_پارت#
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 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :سوم فصل

 :گفتم و مامان پیش رفتم رفت، که بابا. وایسته خونه بود قرار امروز مامان

 مامان؟ -

 :کند می پوست زمینی سیب داشت

 بله؟ -

 بهم؟ گفتن چی بیرون رفتن که خواستگاری شب حسام و بابا دونی می شما -

 :گفت و داد تکون سری و کرد نگاه بهم مامان

 گفته؟ بهت چیزی حسام. آره -

 :گفت که دادم تکون سری و گزیدم لب

 هم حسام. بخوره بهش نباید دستت حتی و نامزدیه اسمش فقط نامزدی، این بهش گفته بابات اینکه مثل -

 نمی فکر نخوره، بهش دستم میگین بهم که این اما زنم، نمی آسیب بهش. دارم دوستش من حاجی، گفته

 خدا که نیست شرعی خالف کار گرفتن همو دست و بوسیدن بدین، شدن محرم اجازه اگر زیادیه؟ یکم کنین

  .بیاد قهرش

 :گفتم تعجب با

 !شده جرأت و دل پر چه -

 :گفت و خندید مامان

 کرد؟ کاری... دزدیدت که روزی اون راستی... زیاده چقدر جرأتش داد نشون دزدید، رو تو وقتی پسر این -

  ؟...بوسی...  ای درازی دست
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  ...مامان راستش... هیچی... نه -

 *** بک فلش ***

 .کنم می بگی تو هرکاری بعد... بشنو رو حرفام.... شو سوار -

 .دونم می بعید کارش؟ رد بره نه، مبگ اگر که هست مرد اینقدر یعنی. شدم خیره  حسام به

 بگم؟ هرکاری -

 :گفت مظلومیت با و کرد کج رو سرش

 .میدم قول -

 و کرد روشن رو ماشین و شد سوار خودشم. شدم سوار و کردم باز رو ماشینش جلوی در و دادم تکون سری    

 :افتاد راه

 .شنوم می خب -

 کرده ثابت االن تا کردم می فکر و گفتم بهت بارها. بکنی رو تصورش که اونچه از بیشتر... دارم دوستت من -

 .نیست گذرون خوش آدم کار... و پیگیری اینقدر. باشم

 .هست -

 :گفت و کرد فوت رو نفسش کالفه

 .بکنم کارو همون من کنم، ثابت بهت رو عشقم چطوری من بگو تو... خب خیلی -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .بردارین مسر از دست دارین دوستم اگر -

 :گفت و کشید هوفی

 .ببینی منو وقت هیچ خوای نمی میگی داری تو دارم؟ دوستت بفهمی خوای می چطوری وقت اون -
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 :گفتم وحشت با. کرد رد رو قرمز چراغ دیدم که کردم نگاه بیرون به کالفه

 بکنی؟ خوای می چیکار -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 53_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد انرم نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 مدل ماشین و رفت می تند داشت خیلی. بودم کرده وحشت. برد باال رو ماشینش سرعت فقط نداد جوابی    

 .داد می ویراژ ها ماشین میون از باالش

 و بود صندلی روی چپمم دست و ودمب گرفته در باالی دستگیره به رو دستم یه و بستم و چشمام وحشت با    

 .منه پای زیر ترمز که انگار. اوردم می فشار ماشین کف به داشتم

 دستش با اگر و زد ترمز یهو که کردم باز رو چشمام زده وحشت. گذاشته ام سینه روی جلوم رو دستش یهو    

 .شیشه تو شدم می پرت بود، نداشته ام نگه

 :گریه زیر زدم. کرد باز درو و من سمت اومد و شد پیاده ماشین از سریع

 کنی؟ می داری کار چی. کنم می خواهش -

 نیست؟ واضح... دزدیدمت -

 روی انداختتم گونی عین و انداخت کمرم دور دستاشو و ماشین تو شد خم شده، چی بفهمم اینکه قبل    

  .خونه سمت رفت و دوشش

 ترسیده اینقدر اما. دوشش روی بندازه و کنه بغل منو هبتون اش جثه این با حسام که شد می باورش کی    

  .شده کاری چمن زمین روی افتاد سرم از چادرم. زدم می پا و دست و زدم می جیغ که بودم
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 :گفتم التماس با. کنن می نگاه رو ماها بهت با دارن که هست شلواری و کت مرد کلی حیاط تو شدم متوجه    

 .کنین کــــــــــــــــــمک خدا رو وت آقا... کمــــــــــــک -

 با جوانی زن نهایت، در. کردن می نگاه حسام به شوک با هم بودن خدمتکار که زنایی و شد عمارتشون وارد    

 ...بارداره داد می نشون که داشت بزرگی شکم که فاخر های لباس

 !!...کمککککککک... کثافت کن ولم... کمکککککک -

 :گفت ترس با زنه

 کنی؟ می چیکار! حسام -

 نگاه حسام به وحشت با. کرد پرت جورایی یه تخت روی منو و کرد قفل و بست درو و شد اتاقی وارد حسام    

 :گفتم گریه با کردم می

 کنی؟ می چیکار داری حسام... حسام -

 شدت با شکم یرو منو. دید می تار گریه شدت از چشمام و سمتم اومد کراوات دوتا با و کمدش سمت رفت    

  .کمرم پشت برد رو دستم دو هر و چرخوند

 بعدم و بست کمرم پشت کراوات اون با محکم دستامو و داشت نگه رو پاهام وزنش با اما کنم، فرار خواستم    

 .رو پاهام

 .عقب رفت و گذاشت سرم زیر بالشت یه و کرد صافم تخت روی

 :گفتم التماس و گریه با

 ؟...شدی دیوونه... برم بزار... کن ولم -

 :گفت داد با

 نمی اصالً احساس بی توی اما برات، زنم می زجه همه این دارم و توام عاشق من! کردی ام دیوونه تو آره، -

 ...بینی
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 :گفتم جیغ با

 .....عوضی.... آشغال..... شعوووووووووووووور بی -

 .بکنن من زن رو تو که مجبورن اونا. شهمی تموم امروز مسئله این اما... بگو داری دوست هرچی... آره -

 کنه؟ تجاوز بهم خواست می یعنی کردم نگاهش وحشت با

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 54_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

  ...و اقات تو رفتن راه به کرد شروع کالفه. نکرد کارو این اون اما

 ** حال زمان **

 :گفت مامان شد تموم که حرفام

 ...عجب -

 :کردم بازی دستم توی انگشتر با و دادم تکون سری

 .میری ور انگشتر این با بینم می زیاد -

 :گفتم و گزیدم لب

 .چشمه تو زیادی. نیستم راحت باهاش -

 .بگیره سبکتر حلقه یه بگو حسام به -
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 زده هیجان... و خوشحال خیلی. گرفت تحویل رو انگشتر این وقتی بودم خودم. انمام نمیشه روم... راستش -

 .بود

 :گفت و خندید

  .دخترم باشه -

 :گفتم سکوت مدتی از بعد

 .کوه بریم زود صبح فردا میگه... حسام -

 بری؟ داری دوست خودت -

 .برم خوام نمی دیروز... بخاطر. دونم نمی... راستش -

 مطمئنی؟ -

 .نه -

 .بری باید معلوم که اینطور پس: دیدخن

 .بود یسنا برداشتم، رو موبایلم. رفتم اتاقم به و گفتم ببخشیدی موبایلم، زنگ صدای با

 بله؟ -

 عزیزم؟ خوبی سالم -

 خوبی؟ تو ممنون سالم -

 .خانواده و آقاتون با البته... عروسی کنم دعوتت زدم زنگ... مرسی -

 :گفتم و چرخوندم کاسه تو رو چشمام. خنده زیر زد خودش بعدم

 هست؟ کی عروسی حاال... بامزه -

 !نیما عروسی... نمیشه باورت -
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 :شد گرد چشمام

 کی؟ با نیما؟ شوخی؟ -

 .داره چشم نوالن به و مخمه رو خیلی بودم گفته بهت که دختره همون. رویمون روبه همسایه با آره: خندید

 کنه؟ ازدواج اون با خواسته نیما چطوری -

 غالب خودشو دختره این اینجا، اومد که بار آخرین... هرچی یا زده رو نیما مخ دختره انگار ولی دونم، نمی -

 .کرد جنبلش جادو جا همون تو کنم فکر. برسونتش راه سر که کرد

  .اومده خوششون هم از واقعاً شاید یسنا؟ چیه خرافی حرفای این -

 زنگ میاره براتون نوالن امشب رو کارت. عروسیشونه شنبه پنج گهدی هفته هرحال به. بشنوه دهنت از خدا -

 .کنم دعوتت زودتر زدم

 .عزیزم مرسی -

 .مختلطه مجلس راستی -

  ...اوه -

 .بیای باید. نگو اوه -

 .میشه چی ببینم باشه: خندیدم

 ...راستی -

 ...میگی راستی چقدر -

 ...میگی راست آره: خندید

 :گفت و خندیدیم دوتایی بار این

 .نامزدی های شیطونی واسه میرم می من واااای شیطونی؟ کنین؟ می چیکار آقاتون با -
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 .خندیدم هیجانش همه این از

*** 

 اشکی زمردهای # رمان
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 .نیوفتاده قاتفا ای شیطونی هیچ... عزیزم نه -

 :گفت و گزیدم لب و افتادم دیروز یاد

 که چی یعنی... محرمین. کردین نامزد مثالً بابا. باشه برنج شیر اینقدر اومد نمی حسام به... بخارا بی... ایش -

 !....کردین بد حالمو اه،. ندارین ای شیطونی هیچ

 :گفتم خنده با

 .عزیزم که شهبا تند آتیششون که نیستن نوالن و تو مثل همه -

. دیگه نبوسیدین ایش... بگی خواد نمی کن، صبر نبوسیدین؟ همم لبای یعنی... ایش... توام بابا نزن حرف -

 !شکمت تو میکاره بچه اولی روز بشین، نامزد گفتیم بود دزدیده رو تو همچین

 .هم سر پشت کنی می قطار داری همینطوری زشته. دهنت به بزن قفل یه... یسنا وای -

 .خدافظ وای... و سرش رو گذاشته رو فرنیش ظرف ویهان. برم من جون فاطمه ویهااااان... وای ای -

 .بود حسام بار این. خورد زنگ گوشیم دوباره که کردم قطع و خندیدم. کرد قطع رو تماس

 .سالم -

 .خوشگلم خانوم سالم -

 :گفت که گزیدم لب
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  کنی؟ می چیکار خبر؟ چه -

 .نیست خبری -

 .شده تنگ برات دلم چقدر نمیشه باورت اصالً... نمجو -

 :گفت که خندیدم

 نیست؟ خالی خونتون. بخند فقط تو... جون -

 :کردم اخم

 نیستی؟ کار سر مگه -

  .هستم -

 چیه؟ حرفا این پس -

 .زنم نمی حرف اینطوری که سالن وسط... دیگه دارم جدا اتاق -

 :کشیدم خجالت

 .نبود این منظورم -

 ...برجکم تو بزن فقط تو بعد بگیرم، انرژی ازش خانومم به زدم زنگ استراحتم تایم تو بود؟ چی پس -

 خورد؟ بر بهش وای. کرد قطع تماسو یهو

  .بستم تأسف با رو چشمام و گرفتم پیشونیم به دستمو

 .فاطمه سرت تو خاک -

 :مامان پیش بیرون رفتم اتاق از

 مامان؟ -

 جانم؟ -
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 کنم؟ می اشتباه من -

 چیو؟ -

 :گفت که کردم تعریف رو حسام ماجرای

 .کنی می اشتباه آره -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 56_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو جدیت با

 میزاشتی دیروز نباید. اومدی می کوتاه نباید. شدین می زدنام اصالً نباید نداشتی، دوستش اگر. نامزدین -

  .برجکش تو بزنی خودش قول به و بکشی عقب مدام نداری حق افتاده، اتفاقا این همه که حاال. ببوستت

 :گفت که پایین انداختم رو سرم

 کنی می سرد رو عشقش رفتارات این با. عاشقیشه از کرده، پیشه صبر اینجا تا اینکه. تحمله کم. جوونه حسام -

 یواشکی، های شیطونی از بعضی ولی بگذرین، حد از نمیگم. تند آتیش و عاشق تو میشه، دلسرد اون بعد. 

 .بیار در دلش از بهش، بزن زنگ برو االنم. زندگیتون به میده شور و میشه نمک

 :شد گرد چشمام

 !مامان عمراً چی؟ -

 :گفت و داد تکون تأسف به سری فقط

 !...نیا من پیش گرفتن مشاوره برای گهدی پس -
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 برگشتم دوباره نهایت در و کردم نگاه گوشی به استرس با. برگشتم اتاقم سمت به و پایین انداختم رو سرم    

 :گفتم کج سری با و بیرون

 مامان؟ -

 بله؟ -

 ببرم؟ شام واسش شب... بهش بزنم زنگ االن اینکه جای... میشه -

 :گفت و خندید

 .آره -

 :گفتم و زدم پیشونیم به ای ضربه براش؟ ببرم شام شب چطوری حاال. اتاقم به برگشتم و زدم خجلی بخندل

 آخه؟ ببرم شام چطوری بابا جلو -

 .کنه می براش فکری یه مامان حتماً

 .کردم می چک رو گوشی مدام بودم، گرفته وسواس انگار شب تا

 :گفت مامان که بود هفت ساعتای. باال رفت راست یه اومد، که عصر. نبود حسام از خبری

 پیشش؟ بریم سر یه چیه نظرت. تنهاست هم خدا بنده اون. نرفتیم ات خاله خونه وقته خیلی حاجی -

 امشب؟... نیست موردی: بابا

 ....نه که چرا. آره -

 .بشین حاضر برین خب خیلی: بابا

 :گفت و شد بلند مامان

 .گردیم برمی دزو ما نگیره، ته سوپ بمون تو فاطمه -

 .آشپزخانه رفتم و گفتم چشمی سریع میشه، قرمز داره صورتم کردم حس. کرد نگاه مامان تعجب با بابا    
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 و کرد رو نکنم باز حسام روی درو که همیشگی سفارش بابا رفتن موقع. اومد باال من جون برن، باباشون تا    

 .رفت

 .بستم پشتم محکم مو، کش با و کردم شونه رو موهام و اتاقم تو دوییدم سریع

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 57_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .بودم هول. زدم مسواک دستشویی رفتم سریع

 .بماند هم کنه می رفتار چطوری باهام حسام اینکه اضطراب

 باز رو خونه در و ریختم سوپ کاسه یه تو. آشپزخانه رفتم و کردم سرم رنگی چادر یه. بود خوب لباسام    

  .بیرون رفتم و کردم

 .باال رفتم ها پله از لرزون نفسی با

 بگم؟ بهش باید چی اصالً.. دهنم تو میاد داره قلبم... وای وای

 لباس. کردم نگاهش وایستادم سیخ .شد باز یهو اش خونه در که کردم می پا اون و پا این و بودم مردد    

 .شد گرد چشماش لحظه یه در جلوی من دیدن با. بیرون بره خواست می انگار و داشت بیرون

 !..این از بدتر... وای. گزیدم لب

 :گرفت رو سینی سریع و افتاد سینی به نگاهش

 .ریخت می االن -

 .بودن گذاشته کن خفه صدا صوتیم، های تار یرو انگار. پایین انداختم رو سرم. شد سرخ یکپارچه صورتم    
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 خانومی؟ -

 :گفتم سختی به و دادم قورت و دهنم آب

 ...رم... می... بیارم... شام گفتم من... م -

 ...گند... زدی گند...وای وای

 :رو بازوم دیگه دست با و گرفت دست یک با رو سینی که برم اومدم

 .بخوریم باهم بیا... بیرون رفتی توام کردم فکر... برگردم بخورم غذا بیرون برم خواستم می... بیا -

 .برگشت اونم و شدم خونه وارد. نکردم بلند رو سرم و دادم تکون سری

 بود بار اولین. اورد در رو ایش سورمه چرم کت و گذاشت مبل میز روی و جلو اورد رو سینی و بست درو    

 .خوشتیپه اون که کردم می اعتراف

 :گفت و انداخت مبل روی رو کتش

 .بیارم قاشق برم عزیزم، بشین -

 .نشستم مبل روی. کردم باز و بودم زده چادر به که ام چونه زیر گیره و گزیدم لب

 .ایستاد دیدنم با لحظه یه اومدن موقع که کردم نگاه حسام به چشمی زیر

 :اورد جلو و برداشت رو سینی و نشست مبل روی بهم نزدیک پیشم،

 .نمیشی سیر. بخور خودت. هست پایین نم برای -

 !...میشم سیر بخوری توام: خندید

  .سمتم گرفت قاشق یه

 :گفتم شرمندگی با و پایین انداختم رو سرم. گرفتم رو قاشق

 .ببخشید. نکردم صحبت خوب... امروز -
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 :گفت و گذاشت ام چونه زیر دستشو. سمتم چرخید و میز روی برگردوند رو سینی

 نامزد دوتا مثل واقعاً یا بزنی؟ حرف باهام سنگین سر کنی؟ دوری من از خوای می خوشگلم؟ یهچ تصمیمت -

 ...بدونم االنتو حس خوام می اما... پیش ماه چند. بودیم کرده صحبت قبالً. باشیم

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 58_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :کردم می نگاه چشماش تو ناچار به

 ...دونم می... یعنی... دونم نمی... من -

  چی؟ یعنی این -

 :پابین انداختم رو سرم و نشستم صاف

 .نکن اذیت. فهمیدی خودت -

 .بگی خودت خوام می کردی که هایی اذیت تمام پاس به ولی... آره: خندید

 بگم؟ چی -

 همو. گیریم می همو دست... یعنی واقعی ماه؟ شیش این پایان تا صوری یا باشه، واقعی زدیموننام خوای می -

 انگار بودن محرم وجود با ماه، شیش این پایان تا... که هم صوری... و مربوطه های شیطونی و بوسیم می

 .نامحرمیم

 .کرد تموم حزن با جملشو

 :گفتم مکثی با
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 .باشه واقعی... خوام می... من -

 :خودش سمت چرخوند و گرفت رو بازوم حسام. گرفتم گاز لبمو

 .کن نگاه بهم پس -

 اکو خونه تو انگار قلبم صدای. بود هیجان و شور از پر چشماش. کردم نگاهش و باال اوردم خجالت با رو سرم    

 .شد می

 هاش شونه سر روی مدستا. چسبید لبم به لبش وقتی... و روم شد خم و گذاشت صورتم طرف دو دستاشو    

 .نشست

 .پایین شد پرت بلندی از انگار. شد پاره دلم بند

 .کمرم روی دیگری و گردنم پشت رفت یکی و خورد سر صورتم از دستاش. بستم رو چشمام منم بار این    

  .منم بوسیدنش به کردم شروع ناخواسته

 بودم؟ من این... وای

 .نذاشت حسام که بشم، جدا واستمخ. اومدم خودم به زدم، که رو بوسه اولین

 حسام که پایین انداختم سریع رو سرم. شدیم جدا هم از زدیم می نفس نفس دو هر وقتی ثانیه، چند از بعد    

 گونی مثل بود دزدیده که روزی مثل منو بکنه، چیکار خواد می ببینم بخوام اینکه قبل و شد بلند جاش از

 .اتاق سمت ورفت انداخت دوشش روی

 .میشم مغزی ضربه میوفتم حسام. هیننننن -

 ؟...خوشگله خانم زارم می من مگه: خندید

 .بودن اتاق وسایالی جالباسی یه و کمد یه و نفره تک تخت یه و چهار دو سه فرش یه. شد اتاقش وارد    

 .بود افتاده چادرم. کرد درازم تخت روی

 :گفت که بشم بلند خواستم
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  ...نخور تکون لطفا... نه -

 :کردم صداش شوکه. زد خیمه تنم روی و تخت روی اومد که کشیدم دراز دوباره

 حسام؟ -

 .نرم پیش زیادی میدم قول... شیطونی یکم ؟...جونم -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 59_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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  .گذاشت لبم رو لب دوباره. فتمنگر رو جلوش

 چون نبوسیدمش دیگه و کردم حبس رو نفس. شد لباسم وارد آروم چپش، دست که بوسیدیم می همو    

 .کنه می چیکار لباسم زیر که بود دستش روی تمرکزم

 داغ نم برای اینقدر که بود داغ میله دستش انگار. کشید دست روشو کرستم روی از رسید، که ام سینه به    

 .بود

 باال مو سینه که کشیدم عمیقی نفس ناخواسته کرد، راستم سینه قاب رو دستش وقتی و باال دادش آروم    

 .داد

 .برد عقب رو سرش آروم و زد لبخندی

 .مالید آروم مشتش میون مو سینه که کردم نگاهش خجالت با

 .داد باال رو بلیزم اش دیگه دست با که گزیدم، لب
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 دستمو آرومی با و بوسید دستمو روی شد خم. نبینه گذاشتم روش دستمو شد، مشخص ام هسین وقتی    

 .کرد فرو دهنش تو نوکشو و روش شد خم اون اما گیره، می دستش تو االن گفتم. زد کنار

 دست یه با سرم باالی برد و گرفت دستامو. بشه بلند تا گذاشتم سرش روی دستامو جفت و کشیدم هینی    

 :شتدا نگه

 ...حسام... وای -

 و کشید شعله وجودم تو سرعت به چیزی یه. بود عجیبی حس حسام، توسط ام سینه نوک شدن مکیده    

 .شد پاهام بین خیسی باعث

 .گرفتم گاز محکم لبمو سریع که کشیدم آهی ناخواسته و بستم رو چشمام

 روی رو دستش یه. من به رو پهلو به و کشید دراز تخت روی کنارم. کرد ول دستامو و ام سینه حسام    

  .پایین برد نوازشگرانه و گذاشت شکمم

. کردم نگاه کرد می روی پیش آروم داشت که دستش به. گذاشتم هام سینه روی بود، کرده ول که دستامو    

 باشه؟ داشته مو نکنه... ولی قبالً بودم کرده شیو

 :بودن  شده خمار چشماش کردم گاهن بهش نگاهش سنگینی با. گرفتم رو دستش دستم با

 ...کنم لمسش بزار -

 :گفتم خجالت با. بود شده دورگه هم صداش

  ...نه -

 ...ببری لذت میخوام... نترس -

 .شورتم و شلوار زیر برد رو دستش دوباره و کنم مخالفت نذاشت

 کنیم؟ می روی زیاده داریم همه این یهویی چرا
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 حسام سینه تو سرم خجالت شدت از. بخش لذت مالش یه. مالیدش انگشت اب رسید، حساسم نقطة به وقتی    

 .نبینه رو صورتم که کردم فرو

 .ترکه می داره انگار فاطمه؟ مالی می برام... بیتابم چقدر دونی نمی... جونم -

 بگیرم؟ رو عضوش... خواست می یعنی. نگفتم هیچی

  .نگفتم هیچی و گزیدم لب

 ...بیار درش -

 .کنم باز کمربندشو نتونستم اما شلوارش، سمت بردم مآرو دستمو

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 60_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :گفت که پایین دادم رو لباسم سریع. شد بلند تخت روی از و کشید عقب آروم

 .دیگه رنخو تکون... آی آی آی -

 روی کنارم اومد دوباره. نیاورد درش اما رو، شلوارش زیپ و دکمه و کمربند بعدم و کرد باز پیراهنشو جلوی و

 .باال داد لباسمو دوباره دستش با و کشید دراز تخت

 دستمو. گرفتم نگاهمو و گزیدم لب. بیرون اومد مردونگیش و داد پایین کمی رو شورتش و شلوار بعدش    

 .بود سخت و سفت اما داشت نرمی خیلی پوست. گذاشت داغش عضو روی و گرفت

 .لمسش به برسه چه دیدم، می بود بار اولین. بود روش شل دستم

 .بگیرش محکم... نترس -
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 .کردم حلقه دورش دستمو آروم و گزیدم لب. نبود دلم تو دل

 کردم فراموش و دستش روی رفت زمتمرک. کرد فرو شلوارم توی دستشو دوباره گرفتمش، شد مطمئن وقتی    

 .بمالم اون برای

  ...عزیزم -

 .بود داغ چقدر لعنتی. مالیدمش دستم تو و اومدم خودم به

 .نکنم ناله که بودم گرفته رو خودم جلوی سختی به

 .عزیزم بشنوم صداتو بزار. خانومی نگیر خودتو جلوی... جونم -

 به وجودم تو لذت یهو که نکشید طول خیلی و بودم داده هتکی اش سینه به رو پیشونیم. نگفتم هیچی    

 و شد سنگین سرم... رهایی شبیه.. بود خاصی... حس یه و کردم ناله شد، چی بفهمم اینکه قبل و برسه اوجش

 .داغ هام پلک

 .داد فشار خودش به و کرد بغل محکم منو و دراورد شلوارم تو از دستشو

  ...بشم قربونت -

 لب بوسیدن مشعول و برد ازبین رو مون فاصله که بودیم هم چشمای تو خیره. کردم باز رو مچشما خمار    

 .شد هام

  .کرد می نوازش رو کمرم پوست

 :گفت و کشید عقب آروم ثانیه چند از بعد

 .من به پشت... عزیزم بزن دور -

 :کشیدم هینی ،پایین داد شلوارم وقتی اما گردوند برم خودش و زد چشمکی که کردم نگاهش گبج

 !حسام -

 ...عزیزم باش آروم... بمالم خوام می فقط جونم؟ -
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 .گزیدم لب کشید، باسنم شیار بین داغشو مردونگی وقتی

 حسام؟ -

 دقیقه یک شاید. مالید بهم پشت از خودشم و مالید و گرفت دستش تو رو ام سینه و چسبوند بهم خودشو    

 نفس نفس با رو چشماش. بگیره عضوش روی و برداره کاغذی دستمال و بکشه عقب یهو که کشید طول

  .بست

 .پایین دادم لباسمو و باال دادم شلوارمو

 سریع که کرد درست رو شلوارش اونم و آشغال کوچیک سطل تو انداخت رو دستماال شد، آروم که حسام    

 :گفتم خجالت با و شدم بلند

  ...پایین برم باید -

 :داشت ام نگه و گرفت رو بازوم حسام که نپایی اومدم تخت روی از

 فاطمه؟ شدی ناراحت -

 :گفت که دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 باشم؟ مطمئن -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 61_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .آره -

 کوه؟ میریم صبح فردا -
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 .بشم بیدار زود نکنم فکر -

 :گفت و خندید

 راه 7 ساعت صبح. بیوفته فاصله باز بینمون و بری االن خوام نمی... است بهونه... خوشگلم نیستی تنبل تو -

 باشه؟. برگردیم ناهار از بعد بیوفتیم،

 :گفت که دادم تکون سری

 .عزیزم مرسی -

 بابا و مامان: حسام. در سمت رفتم و کردم سرم رو چادرم. دنبو زده مهر دهنم به انگار. نگفتم هیچی بازم    

 میان؟ کی

 :گفتم و کردم باز دهنمو باالخره

 .میان. فامیل دیدن رفتن -

  .میام سریع کنی صدام ترسیدی اگر یا داشتی الزم چیزی. عزیزم باشه -

 :گفت و بوسید رو پیشونیم

 .خوشگلم بخیر شبت -

 .بخیر شب -

 نگاه ساعت به بودم؟ کرده کار چه من. انداختم خودمو تخت روی و رفتم اتاقم به عجله با و مشد خونه وارد    

 .بود افتاده اتفاقاتی چه... ساعت نیم عرض در... کردم

 کنم؟ غسل حموم برم باید... االن

 و داشتمبر لباس و حوله سریع اومدم، خودم به وقتی. کنم چیکار باید دونستم نمی که بودم هنگ اینقدر    

 قبلیم لباسای شبیه لباسایی. بیرون اومدم و کردم غسل فقط مامانشون، اومدن زود ترس از و حموم رفتم

 .کردم خشک تند تند سشوار با رو موهام و پوشیدم
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 .برد خوابم زود و کشیدم دراز تختم روی شام خوردن بدون که بودم شده خسته اینقدر

* 

 .شدم ربیدا خواب از موبایلم زنگ صدای با

 :گوشم روی گذاشتم و دادم جواب آلود خواب و گیج

 بله؟ -

 هنوز؟ خوابی خانمم؟ -

 شما؟ -

 .کنم می تالفی بعداً خوشگلم، بخواب...! نیومده باال ویندوزت هنوز واقعاً انگاری نه -

 آفش مهدک و برد خوابش مغزم دوباره شدن، ساکت محض به. میگه داره چی که کرد نمی کار مغزم اصالً    

 .شد زده

* 

 .دادم بدنم به قوسی و کش و کشیدم ای خمیازه. بود نیم و ده ساعت شدم بیدار خواب از    

 .نبود اتاقم دکور جزو که خورد چشمم به چیزی یه. کردم نگاه اطراف به و کردم باز رو چشمام

 .دوختم بهش رو نگاهم دوباره

*** 

 اشکی زمردهای # رمان
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 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 ...حسام



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   129 

 

 ...من اتاق توی

 .کرد می نگاه لبخند با سینه به دست با منو و بود نشسته تحریرم میز صندلی روی

 .پیچید دلم

 .پریدم جام از کشیدم هینی و شد گرد چشمام

 ...حس -

 .رفت سیاهی چشمام و رفت جگی سرم شدن، بلند یهویی بخاطر

 :کرد بغلم و رسوند بهم خودشو سریع که پایین افتادم می تخت از داشتم

 ...نترس... عزیزم آروم -

 :گفتم شدم آروم که ثانیه چند از بعد

 .رفت گیج... سرم... خوبم -

 :کرد نوازش رو کمرم

 نخوردی؟ شام دیشب... عزیزم باشه... جانم -

 :گفتم و شدم بلند آروم

 .نیست خونه مامانم مگه حسام؟ کنی می چیکار اینجا تو... نه -

 :گفت خونسرد

 .است خونه. اوهوم -

 :زد چشمکی که کردم نگاهش تعجب با. شد گرد چشمام

 .کرد می هم نظارت بهم گاهی چند از هر البته. دیگه اینجا بیام داد اجازه جان مادرزن -

 :گفت که شدم بلند و خندیدم
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 .رسی می بنظر لوممظ خواب تو -

 که کردم سالم. بود نشسته مبل روی مامان. بیرون اومدم اتاق از و کردم نگاهش چپ چپ. زد بهم چشمکی    

 .بود شده وز موهام. کردم نگاه آینه به و دستشویی تو رفتم. داد جواب محوی لبخند با

 :کرد می نگاه آرایشم میز روی وسایل به کنجکاوی با داشت حسام اتاقم، برگشتم وقتی

 همشون؟ کنندن نرم اینا -

 :گفتم و کردم کرما به نگاهی

 .موندم خواب امروز انگاری خب،. تقریباً -

  .شد باز نیشش

 .شدی خسته زیادی انگار دیشب. آره -

 :کردم نگاه حسام به بعد و کردم نگاه در به زده خجالت و گزیدم لب

 .هیس -

 :گفت و خندید

 .بخوریم بیرون. ناهاره وقت. بیرون بریم ابی شو آماده میرم، من -

 ...گذشته ما بین چی باشه فهمیده مامان اگر که وای. کشیدم راحتی نفس. بیرون رفت اتاق از حسام    

 :سمتم گرفت کوچیک ساندویچ یه مامان. بیرون رفتم اتاق از و پوشیدم لباس و بستم درو

 .نکنی ضعف غذا وقت تا بخور -

 .مرسی -

  .بیرون اومدم سریع و کردم خداحافظی

 .شدم ماشینش سوار. بیرون بود منتظرم حسام
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*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 63_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .نیومد یادت منو اصالً زدم زنگ صبح -

 :گفتم خجالت با و گزیدم لب

 .دیگه بودم خواب -

 .میدی جواب چطوری خواب تو ببینم بودم اونجا خواست می دلم خیلی: خندید

 .دیگه کشم می خجالت... عه -

 !اه. خونه بریم بیرون جای به شد می کاش ای... بانو همینه هدف... جان ای: خندید

 :بوسید و گرفت دستمو و خندید. شدم سرخ بدتر و افتادم دیشب یاد

  .وشگلمخ نکش خجالت من از -

 اومد می بنظر کردم نگاه بهش. کرد سکوت یهو. من دست روی خودشم دست و گذاشت دنده روی دستمو    

 .بود رفته توهم اخماش. فکره تو

 کردی؟ اخم چرا -

  ...هیچی -

 :گفت که نگفتم چیزی اما کردم اخم منم

 .بابامه دادگاه اولین دیگه هفته دو -
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 :گفت که گزیدم لب

 .میمونه پیشونیم روی خوار رشوه و گر اختالس یه پسر انگ همیشه برای -

 کشید؛ آهی که نگفتم هیچی و گزیدم لب

 .میدم حق بهش کنه اخراجم بخواد هم فرید آقا اگر -

 .کنن می سنگین و سبک خودش اعمال با رو کسی هر... نگو اینطوری -

 .دوباره کنی می ضعف... فاطمه بخور ساندویچتو -

 .نشد زده بینمون حرفی دیگه. زدم ساندویچم به زگا یه حرف، بی

 .شدیم پیاده. کرد پارک ماشینو و رسیدیم باالخره

 :گفت حسام سفارش، از بعد و نشستیم تخت روی

  .فاطمه کنه می زایمان زنش دیگه وقت چند -

 :گفتم و گزیدم لب. باباش داشته جوون زن یه که افتاد یادم تازه

 پیشش؟ بیان هکرد خبر رو اش خانواده -

 :گفت و زد پوزخندی حسام

 .بود فراری دختر -

 آخه؟ بگیم باید چی آدمی همچین به... وای

 :کرد می بازی دستش توی سوییچ با حسام

 .بره نداره رو جایی... بزنه مصادره به حکم قاضی اگر اون، از جدا -

 .ببخشنش شاید کنه؟ آشتی اش خانواده با خواد نمی... خب -

 :دز پوزخندی
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 حتی. کرده اش صیغه... منم طلب فرصت بابای. شهر اومده کرده فرار روستا از دختره... عشقم نباش ساده -

 .نیست هم عقدش

 نشه؟ عقد کرد قبول چرا... دختره -

 تو اما باشه، صیغه شده حاضر داره، پول من بابای دیده وقتی... نشه عموش پسر زن که بود کرده فرار دختره -

 .باشه نعمت و ناز

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 64_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :کشید آهی حسام. نگفتم هیچی

  .بشه من گردن وبال ترسم می -

 :کرد نگاهم که نگفتم هیچی بازم

 بدی؟ پیشنهاد راهکاری خوای نمی -

 .گیری می رو تصمیم بهترین مئناًمط خودت... خب -

 :گفت و داد تکون سر فقط

  ....مادرش و پدر دنبال بفرستم خواستم می... فاطمه راستش -

 .میشه تو خواهر یا برادر اون شکم تو بچه -

 :گفت و زد پوزخندی

 .ندارم دوست رو بچه این اما. هام بچه عاشق من. نیست دلم تو برادری مهر... اما دونم می -
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 :کردم بهش خمیا

 تو اومدنشون وجود به باعث که بزرگاییم آدم ما مشکل،... بشی متنفر ازش بخوای تو که نداره گناهی بچه اون -

 شاید... خدا خواست البته و. میده شکل رو ها بچه این ما اشتباه تصمیمای. هستیم اشتباهی موقعیت و زمان

 .داره حکمتی

 .بیرون اومدیم ارناه خوردن از بعد. نگفت هیچی حسام

 .پارک اون تو بریم -

 .نشستیم چمنا روی

 :گفت و نشست کنارم حسام

 .کردم ریزی برنامه پیریمم برای تو با من -

 :کردم نگاهش تعجب با

 پیری؟ -

 یه روستا یه تو باز موندیم تو منو فقط و خودشون خونه فرستادیم رو هامون بچه وقتی خوام می... آره:  خندید

 .کنیم زندگی اونجا بریم بخرم باغ

 .بود دار خنده برام تصورش. خندیدم

 من؟ یا میاری در سر چیزی باغداری از تو -

 .دیگه گیریم می یاد چیزایی یه موقع اون تا: خندید

  .بود جالب -

 .تو شبیه و باشن دختر همه هامون بچه دارم دوست -

 :انداختم باال ابرویی

 .اریمی بارشون لوس مطمئنم صد در صد -
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 .باشن لوس باید دیگه میشن پرنسس -

 .بگیریم همو دست حتی برسه روزی کردم نمی فکر محرمیت از قبل تا... عجیبه حرفا این -

 :داد ادامه شیطنت با

  .کنیم می لمس هم همو حساس جاهای حاال... خب آره -

 .شدم سرخ که زد چشمکی

 .کنه می نگاه بد بد پیرمرده این بگیرم هم ستتود تونم نمی اینجا شدم پشیمون بریم پاشو... جوونم -

 سمت رفتیم و شدیم بلند سریع. کرد می نگاهمون غضب و اخم با. خورد گفت می که پیرمردی به چشمم

 .ماشین

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 65_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :حسام

 کردم اخمی بابا وکیل شماره دیدن با. خورد زنگ گوشیم که شدیم پیاده و کردم پارک کوچه تو رو ماشین    

 :گفتم فاطمه به رو و

 .داخل برو تو -

 گفتم اشاره همون با منم ببنده، یا درو بزاره باز کرد اشاره که دادم جواب. تو رفت و انداخت کلید حرف بی    

 .ببنده

 بله؟ -
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 .شده پیدا خصوصی شاکی سری یه بدم خبر خواستم عمادی، آقای سالم -

 .گفت می نصفه فامیلمو همیشه

 اومده؟ کجا از خصوصی شاکی چی؟-

 .میدم توضیح برسونین رو خودتون بتونین اگر دفترم، من ؟...واال بگم چی-

 .دفترتون میرسم دیگه ساعت نیم تا باشه، -

 و پول من؟ و خودت زندگی با کردی چیکار... تو دست از بابا وای صی؟خصو شاکی. کردم قطع رو تماس    

 کنی؟ نابودمون بخاطرش که داشت ارزش اینقدر قدرت

 .افتادیم خفت به کردن، زندگی آبرو با کلی از بعد

 .بودم باخته خودمو حسابی بابا، وکیل دفتر رسیدم وقتی

 سماوات؟ جناب شده چی -

 به پدرتون، و داشتن مایملک سری یه اینکه. خورده رو حقشون پدرتون شدن عیمد و اومدن خانواده تا چند -

 .کنه می نابودشون بدن، خبر جایی به اگر کرده تهدیدشون و خریده ازشون سوم یک قیمت

 الکیه؟ مگه میگن؟ چی -

 ثبت شکایت تا 5 فقط االن تا. شده فراگیر داشتیم، انتظارشو که اونچه از بیشتر پدرتون دستگیری خبر انگار -

 .بقیه تا نگرانیه باعث بیشتر که هست شکایت یه راستش... و شده

 :شدم جا جابه جام تو

 پول، با بعدم زده، جوونشون پسر به باماشین پیش سال سه پدرتون شدن مدعی اومدن آقایی و خانم یه -

 خطری هم نه بگیرن، دیه نه تا. باشه پسره مقصر و بده نشون گناه بی رو پدرتون تا خریده رو پرونده قاضی

 .کنه تهدید رو پدرتون موقعیت

 .بود فاجعه شبیه چیزی شنیدم می که اینایی. گرفتم دستام بین رو سرم
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  ...عمادی آقای -

 :انداخت بهم معنایی پر نگاه اونم. کردم نگاهش خسته

 مطمئناً کشه می طول کسالی از بیشتر. باشین نداشته گناهیشون بی به امیدی. زیاده خیلی پدرتون جرایم -

 آخر تا نباشه، درکار اعدام اگر بعد. زنن می اموال مصادرة که میگم ام تجربه طبق اونم، از بعد... هاشون دادگاه

 .باشن زندان تو مجبورن عمرشون

 .بستم درد با رو چشمام و مالیدم هامو شقیقه

 .بخورین رو آب این لطفاً -

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 66_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .دادم تکیه فرمون به سرمو شدم، که ماشین سوار. بیرون اومدم اتاقش از و شدم بلند اهمیت بی    

 .میدم دست از همیشه برای رو فاطمه... بشه کشیده وسط منم پای... اگر

 .گذاشتم متفاوت صدای مخاطبم این روی واقع در. ها پیام بقیه با متفاوت صدا یه. اومد وبایلمم پیام صدای    

 .عشقم جز نیست کسی اونم

 میای؟. باشی داشته کار شاید که نزدم زنگ. دعوتی ما خونه شام امشب خوبی؟ سالم؟ -

 :نوشتم غم از پر دلی با

 .عزیزم میام -
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 مردونگیم به دستش لمس. بود بغلم تو که بهشتیش و نرم بدن. افتادم یشبد یاد. انداختم کناری رو گوشی    

 ...موش بدون بهشت لمس. لباش بوسیدن... و

 سرم. نمیشه اما... کنه کم رو روحیم فشار و درد لمسش، با تا باشه پیشم هم االن خواست می دلم چقدر    

 آبرو بی اش خانواده کل ببره، آبرو یکیشون. سبرعک طور همین و پسره آبروی پدر، آبروی. کرد می درد خیلی

 .میشه

 .دارن حق بزنن بهم رو نامزدی بخوان

 .افتادم راه و کردم روشن رو ماشین. رسید نمی ذهنم به فکری هیچ. موندم همونجا یکم

* 

 :فاطمه

  .بستم اسبی دم سرم پشت و زدم شانه رو موهام که بود غروب نزدیکای

 .مشکی دامنی شلوار با و وشیدمپ زانوم جای تا تونیک یه

 :گفتم و شدم آشپزخانه وارد. بیرون رفتم اتاق از

 بپوشم؟ چادر -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 .خواد نمی روسریم. خوبه پوشیدی که همینا... نه -

 نشه؟ عصبی بابا -

 ...نه -

 :نشست صورتش روی لبخند یدنمد با. قرمز چشمایی با. بود حسام کردم باز درو و رفتم. شد بلند در صدای    

 ...خا سالم -

 :گفت بابا به رو و رفتم کنار. نداد ادامه رو حرفش سرم پشت دیدن با
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 !صولتی آقای سالم -

 :گفت جدی بابا

 .اومدی خوش. سالم -

 .نشست مبل روی و کرد سالم هم مامان به حسام

 .حسام هب نگاهش یه بود، من به نگاهش یه. کردم نگاه بابا به چشمی زیر

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 67_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :داد بهم رو چایی سینی مامان

 ....داره نامزد کوچولوش دختر نکرده عادت هنوز... نکن توجه بابات های نگاه به -

 .دادم تکون سر و گزیدم لب

 .حسام برای بردم می چایی خودم بود بار اولین. زد می تند تند مقلب

 :گفت که کردم تعارف بابا به اول

 .کردی می سرت چیزی یه نبود بد -

 های دسته. حسام سمت رفتم فقط. بگم نتونستم هیچی. اینو گفت آروم خیلی. شد قرمز یکپارچه صورتم    

 .دادم می فشار محکم بود، روم که فشاری از رو سینی

  .کرد معمولی تشکر یه و برداشت استکان یه و کرد نگاهم نگران حسام
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  .گذاشتم مامان پیش آشپزخانه، بردم رو سینی

 :مامان. کردم می بغض داشتم تازه

 شدی؟ قرمز اینقدر چرا -

 .شکست می بغض زدم می حرف کلمه یک

 .بستم درو ماتاق تو رفتم پایین، سر با و بیرون اومدم آشپزخانه از حرف بی

  .کنم کنترل رو بغضم تا کشیدم عمیق های نفس و کردم نگاه سقف به

 می شک به مسلماً رو بابا بودم، حسام جلوی عادی وضع این با االن اینکه... اما نشنید حسام درسته... حسام    

 .باهم هامون جسم نیست هم غریبه همچین ما که نداخت

 .کرد می بزرگتر رو بغضم بیرون، برم کنم سرم روسری من دیده لخت سر النا منو حسام اینکه فکر... االن    

 شبیه برام بابا، حرف این من اما. کنه بغض بخاطرش آدم که نیست چیزی بگین شاید. بودم شده لوس    

 .بود سیلی

 ...و بودم خورده رو حیا انگار گفت؛ جوری یه

 :شد گرد چشمام حسام دیدن با شد باز اتاق در

 میکنی؟ چیکار ینجاا -

 :بیرون سمت بدم هلش تا حسام سمت رفتم. کردم می نگاه در به وحشت با. اینو گفتم خفه

 ...بر... شدی دیوونه -

 :گفت عادی

 .پیشت بیام گفت مامانت -

 :گفت و بست درو و انداخت باال شونه که کردم نگاه بهش گیج
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 .نکرد فتمخال باباتم. گفت بابات جلوی ترسیدی؟ اینقدر چرا -

 :کشید ام گونه روی انگشت با و کرد اخم که کردم می نگاهش همینطوری. کردم هنگ

 کنی؟ می گریه چرا -

  .هام گونه رو ریخته اشکم فهمیدم تازه

 .کردم پاک رو اشکام کردم پشت بهش و گرفتم فاصله دوقدم سریع

  ...عزیزم: حسام

 :چسبوند خودش به و کرد حلقه دورم پشت از دستاشو

 خیلی اوایل... است دیگه یکی دخترش زندگی مرد االن... بود دخترش زندگی مرد تنها االن تا... دیگه باباته -

 .بشم حساس روش بیشتر شاید باشم، داشته دختر منم اگر کنم می فکر االن اما میومد، در حرصم

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 68_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در کیاش های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :گفتم که کردم پاک رو اشکام دوباره و کشیدم عمیقی نفس

 .نشدم ناراحت ازش اینقدر... حاال تا -

 .گرفت بغلش تو کامل حاال و چرخوند بغلش تو منو

 .کردم حلقه کمرش دور دستامو

 ...میگذره -
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 :گفتم و رفتم عقب آروم. گفت اینو خسته خیلی

 !انگار ای خسته خیلی -

 بکشم؟ دراز تختت رو یکم نداره اشکال... آره -

 .باش راحت نه -

 رو سرم و درازکشیدم تخت روی رفتم خجالت با. کرد باز برام دستاشو و گوشه رفت و کشید دراز تخت روی    

 .گذاشتم بازوش روی

  .برد بشخوا زود خیلی. بست چشماشو و بوسید رو سرم. کرد بغلم حسام

 .گذشت ساعتی نیم

 .کردم نگاه حسام به نشستم صندلی روی و کامپیوترم میز سمت رفتم و شدم بلند آروم که

 .اورده دووم اینجا تا اما بکشه، بدوش رو مشکالت و سختی بار که باشه مردایی اون از نمیاد بنظر    

 .بود زده شخشک کالس، تو شدن وارد محض به که افتادم دانشگاه اول روز یاد

 .باباعه حتماً وای. شد قرمز دوباره صورتم. خورد در به تقه که زدم، لبخندی

 :زد لبخندی. دیدم مامانو کردم باز اروم درو

 .بخورین بیاین اوردم، میوه -

 :گفت آروم تعجب با که دادم نشون رو حسام صدا بی و کردم باز درو و گزیدم لب

 خوابیده؟ -

 .بود خسته خیلی -

 .بخوابه یکم اونم کنیم آماده رو سفره بیا نکن، بیدارش... شهبا -

 :گفتم خجالت با. کردم صداش سریع بره خواست مامان
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 .بپوشم روسری گفت بابا -

 .کردم صحبت باهاش. خواد نمی بیا -

 .بستم آروم درو و بیرون اومدم پایین انداختم رو سرم

 .خوابیده حسام -

 :گفت اخم با بابا

 ...ب ینجاا قحطه جا -

 .شد خیره وی تی به اخم با فقط نداد، ادامه رو حرفش

 .شدم سفره وسایل کردن آماده مشغول و آشپزخانه رفتم

 .هنوز خوابه دیدم زدم، سر حسام به رفتم. گذشت ام دیگه ساعت یک

 :گفت گفتم که مامان به

 .خوریم می ما بیاین. بخوابه بزار -

 .بخوابه باال بره کن بیدارش: بابا

 .میخوابه من پیش میاد فاطمه امشب. بخواب اتاق اون تو برو شما بعدشم. نیست که نامحرم... حاجی: مامان

 :گرفت جبهه سریع بابا

 !...بره نمی خوابم جایی خودم تخت روی جز من -

 .کنم کنترل مو خنده تا گزیدم لب

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 69_پارت#
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 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :گفت و انداخت بابا به داری معنا نگاه مامان

 .زاریم می باز هم رو اتاق در میندازم زمین روی رو فاطمه جای -

 :گفت و کرد اخمی بابا

 !...نیست حواسم نکن فکر. کنی می استفاده روم داری کالمت نفوذ از -

 :گفت و دیدخن مامان... اوه

 .تونیم نمی فاطمه منو سنگینه،. اتاق تو بنداز ببر تشک یه خودت زحمت بی حاال... حاجی دونم می -

 .ها اتاق سمت رفت لبی، زیر های غرغر با و شد بلند جاش از بابا

 :کرد نگاه منو تهدید با و برگشت انداخت، رو جا وقتی

 .ها بندین نمی درو -

 .دادم کونت سر خجالت با و گزیدم لب

 تو همچنان حسام. گذاشتم باز طاق چهار در. اتاق تو رفتم و گفتیم بخیر شب سکوت تو شام، خوردن از بعد    

 .بود خواب حال همون

 .کردم روشن رو خواب چراغ و کردم خاموش رو برق

 .روم کشیدم رو پتو و کشیدم دراز زمین روی

 .برد خوابم که گذشت ساعتی نیم

* 

 .بود حسام کردم نگاه. شدم بیدار دورم، پاهایی و دستا شدن پیچیده حس با
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 :گفتم هین با. بود بسته. در سمت رفت سریع نگاهم

 بمونه؟ باز گفت بابا بستی؟ چی برای درو -

 :گفت داری خش صدای با و کرد بغلم تر محکم و گذاشت بازوش روی سرمو

 .بود بسته در -

 .میاد خوابش هنوز اومد می بنظر. کردم نگاه حسام به تاریکی تو. مامانه کار باز البد بود؟ بسته    

  .برد خوابم دوباره که اینقدر. کرد نوازشم و بوسید سرمو

 .حسام بغل تو بار این

 :حسام

 اما بمونم، اینجا بده اجازه پدرش نداشتم توقع. برد خوابش انتظارم حد از زودتر. بود خوابیده بغلم تو فاطمه    

 این تو بود جاشون هرکسی.... که کردن اعتماد وقتی دقیقاً و نکردن اعتماد بهم اندی و لسا یک. گذاشت

  ....کرد نمی اعتماد بهم شرایط

 .باشم فاطمه گاه تکیه تونم می شده ثابت بهشون که میده نشون این

 :کردم زمزمه و بوسیدم پیشونیشو

 ...عشقم دارم دوستت -

 .کرد جمع بغلم تو خودشو و کرد آرومی هوم خواب تو

 .مالیدم رو کمرش و زدم لبخندی

 کرده؟ چیکار من با دختر این

 :فاطمه

 .بودم قفل بغلش تو کامالً. بود پاهام روی پاش و دورم دستاشو. بودم حسام بغل تو هنوز شدم بیدار خواب از    
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 .بودن باز لباسش جلوی های دکمه

 ...هاش ریش ته. گلوش سیبک. کردم نگاه گلوش به

 ...باشل

 .صورتش اجزای تمامی.... و ابرو و چشم و بینی

 .ترسیدم چشمش شدنش باز با یهو

*** 

 اشکی زمردهای # رمان

 70_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .کرد قفلم تنش زیر و روم چرخید یهو

 نگه و سرم باالی برد و گرفت رو بود شده جمع بینمون ناخودآگاه که دستام و کرد حلقه دورم دستاشو    

 .بوسید لبامو و شد خم و داشت

 .نبود حسام با دیگه اختیارش انگار... تند تند... بعد و طوالنی عمیق

 .باال داد لباسمو اش، دیگه دست با و داشت نگه دستش یک با دستامو

  .مالید و گرفت مشتش تو رو ام سینه

 .بود کرده قفلم وزنش با اما بخورم تاب و پیچ کردم سعی زیرش

 و پایین برد دستشو و کرد ول امو سینه که بود گرفته موج تنم تو لذت. بود رفته باال شدت به قلبم ضربان    

 .کرد فرو شورتم و شلوار تو

 ...تند تند. مالید رو کلیتورم روی اون اما کردم، چفت سریع رو پاهام
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 .شد می خفه گلو تو هام ناله لذت از

 .کرد نوازش و کشید دست و بهشتم روی و برد پاهام بین دستشو اون و شد سست پاهام

 .کرد فرو دهنش تو رو چپم سینه نوک و باال داد کامل لباسمو و کرد ول دستامو. برد عقب رو صورتش آروم    

 .داد نمی تحلیل و تجزیه فرصت بهم اصالً

 .خیسه اونجام چقدر که شدم متوجه تازه خودمم که کشید بهشتم راخسو روی رو انگشتش

  .کرد واردم آروم رو انگشتش یهو که گزیدم لب

 .کشیدم هینی و شد گرد چشمام

 .داشت سوزش دستش رد

 .مالید رو کلیتورم روی و دراورد رو انگشتش سریع حسام

 :گفت و اورد سرم کنار رو سرش

 .ببخشید... ببخشید -

 :عقب دادم هلش و گذاشتم هاش کتف ویر دستامو

 .شو بلند -

 :گفتم  حسام به کردن نگاه بدون. کردم مرتب لباسمو و نشستم سریع. رفت کنار آروم مکث با

 .باال بری بهتره -

 ...ببخشید کردم؟ اینکارو چرا نفهمیدم لحظه یه ببخشید... من... خانومم -

  .کشیدم صورتم به دستی آینه جلوی و شدم بلند بهش کردم نگاه بدون دادم تکون سری

 :گفت و پشتم اومد حسام

 ...من خانوم -
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 :گفتم و کردم فوت نفسمو

  ...بشنوم چیزی خوام نمی... کن بس... حسام -

 اعدام شاید باباش که میده پسری به دخترشو کی... دارین حق البته. دارین شک من به هنوز ات خانواده یا تو -

 ....داره درشت و ریز شاکی کلی و زندانه تو ؟...بشه

 از عجله با و برداشت زمین روی از جورابشو. بست می تند تند پیراهنشو های دکمه حرفا این زدن حین    

 :گفت بابا و مامان به دیدم. بیرون رفتم اتاق از دنبالش. بیرون زد اتاق

 !اجازه با. برد خوابم اینجا شدم خسته خیلی دیروز ببخشید... سالم -

 :گفت و سمتم برگشت مامان. رفت بزنن، حرفی اونا بزاره اینکه بدون بعدم

 بود؟ شده چش -

 زمردهایاشکی# رمان

 71_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .هیچی -

 .زدم سرد آب بار چند صورتم به بستم درو و دستشویی سمت رفتم

 ...رو انگشتش وقتی کردم می مخالفت نباید بودم؟ شده من گناهکار االن

 .کشیدم راحتی نفس. بود نزده رو ام پرده انگاری کردم؛ چک رفتم سریع

 :نشستم صندلی روی و ریختم چایی خودم برای. بودم فکر تو. آشپزخانه رفتم و بیرون اومدم دستشویی از

 .گرفته مهلی بابات... نمیشه که چایی فقط -

 :گفتم و شدم خیره ای گوشه به. اورد و ریخت هلیم ظرف یک برام
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 .ممنون -

 :گفت مامان که چرخوندم می ظرف تو رو قاشق

 .عزیزم هستم من کنی صحبت خواستی اگر -

  .بیرون رفت اتاق از مامان. پایین انداختم رو سرم

 .کردیم قهر ما چی سر االن بدم تشخیص تونم نمی... سردرگمم... دونین می

 .نه یا کردیم باور رو اون اینکه به نسبت حسام شک یا بده بروز رو شرمندهگیش حسام نذاشتم اینکه

 ورق مشغول و برداشتم دانشگاهمو های کتاب از یکی و رفتم اتاقم به ام، صبحانه نیمه نصفه خوردن از بعد

 .شدم صفحاتش زدن

 .ازشون فهمیدم نمی هیچی کتاب متنای دیدن با که دمبو سواد بی آدم یه انگار. نداشتم تمرکزی هیچ

 .بود بابا کردم، بلند رو سرم. خورد اتاق در به ای تقه

 خیلی بدیم، آوانس حسام به شده قرار وقتی از اما بودم تر صمیمی بابام با قبالً. نشستم سیخ جام سر ناخواسته

 .باهم شدیم سنگین سر

 :گفت که شدم بلند جام از

 .رمدخت بشین -

 .نمیدونم چی، درباره اما بزنیم، حرف اومده دونستم می. شدم خیره زمین به و نشستم دوباره صندلی روی

 :گفت و نشست تختم روی بابا

 شده؟ چیزی دخترم؟ خودتی تو -

 .نیست چیزی... نه -

 ؟شدی مند عالقه حسام به تو... دخترم بدی جواب درست دارم توقع بپرسم ازت خوام می سوال یه -
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 :گفتم رفتم می ور هام انگشت با که حالی در و کردم فکر یکم

 ...شده مهم برام... خب -

 باباش از اولم همون از... اما پاکیه و خوب پسر. اوردم در رو حسام سابقه ریز من... دخترم ببین... اینطور که -

 ای پارتی هیچ با دیگه. شده دستگیر هایی جرم چه بخاطر دونی می و دیدی که االنم... تکبرش. نیومد خوشم

 بچه آیندة و زندگی ممکن حتی. سخته باشه اعدامی شاید باباش که مردی با زندگی. دخترم کنه فرار تونه نمی

 و زندگی تو نکشیدی ای سختی تو. همینه برای من های گیری سخت... حال این با. بده قرار تاثیر تحت هاتونم

 شاید قبالً. خودش و خودشه االن حسام... بیاری کم کنی احساس رو حسام با زندگی مشکالت وقتی ترسم می

 از. بیوفته اون دوش روی هم پدرش مشکالت بار شاید هیچ، که نداره همونم االن اما داشت رو پدرش پشتوانه

 .نداره هم ای خانواده و است حامله که زنش جمله

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 72_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد انرم نویسنده اصلی چنـــل
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 :گفت که کردم بغض کردم، نگاه بابا به و کردم بلند رو سرم

 محدود رو آمدتون و رفت همین برای. کنین عقد شماها نشده مشخص پدرش موضوع تا خوام نمی جمله از -

 .عزیزم فهمی می بشی دختردار خودت وقتی. کنم می

 :گفت که پایین انداختم دوباره رو سرم

 .سرسنگینه باباش با که شده ناراحت ازم دخترم انگاری -

 :گفتم ای گرفته و ضعیف صدای با

 .نه -
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 منتظر و هاتو شیرینی یا....! کنی نمی درست دخترساز های چایی بابا برای وقته خیلی چون مطمئنی؟ -

 !بگم؟ نظرمو تا نمیشی

 :گفت که گرفتم انگشتم سر با رو اشکم نم و زدم لبخند

 .بزنیم بیرون دوری یه بریم کن جمع و نیک پیک وسایل مادرت کمک برو شدیم آشتی اگر پس خب -

 :گفت که شدم بلند جام از

 .بشه آماده بگو هم حسام به برو قبلش -

  .بیرون رفت اتاق از و شد بلند که زد خشکم شوکه

 .باال برم یا بزنم زنگ دونم نمی. برداشتم گوشیمو رفتنش با

 .کن صدا رو حسام برو بیا فاطمه: مامان

 .گفتم آرومی چشم و بیرون رفتم اتاق از

 .بودم دل دو رسیدم اش خونه در پشت وقتی

 .شد باز در که برم برگشتم آروم. قلبم داشت سنگینی حس دقیقه چند از بعد. زدم در تردید با

 .تر آشفته ظاهری اما لباسا، همون با بود، حسام

 ...سالم... ام -

 .سالم -

 میای؟... بزنیم دور بیرون نیک پیک بریم خوایم می -

 :زد تلخی پوزخند

 .بگذره خوش -

 :گذاشتم در رو دستمو سریع که تو بره برگشت
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 ..حسام -

 بشم؟ قدم پیش اگر بده... ام... کرد نگاه بهم

 :گفتم و رفتم جلوتر که بودم منتظر

 .باشی داشته دوست اگر... یعنی... بیای هامونبا دارم دوست من... خب -

 :گفت جدی

 .ندارم ترحم به نیازی من... فاطمه -

 !انگاری زدم گند وای. گزیدم لب

 !؟...چیه ترحم -

 .بود سرد نگاهش... و گفت نمی عزیزم. بود شده جدی و کرد نمی گوش اونم و بودم هول

 بوسیدمش سریع لباش، رو گذاشتم لبامو و گذاشتم اش سینه روی دستامو کاذب، شجاعت و آنی تصمیم یه تو

 .کشیدم عقب هم سریع و

  .کردم می حس رو باال زد می صورتم از که حرارتی

 :گفت مدتی از بعد اما بود متعجب که کرد نگاهش چشمی زیر

 !...بشم آماده میرم!! برگشته انرژیم انگاری خب، -

 .میرم لو که برم قرمز صورت این با من اوف. یینپا برگشتم. بگیرم لبخندمو جلوی تا گزیدم لب

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 73_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .اتاقم سمت رفتم سریع و کردم باز درو

 .کردم کاری همچین کنه آشتی باهام اینکه برای شد نمی باورم. کردم نگاه خودم به آینه تو

 .کردم هوفی

 .بیرون رفتیم و داد بابا به رو سبد. بود آماده هم مامان. بیرون رفتم اتاق از آماده

 :گفت و جلو اومد دیدنمون با و بود پایین هم حسام

 .میارم من بدین -

  .داد بهش رو سبد حرف بی بابا

 .گذاشتیم بابا ماشین تو رو وسایل

 :مامان

 .دنبالمون بیاین باهم شما -

 .دستش توی گذاشتم دستمو منم که سمتم گرفت دستشو حسام. افتاد راه و شدم حسام ماشین سوار

 .روش گذاشت خودشم دست و دنده روی گذاشت و بوسید دستمو پشت

 بود؟ نشده چیزی... امروز رفتم تند -

 :پایین انداختم رو سرم و کشیدم خجالت

 ...دمترسی فقط... من ببخشید... نه -

 !...داخل نکنم فرو رو انگشتم و کنم مقاومت نتونستم که بودم داغ و خیس اینقدر راستش... دونم می -

 :گفت که نگفتم هیچی و گزیدم لب

  ...دلم عزیز -
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 یک تو و بشیم خارج شهر از که زمانی تا. گذاشت آهنگ و کرد روشن رو ماشینش ضبط. نگفتیم هیچی دیگه

 .بود خریده مخلفات و گوشت راه سر بابا ،بشیم متوقف سرسبز جای

 جوجه زدن سیخ و آتیش کردن درست مشغول هم حسام و بابا انداختیم، حصیر مامان با و دراوردم رو چادرم

 .شدن ها

 حسام و گذاشتم سنگی روی رو بابا مال. سمتشون رفتم و حسام و بابا برای برداشتم لیوان دوتا و ریختم چایی

 .کرد تشکر لبخند با. دادم بهش رو چاییش زد می باد رو ها ذغال داشت که

 :گفت که برگشتم مامان پیش

 .کنین بازی یکم برین حسام با بیار هست ماشین عقب صندوق تو توپ و بدمینتون برو -

 .پیشم اومد حسام که دربردارم رو بدمینتون رفتم و برداشتم رو سوییچ

 چیه؟ بدمینتون درباره نظرت... امم -

 :گفت من به خیره و ماشین به داد تکیه

 داری؟ دوست تو -

 !نیستم بلد رو هیچکدوم... نداره فرقی -

 :گفت و خندید

 !کنیم؟ بازی خوای می چرا پس -

 :گفتم و کردم نازک براش چشمی پشت

 کنی؟ ام مسخره -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 74_پارت#



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   155 

 

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .اونور بریم بیا اونوره، رودخونه یه. قشنگه خیلی اینجا. عزیزم نه -

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو شدیم، دور مامانشون دید جلوی از که یکم افتادم، راه کنارش حرف بی

 آدم. نیک پیک بیایم یکبار هفته دو ره ات خانواده با کردیم ازدواج وقتی خودمونم گرفتم تصمیم دونی می -

  .کنه می زندگی سر احساس

 .خوبیه فکر -

 .بشینیم اینجا بیا -

 :گفت و نشستیم سنگ روی رودخونه نزدیک

 .برگردم دیر یکم داره شون عربی طرف با با فرید آقا که قراردادی بخاطر احتماالً فردا -

 :گفت و زد لبخندی که کردم نگاه بهش

 شده؟ چی -

 عقب و بوسید لبامو و اورد نزدیک سرشو سریع بعد و کرد بر و دور به سریع نگاه یه حسام. زدم لبخند قطف

 .رفت

 :خندید که کردم هینی شوکه

 .دلم رو بود مونده صبح از -

* 

 و دادن مسابقه هم با و بودن بلد خوب حسام و بابا البته که کردن بازی بدمینتون یکم و ناهار خوردن از بعد

  .برد بابا



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   156 

 

 یه فقط نشدنم، ناراحت برای هم حسام و خندیدن می بابا و مامان نبودم، بلد چون که کردم بازی من بعدم

 .داشت لبش روی شده کنترل لبخند

 خوابم کی نفهمیدم خستگی شدت از ماشین تو. خونه سمت افتادیم راه و کردیم جمع رو وسایل که بود عصر

 ...برد

* 

 :چهارم فصل

 داشتن انگار. فرید آقا شرکت بعدم و باباش کارهای درگیر. بود درگیر کامالً حسام هفته این. ذشتگ هفته یک

 .داشتن نیاز حسام مترجمی به و کردن می تمدید رو هاشون قرارداد

 .پریشون و بود آشفته. خونه اومد بابا که بود شب. بود پنجشنبه

  .داد می آزارش داشت چیزی یه انگار

 .نپرسیدیم چیزی اما. مامان هم فهمیدم اینو من هم خونه هب ورود محض از

 ساکت هی بگه چیزی کرد می باز دهنشو هی. بود نشسته مبل روی کرده عوض لباس که دقیقه چند از بعد

 .شد می

 شده؟ چیزی: مامان

 .زد زنگ شهرام پیش ساعت یک: بابا

 .کرد می زندگی النگی تو مادرم مادر با و بود مجرد بود، ام کوچیکه دایی شهرام

 گفت؟ می چی جداً؟: مامان

 :گفت ای طوالنی سکوت از بعد بابا

  ...و سجده رفته عشا نماز برای... مادر... گفت می -

  .شدم سیخ جام تو منم. بود منتظر همچنان اما پرید رنگش مامان
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 :انداخت پایین رو سرش بابا

 .عزیزم میگم تسلیت -

 :بابا. افتاد نفس نفس به مک کم. کرد فوت رو نفسش مامان

 .بیار آب فاطمه -

 به کرد شروع مامان. اوردم و ریختم آب آشپزخانه تو دوییدم و شدم بلند سریع زد، حلقه چشمام تو اشک

 .کرد می گریه بشدت مامان اما کنه، آرومش کرد سعی و کرد بغلش بابا. گریه

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 75_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :شد بلند و بابا از شد جدا یهو مامان که کردم می گریه داشتم منم

 .گیالن بریم باید -

 ...شبه االن عزیزم بریم میدم قول صبح فردا: بابا

 :گفت و داد تکون تاسف هب سری بابا. اتاق سمت رفت بده بابا حرف به اهمیتی که این بدون مامان

 .ببرمش امشب مجبورم احتماال -

 .میشم آماده االن منم -

  .بمون اینجا تو... عزیزم نه -

 :گفتم تعجب با
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 بابا؟ چرا -

 .راحته خیالم هست، باال هم حسام. خونه بمون تو... لطفاً... عزیزم-

 رفتم؟ می باهاشون نباید چرا دقیقاً االن. داشتم بدی حس. موندم من رفت اتاق سمت به بابا

 .شد نمی وارد دانشگاهم به خللی هم رفتم می اگر و بود پنجشنبه فردا

 .بگم تسلیت و کنم بغل رو مامان تونستم فقط. شدن آماده و بود کرده جمع ساک مامان بیام، در بهت از تا

 اومد ها پله از حسام شد، بسته که حیاط در. ریختم آب کاسه براشون حیاط تو همونجا. افتادن راه زود خیلی

 .پایین

 فاطمه؟ -

 :ترسید گریونم صورت دیدن با. سمتش برگشتم

 کنی؟ می گریه چرا شده؟ چی -

 :گفتم و بغلش تو انداختم خودمو. رسوند بهم سریع خودشو

 .شده فوت مادربزرگم -

  .عزیزم میگم تسلیت... اوه -

 :گفتم بغض با که مالید رو کمرم

 .بمونم اینجا گفت اباب... گیالن رفتن -

  ...نکن گریه... عزیزم دونستن صالح طوری این حتماً -

 .اورد آب برام خودش و نشوندتم مبل روی و داخل بردتم و کرد باز درو

 .کرد حلقه دورم دستاشو و نشست کنارم دوباره که خوردم یکم آبو

 .بود گذشته ازش سنی اونم باالخره. عزیزم حقه مرگ... جانم -
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 .شد ناراحت خیلی مانمما -

 میده دستش از وقتی... دونه نمی رو قدرش داره رو کسی تا آدم. دیگه بود مادرش باالخره عزیزم دونم می -

 .داده دست از رو کی فهمه می تازه

 نبردن؟ منو چرا... برم باهاشون تونستم می منم. بود پنجشنبه فردا -

 میریم هم با داد، اجازه اگر... بابات زنم می زنگ فردا... نکن تابی بی اینقدر لطفاً... دیده صالح بابات اینطوری -

 عزیزم؟ باشه اونجا

 میدی؟ قول -

 ..عزیزم آره -

 :گفتم که بود شده آروم ام گریه کم کم

 .کرد می زندگی مادربزرگم با اون بگم؟ تسلیت بهش داییم به بزنم زنگ... بنظرت -

 .فردا برای بذار بنظرم -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 76_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

  .کردم قبول

 .کشید مالفه روم و کرد درازم تختم روی. نتونستم بخورم غذا کرد هرکاری حسام

 حسام؟ -

 جانم؟ -
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 میخوابی؟ پایین امشب -

 :گفت و نشست کنارم تخت روی

 ترسی؟ می -

 :زد بهم لبخندی که دادم تکون سر بغض با

 .بیارم جا میرم... باشه -

 :گفتم و گرفتم دستشو که بره شد بلند

  ...بخواب من پیش -

 تو رفتم میل کمال با. درازکشید تخت روی اومد حسام. چسبوندم دیوار به و کشیدم عقب رو خودم حرف بی

 .گذاشتم اش سینه روی رو سرم و بغلش

 :کرد نوازش و بوسید ور سرم

 بودن؟ گذاشته تنهات هم قبالً -

 .راحته خیالش هستی تو چون گفت بابا... نه -

 .نکردم بلند رو سرم اما. کنم احساس تونستم می رو گرفت جریان حسام در  که غروری حس

 .مواظبتم همیشه من...  گفته درست -

* 

  .بودم خواب حسام بغل تو. بود صبح 7 ساعت شدم بیدار که خواب از

 چی این. شد جلب گردنش دور مشکی بند یه روی بعد و چرخید صورتش اجزای روی نگاهم. شدم خیره بهش

 .بودمش ندیده حاال تا بود؟

 .نوشته یکاد وان روش که هست ای دایره سنگ یه پالکش دیدم اوردم درش تیشرتش زیر از آروم

 .مامانشون رفتن و گمبزر مادر فوت. افتادم دیشب یاد یهو. زدم لبخندی
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 .پایین اومدم تخت از نشه بیدار خواب از حسام که جوری سختی به و شدم بلند تخت روی از آروم

  .شستم رو صورتم و دست دستشویی رفتم اول 

 .گرفتم رو بابا شمارة و تلفن سمت رفتم آب لیوان یک خوردن از بعد

 ...بوق... بوق... بوق... بوق... بوق... بوق

 .گرفتم وضو رفتم و سرجاش گذاشتم رو تلفن. خوابیدن رسیدن تازه احتماالً. دادن جواب

  .بود شده قضا صبحمم نماز

 .شدم خوندن مشغول و برداشتم رو قرآن خوندم، که نمازمو

. نداد جواب اما خورد، بوق بازم. گرفتم رو بابا شماره دوباره و کنم تحمل نتونستم دیگه که بود صبح نه ساعت

 همون تو و دادم فشار و گذاشتم شکمم روی دستمو. میخورد پیج بشدت دلم. بود بریده رو امانم رهشو دل

  .گرفتم رو مامان شماره حین،

 ...بود خاموش

  ...کجان مامانشون فهمیدم می باید. گرفتم رو دایی شماره

 ...بفرمایید بله -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 77_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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  ...میگم تسلیت... جون دایی سالم -

 میگی؟ تسلیت چرا... جان فاطمه سالم -
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 :گفتم تردید با. شد خنثی بودم گرفته که ای گریه حالت

  ...دیگه مادرجون... برا -

 جدیده؟ شوخی ؟... شدی دیوونه -

  ...بابا زدین زنگ دیروز شما میگین؟ چی شدم؟ یوونهد من... شهرام دایی -

 !نزدم زنگ بابات به اصالً است هفته یک من واال نه من؟ -

 :گفتم بهت با حسام، به خیره. بیرون اومد اتاق از حسام

 همین. شده فوت نماز موقع مادرجون گفتین زدین زنگ بهش شما گفت خونه اومد دیشب خودش بابا دایی؟ -

 .گیالن اومدن بابا و نماما دیشب

 .کن صحبت خودش با اصالً بیا... منه کنار اینجا مادرجون عزیزم؟ میگی داری چی فهمم نمی من فاطمه؟ -

 :پیچید گوشم تو مادرجون لرزون صدای ثانیه چند از بعد

 !؟...عزیزم تویی... جان فاطمه -

 افتاد دستم از تلفن. کردم می حس وضوح به رو ام پریده رنگ. برگشت و رفت پلکم پشت به چشمام لحظه یه

 :رسوند بهم رو خودش سریع حسام. زمین خوردم زانو با حسام به خیره من و

 ...فاطمه... فاطمه -

  ...بکشم نفس نبود هوا انگار

 ...گیالن سمت افتادن راه دیشب مامان و بابا... چطوری یعنی... زده زنگ بابا به یکی... بابا به نزده زنگ دایی

 ...الو -

- ... 

  ...شهرام آقا هستم حسام من -

- ... 
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 ...شدن راهی هم اونا و زدین زنگ شما دیشب نه -

-  ... 

 ...ندادن جواب اما زده زنگ فاطمه کنم فکر -

 .ندارم رو همکاراشون از کدوم هیچ شمارة نه... ابوالفضل یا ... - 

- ....  

 .باشید مراقب جاده تو لطفاً باشه -

 :دستاش تو گرفت منو صورت. کرد قطع رو تماس

 ...باشه... براشون نیوفتاده اتفاقی... باش آروم -

 ؟...بهشون... زده... زنگ کی... کی... حسام -

  .کرد نگاهم فقط حسام

 .گفتم بلندی آی درد از و کردم شکمم قالب دستامو. خورد پیچ بدتر دلم

  کنه؟ می درد شکمت شده؟ چی -

 :مگفت و گریه زیر زدم

 ...باشه افتاده براشون... اتفاقی اگر.... آییییییی... وای... زد می شور... دلم دیشب از -

 تو افتادم و رفت گیج سرم یهو که بشم بلند گرفتم مبل به دستمو. بستم محکم رو چشمام... داشتم گیجه سر

 .نفهمیدم چیزی دیگه و حسام بغل

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 78_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده یاصل چنـــل
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@nashenas_bi_ehsas 

  .بود شده عوض مشکی های لباس با لباسام،. بودم خودم اتاق تو شدم بیدار خواب از

  .بودم تنها اتاقم تو

 داشته حالم به ای فایده شاید دادم، تکون راست و چپ به رو سرم زیاد منگی از. شدم بلند سختی به جام از

 .کرد بیشتر رو ام سرگیجه فقط اما باشه،

 .کردم باز رو اتاق در بهشون، توجه بی. ریختن دورم بازم موهای. شدم بلند تخت روی از

 دوباره و بستم رو چشمام و گرفتم در چوب چهار به دستمو دید، تاری از. بودن نشسته ها مبل روی نفر چند

  .دیدم مقابلم رو آشنایی اما جوان مرد بار این اما کردم، باز

... غمگین صورت و قرمز چشمای و مشکی های لباس اون تو شهرام دایی دیدن با شد، درست که تارم دید

 .شد کوبیده سرم به پتکی عین واقعیت

 :کردم نگاهش غم با. نشست گلوم تو بغض

 کجان؟ -

 :بستم رو چشمام و گذاشتم اش سینه روی رو سرم. کرد بغلم و داد تکون تأسف به سری

 کجان؟... دایی... بگو -

 .نیستن جا هیچ خودشون اما... اما... بود شده منفجر دره ته ماشینشون... دایی دل عزیز نیست معلوم -

 امیدوار ماشین، تو نبودن خودشون گفت وقتی اما شدم، ساقط زندگی از انگار شده، منفجر دره ته گفت وقتی

 :گفتم و شدم جدا ازش

 آره؟... زندن پس... نبودن ماشین تو اگر. ..اگر -

 :زد بهم تلخی لبخند

 .کردی ضعف بخور چیزی یک بریم بیا... بیا... عزیزم اینطوره که انشاهلل -
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 .بودن اینجا مادرش و حسام. نبود مادرجون از خبری

 .نشستم مبل روی و کردم حالی بی سالم

 .هبخور فاطمه کنین آماده چیزی یه خانم توران: دایی

 .گرفته و بود مغموم هم مادرش. کرد می نگاه بهم نگران و ناراحت. کردم نگاه حسام به

 پیشت؟ بیاد یسناخانم بزنم زنگ خوای می: حسام

 :دایی شد؟ می مادر و پدر من برای چیکار؟ اینجا بیاد یسنا؟

 دوستشه؟ -

 .بله: حسام

  .بیاد بده خبر: دایی

 ... خواد نمی... نه -

 :گفتم و کشیدم هام پلک پشت به دستی

  ...داره کوچیک بچه -

 .شوهرش به میزنم زنگ االن. داره می نگه پرستار رو بچشون دونن می همه دیگه: حسام

 .بود فهمیده هم دور راه از حسام رو یسنا تنبلی. رفت و شد بلند جاش از

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 79_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 
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 :گفتم و کردم دایی به نگاهی

 نیومد؟ مادرجون -

  .براش کردم مالی ماست رو قضیه جوری یه... نه -

 :گفتم بغض با

   نبودن؟ ماشین تو اونا نمیگین مگه پوشیدین؟ مشکی چرا -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش دایی

 .کنم عوض لباسمو میرم من .داری حق دخترم، باشه -

 .برگشت نوالن به زدن زنگ از بعد حسام

 .اومد ظرفی با خانم توران که بودم خیره نامعلومی گوشه به

 :گفتم و گرفتم نگاهمو

 .خانم توران ندارم میل -

 :گفت و اومد بود کرده عوض لباس تازه که دایی

 .دهنت بزارم خودم قاشق قاشق خوای می ببینم باش زود! نداریم ندارم میل -

 :گرفتم رو بابا شمارة و تلفن سمت رفتم و شدم بلند حوصله بی

 .بفرمایید -

 :گفتم هیجان با پیچید گوشم تو که ای غریبه مرد صدای با

 ...الو کجاست؟... بابامه گوشیه این -

 فقط. خانم نیستیم نجریا در... راستش. پدرتونم همکار من... خانم فاطمه... باشی دخترشون باید شما... ام -

 .کردیم پیدا بود افتاده ماشینشون که ای دره همون تو رو گوشیشون
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 :گفتم بغض با

 کجان؟ پس -

 .میدیم خبر بهتون کنیم پیداشون اگر. گردیم می دنبالشون داریم... دونم نمی -

 .رسوندن بهم رو خودشون سریع همشون که نشستم زمین روی ضعف با. کرد قطع رو تماس

 ...کنی نمی باور رو ما حرف: دایی

 :گریه زیر زدم

 دایی؟ کنم چیکار من بیوفته براشون اتفاقی -

 .دیگه گردن می دنبالشون دارن. باش آروم. نمیشه هیچی -

 .اومدن نوالن و یسنا اینکه تا کردم کنم چیکار کنم چیکار و کردم گریه ساعتی نیم

 .گریه زیر زدم و کرد بغل یسنارو

 .نشستم تخت روی. بست درو و اتاقم سمت کشیدتم شدم آرومتر که بکم

 .شده چی کن تعریف. عزیزم باش آروم -

 :گفت و گزید لب که کردم تعریف گریه با بسته سر رو ماجرا

 .نده راه دلت به بد... نشده چیزیشون که انشاهلل.... الهی -

 .داد دلداریم دوساعتی شب اون یسنا

 و مامانش با صبح گفت قبلش ولی خونشون رفتن نوالن با و خوابوندتم ودشخ بعدم و بخورم غذا کرد مجبورم

 .اینجا میان باباش

 :پیشم اومد دایی شون یسنا رفتن با

 باال؟ یا خوابه می اینجا حسام! جان فاطمه -
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 .شد سرخ ام پریده رنگ صورت. کشیدم خجالت

 .باال وقتا بیشتر... اینجا وقتا... بعضی -

*** 

 اشکیزمردهای# رمان

 80_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :گفت و زد لبخندی

 نمیشی؟ اذیت وایسته... میکنه پا اون پا این داره االن...خب -

 :گفت که دادم تکون نامحسوس رو سرم

 .میندازم هال تو جامو منم خب خیلی-

 .تو اومد حسام و شد باز در دقیقه چند از بعد و بیرون رفت دایی

 .بگیریم همو دست حتی نشد... و دایی و مادرش از خجالت بخاطر روز تمام

 :گفت و نشست کنارم اومد

 خوبی؟ -

 .پاش ران روی گذاشتم رو سرم و سمتش شدم خم

 آروم و گذاشت مها شقیقه طرف دو رو هاش انگشت بعد اما کرد، نوازشم اول. گذاشت سرم روی دستاشو

 .شد ماساژشون

 مالش با که نکشید طولی و بودم گرفته سردرد چون بودم ممنون ازش خیلی. نشست لبم روی کار از لبخندی

 .برد خوابم هاش
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* 

 پشتش بالشتمو دوتا اون و حسامه ران روی سرم که حالی در خوابیدم تخت روی دیدم. شدم بیدار خواب از

 .بود خوابیده و بود داده لم شتپ به نشسته همونطور گذاشته

 !...خوابیده چطوری براش بمیرم.. وایی. پریدم جا از سریع

 .خوابیده پاش احتماالً. نشد متوجه اصالً

  .کشیدم راحتی نفس و کردم درازش تخت روی بشه بیدار اینکه بدون کردم سعی سختی به

  .بود نماز وقت

 .رفتم اتاق به بعدم و دستشویی رفتم. خوند می قرآن داشت بود نشسته سجاده روی دایی. بیرون رفتم اتاق از

  نه؟ یا خونه می نماز که بودم نپرسیده حسام از حاال تا چرا

 نه؟ یا بکنم بیدارش حاال دونستم نمی

 .بخورم آب تا بیرون رفتم اتاق از نمازم خوندن از بعد و انداختم باال ای شونه

 :گفت و زد یلبخند دیدنم با بود شده آماده دایی

 .سالم -

 .سالم -

 .بخرم الزمه ای دیگه چیز اگر کن، نگاه. بگیرم نون میرم من -

 :گفتم و گزیدم لب

 .نکنه درد دستتون. نیست الزم چیزی نه -

 وقت این االن اما شده، خبر چه ببینم تا بابا موبایل به بازم بزنم زنگ خواست می دلم. رفت بیرون خونه از دایی

 .نبود قتشو اصالً صبح
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 شده جمع چشمام تو دوباره اشک و بودم خیره ای گوشه به و نشستم صندلی روی و کردم روشن رو کتری زیر

 :اومد حسام صدای که بود

 !...فاطمه -

 .سمتش چرخوندم رو سرم

 . زدم تلخی لبخند 

 :گفت و نشست کنارم

 خوبی؟ -

 .دادم تکون راست و چپ به رو سرم بغض با

*** 

 ایاشکیزمرده# رمان

 81_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

  ...نباش نگران -

 دایی از نونارو بشم بلند خواستم. کرد سالم شد بلند حسام. اومد دایی و شد باز در که انداختم پایین رو سرم

 :گفت و ام شونه روی گذاشت دستشو که بگیرم

 .نشو بلند -

 .کردن اماده رو صبحانه حسام و خودش

. شد اتاق وارد حسام که نشستم تختم روی و اتاقم تو رفتم. رسید خانم توران که بود صبحانه خوردن از بعد

 :گفت من و من با و کرد بهم نگاهی
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 .گردم برمی زود. شرکت برم باید من... عزیزم -

 .باشه -

 :کرد هحلق دورم دستاشو و نشست کنارم

  ؟...باشه... نخور غصه -

 .بستمش و در سمت رفتم رفتنش با. رفت و شد بلند باتردید و بوسید سرمو که باشه گفتم فقط بازم

* 

  .گذشت هفته یک

 .نبود مامان و بابا از خبری هیچ که ای هفته یک

 .نبود ازشون نشونی هیچ

 .کارش سر گیالن رفت خودش و پیشم داور رو مادرجون و گیالن رفت دایی. کردن متوقف رو جو جست

 .پیشم بیاد شبا نتونست حسام دیگه جون مادر اومدن با

 :گفت حسام به رو بود خواب موقع مادرجون وقتی نمیره یادم

 .دیگه بخواب خونتون برو پاشو... جان پسر -

 :گفت و کرد دستی پیش دایی

 .مادر خوابه می فاطمه پیش پایین -

 :گفت و زد اش هگون به چنگی جون مادر

 نیستن؟ صیغه اینا مگه! دور به بال -

 .من مادر دیگه هستن: دایی
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 بخوابه پایین گذاشتی کردی اشتباه توام. بخوابه زنش پیش بیاد شدن عقد وقت هر. نیستن که عقد: جون مادر

 .جان پسر

  :خندید فقط دایی. همینطور منم. زد می سرخی روبه حسام

 شدی؟ گیر معرکه چرا شما نداشتن، مشکلی باشبا و مامان... من مادر -

 نکرده خدایی اگر. گیرن می گر هم کنار که ان پنبه و آتیش مثل اینا. پسرم دیگه کردن اشتباه: جون مادر

 .میده جواب کی رو برسه دختر این به که آسیبی بخوره، بهم نامزدیشون

 :گفت حسام به رو کالفه دایی

 .بسته رو از شمشیر ما مادر این. جان حسام پاشو -

 :گفت مادرجون که کرد خدافظی شد بلند زده خجالت حسام

 .کن بدرقه رو شوهرت پاشو -

 .برقصه سازش کدوم به دونه نمی آدم...! مادرجون دست از وای

 :گفت وار زمزمه حسام که بستم سرم پشت درو. بیرون اومدم خونه از حسام با

 نیست؟ بابات مامان و مامانته مامان ایشون مطمئنی -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 82_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :بوسید رو پیشونیم و انداخت کمرم دور دستشو. اومد لبم به خنده روز چند از بعد... خندیدم

 .عزیزم کن استراحت برو -
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 .موند منتظرم داخل برگردم تا. بخوابیم جدا بود قرار حاال خوابیدن، سامح پیش هفته یک از بعد

 :گفت دایی به رو مادرجون داخل برگشتم وقتی

 .بنداز بیار جامو شهرام -

 :گفت بعد و برگشت مادرجون تشک با دایی مدتی از بعد رفت شد بلند دایی

  .گیالن گردم می بر فردا من -

  .دادم تکون سری

* 

  .گیالن رفت دایی

  ...گذشت هفته یک

 سر اما پخت، می غذا برامون که خانم توران بعدم. بود اینجا یسنا که میونی در روز یک و جون مادر و بودم من

 .همش میزد کله و سر مادرجون با ها غذا پخت دستور

  ...و مادرجون و من کردنای تابی بی هفته دو گذشت از بعد

 .شدن بابا و مامان از خبری هم باز

 .شد ناامیدی به تبدیل گردن می بر و زندن مامانشون که داشتم امید هرچی روز اون

 :بود نوشته فقط روشون. نبود ای نوشته روشون که بودم دیده رو قبر سنگ دوتا خواب

 ...آرامگاه... هوالباقی -

 .تمرف هوش از و گرفت نفسم که کردم گریه اینقدر شدم، بیدار وقتی خوابم، این دیدن با

 .بودم بیمارستان اومدم بهوش وقتی

 .بودن زده دستم به سرم
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  .خوند می قرآن داشت. بود مادرجون فقط اتاق تو

 .مادرجون -

 :کرد نگاه من به و کرد بلند رو سرش

 دخترکم؟ جانم -

 نشد؟ بابا و مامان... از خبری -

 .کرد پاک روسریش با رو چشمش اشک

  .کردم گریه ایه های و گذاشتم صورتم روی دستامو

 ...نه یا گردن برمی که بمونه انتظار چشم یا کنه عزاداری دونه نمی آدم... برات بمیرم -

 ...میگیره آتیش داره دلم مادرجون؟ کنم چیکار -

  ...برم قربونت دونم می -

 .شدم تر آروم ساعت، نیم از بعد

 .خوندن مرثیه و کردن دل و درد ساعت نیم

 .شدن سبک کمی فقط... کمی باالخره و کردن گریه

 جون؟ مادر -

 عزیزم؟ جانم -

 کجاست؟ حسام -

 :گفت آروم بعد و کرد نگاهم یکم

 .بود رفته زود صبح. بود پدرش دادگاه امروز -

*** 
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 زمردهایاشکی# رمان

 83_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .دادم کونت سری

 .عزیزم خونه میریم بشه تموم سرمت -

 .کردم نگرانت ببخشید -

  :زد لبخندی

 .میشه پیداشون روشنه دلم من... عزیزم نباش نگران -

 .دادم تکون سر و زدم تلخی لبخند

 .خونه برگشتیم گرفتیم تاکسی یه و کرد رو ترخیصم کارای خودش جون مادر

 :جلو اومد نگران دیدنمون با بود حیاط تو حسام. نهخو رسیدیم بودکه ظهر از بعد نزدیک

 خوبی؟ شده؟ چی -

  .خوبم آره -

 .اورژانس بزنم زنگ شدم مجبور. بود رفته حال از صبحی کرده گریه اینقدر: مادرجون

 :انداخت کمرم دور دستشو نگران، حسام،

 خوبی؟ االن -

  .نباش نگران که گفتم آره -
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. نشوندتم تخت روی حسام و اتاقم رفتیم و کردم تشکر ازش. پرسید حالمو نمخا توران شدیم، که خونه وارد

 .مامانشون اتاق رفت جون مادر

 :گرفت رو دستام و زمین روی نشست جلوم اومد و بست درو حسام

  عزیزم؟ خوبی مطمئنی -

 ...نباش نگران... آره -

 :گفت و سیدبو دستامو. بود کرده سکوت اما... حرفی گفتن برای کرد می دل دل

 کنی؟ عوض لباستو کنم کمکت -

 .پوشونده بهم رو اینا فقط که بوده هول اینقدر جون مادر. دراوردم شالمو و مانتو. نیست نیازی -

 :گفت و گرفتشون ازم حسام

 .بود پدرم دادگاه اولین امروز -

 .بود کالفه و عصبی کردم؛ نگاه حسام به

 :گفت و بدنم روی دکشون رو مالفه و بکشم دراز کرد مجبورم

  .بگذرونه باید هم دیگه جلسه چهار سه هنوز -

  نباش؟ نگران بگم مثالً. بگم چی دونستم نمی

 نباشه؟ چی نگران

 :انداخت بهم غمی پر نگاه

 ...دارم نیاز بهت... اما. خودت هستی نگرانی از پر االن... خودت دونم می کنی؟ آرومم میشه -

 :گفتم مکثی با و گزیدم لب

 .شده تنگ برات دلم منم -
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  .سمتم اومد و کرد قفل صدا بی و اتاق در رفت شد بلند و زد لبخندی

 .زد خیمه تنم روی و و برداشت روم از رو مالفه که کشیدم دراز باز طاق با

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 84_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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. کردم همراهیش منم... و بوسید لبامو دوباره حاال... دوری تقریباً هفته چند از بعد. لبام روی گذاشت رو لباش

 .بود آزاد سقوط مرحله یه تو انگار هیجان از دلم

 امه سینه و داد باال سوتینمو و لباس. کشید عقب آروم بوسیدن، کمی از بعد. کردم حلقه گردنش دور دستامو

 .مالید آروم و گرفت هاش مشت تو رو

 .نشه بلند صدام تا دوختم بهم محکم لبامو

 آخرین با. نکردم شیو اومد یادم که شلوارم تو ببره دستشو خواست نشست کنارم و رفت کنار روم از حسام

 :گفتم اخطار با و زدم چنگ دستش به سرعتم

 !نه -

 :کرد نگاهم تعجب با

 .کنم نمی رو کار اون دوباره -

 .نمیگم اون بخاطر... نه -

 !چیه؟ بخاطر پس: گفت گیج

 :گفتم خجالت با و گزیدم لب
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 .شو جا اون بیخیال... حسام نکردم اصالح -

 :کنه فرو دستشو دوباره سعی و کرد نگاهم شیطنت با و خندید

  .عزیزم نداره اشکال -

 .ندارم شوخی حسام... نه... نه -

 .کنم می خواهش. ..دیگه نیار نه... عزیزدلم -

 .بودم کرده اصالح وقتی برای باشه... نکن فکرشم اصالً -

 :گفت و خندید

 .ها نداره اشکالی من نظر از -

 :گفت که کردم نگاهش چپ چپ

 کنم؟ آروم رو خانومم چطوری پس -

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس کشید عقب دستشو باالخره وقتی

 ..تو اول -

 :گفتم و سمتش چرخیدم

 .کن باز ندتوکمرب -

 .کرد باز زیپشو و دکمه و کمربند و زد لبخندی

 .گرفتم رو اش شده سفت و داغ مردونگی و شلوارش تو کردم فرو دستمو

 .بوسیدم رو گلوش زیر و باال اوردم سرمو

  .ریخت لباسم رو اش همه لعنتی... و شد ارضا دیگه، هم لبای بوسیدن و مالیدن کلی از بعد

 :گفتم و دمکر آثارش به نگاهی
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 !طلبم لباس یه -

 .خوشگلم گیرم می چندتاشو: خندید

 : بوسید سرمو. کرد عوض برام و اورد لباس لباسام کشوی تو از. کرد مرتب خودشو و شد بلند جاش از

 باشه؟ مالم، می شلوار روی از -

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...حسام کن بغلم فقط االن -

 .بستم رو چشمام و گذاشتم اش سینه روی سرمو. دکر بغلم حرف بی و کشید دراز کنارم

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 85_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 ای باشم، عزادار باید چیه؛ وضعیت دونستم نمی که مخصوصاً. بود اورده سر به رو تحملم دیگه مامانشون، نبود

 ...منتظر

 .بودن شده زیاد بشدت هام غیبت چون گرفتم؛ تحصیلی مرخصی و دانشگاه رفتیم حسام با

 جور تحصیلیم مرخصی گرفتن با شم بهانه و کرد می دلتنگی گیالن برای و بود شده اخالق بد هم جون مادر

  .گیالن ببره منو خواست می که بود،

 توران و خودش و دراورد رو چمدون هام، اشک به توجه بی. تنداش ای فایده کردم، مقاومت و مخالفت هرچی

 .چمدونم بستن برای شدن کار به دست خانم

 .بیرون اومدم اتاقم از و گرفتم رو حسام شماره و برداشتم گوشیمو
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 :مادرجون

 .افتیم می راه رسه، می دایی 3 ساعت -

 بله؟ -

 حسام؟ -

 :گفت نگرانی با. کردم صداش بغض با

 کردی؟ بغض چرا شده چی... زمعزی جانم -

 .گیالن ببرتم زور به خواد می مادرجون -

 چرا؟... خب... خب! چی؟ -

 .نمونم تنها میگه -

 .هستم که من -

 :گفتم و مبل روی نشستم گریه با

 .برم خوام نمی من. نیست درست نیستیم عقد میگه اما میگم، بهش -

 .میام االن قشنگم نکن گریه... خونه میام االن من عزیزم، باشه باشه -

 :اومد کمر به دست و طلبکار مادرجون که کردم قطع رو تماس

 گفتی؟ بهش -

  نگم؟ -

 :داد تکون تأسف به سری

. پدر از ندارد نشان کو پسر. دادم نمی پدرشه کفش به ریگی یه که مردی به دختر بودم، بابات جای اگر من -

 .گوب میگی هرچی نشد، باباش لنگه پسره این اگر
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 .مادرجون افتادی لج حسام با خیلی-

 عین که کنی می کاریش یه البد. باشه تنها تو با بنده می درو میاد بیمارستان از بعد حیا بی پسرة چی؟ پس -

 .چسبیده بهت شلوار کش

 :گفتم خجالت با حیا؟ بی میگه حسام به. کردم نگاه مادرجون حیای بی به شده گرد چشمای با

 آخه؟ حرفیه چه این! مادرجون -

 :گفت و داد تکون تأسف به سری

 می. میشی نابود نشه، ازدواجتون بعد بشه، زده اون. بکارت اسم به دارن چیزی دخترا... که فهمی نمی -

 .کنم می عمل دارم بنفعت. کنن نمی درک رو حساسیتش پس ندارن پسرا چیزارو این! فهمی؟

 !کنی می فکر قدیمی شما -

*** 
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 هم پسره این. میمونی گیالن ماهی یکی،دو کن جمع رو وسایلت برو پاشو. مو پیچش من و بینی می مو تو -

 .اونجا بیاد باید ببینتت، خواد می اگر

 :کردم نگاه مادرجون به دلخور

 .خب میشه تنگ دلم منم شده؟ تنگ ات خونه برای دلت چطوری شما -

 :گفت بلند صدای و عصبانیت با بار این مادرجون

 !نذاشتی برام اعصاب فاطمه پاشو -
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 مادر خواسته به تن باید انگار. نیست ای چاره. اتاقم رفتم و کردم بغض دوباره. رفت بابا و مامان اتاق به بعدم

 .بدم جون

 .توش گذاشتم... و شارژرش و موبایل و برداشتم رو یمپشت کوله

* 

 .اومد حسام باالخره که بود دو ساعت

 .پسرجان سالم: مادرجون

 .نمیام هم پایین اصالً و باشم فاطمه مواظب میدم قول من برین؟ میخواین چرا: حسام

 .نمیدارم بر ازش مچش بیاد، امانت صاحب وقتی تا... امانته دختر این. نمیشه عوض نظرم:  مادرجون

 :حسام

 .بمونین شما خب -

 .نکنین دو به یکی پیرزن من با اینقدر. دارم کار کلی گیالن من: مادرجون

 !...میزنیم آهن تو میخ انگار که لجبازین اینقدر ماشاهلل: حسام

 .بود اومده باال حسام کفر. نگفت هیچی و خندید مادرجون

 .بشم آماده برم که کرد اشاره مادرجون ردیم،خو که ناهار. اومد هم دایی موقع همون

 .گفت اهلل اال اله ال بلند صدای با مادرجون. بست درو اومد دنبالم هم حسام شدم، که اتاق وارد

 .داد فشارم بغلش تو محکم و کرد حلقه دورم دستاشو سریع حسام. گزیدم لب خنده با

 .ببرنت میزاشتمن تا داشتیم نامه صیغه حداقل یا. بودیم عقد کاش ای -

 :زدم تلخی لبخند و انداختم گردنش دور دستامو

 .بمونم تو پیش میخوام -
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 :وگفت زد لبخندی

 .پیشت میام ها جمعه و پنجشنبه -

 .خطرناکه جاده... نه -

  .هست حواسم نباش، نگران -

 در به که محکمی بتاًنس تقة با بوسیدن، کلی از بعد. کردم همراهیش. لبام به دوخت لباشو و اورد پایین سرشو

  .کردیم سکته خورد،

 :گفت در پشت از مادرجون و شدیم جدا هم از ترس با

 .فاطمه باشیا بیرون پوشیده لباس داری وقت دقیقه پنج -

 !اهلل اال اله ال... داریم کردیم لخت االن حسام و من انگار پوشیده، لباس گفت  همچین

*** 
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 .شدم جدا ازش تردید با و موندم یکم حسام بغل تو رفتم بار آخرین برای و کردم عوض لباسامو تند تند

 .برم بهتره -

 با و کردم خداحافظی محسا و خانم توران از. کرد دایی ماشین سوار. بیرون اورد مو کوله و چمدون حسام

 .شدم خیره بیرون به اشک، از پر چشمایی

 و مامان سر بالیی اگر. ریختم اشک راحت خیال با حاال و. کردم بهشون رو پشتم و چرخیدم و کشیم دراز

 چیه؟ من تکلیف باشه، اومده باباشون



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   184 

 

 :دادم جوابشو و کردم قطع صداشو. حسامه دیدم داشتم برش. اومد پیام گوشیم

 !...شده تنگ برات دلم -

 .نرم شد می کاش ای... منم -

  .پیشتم جمعه تا گیالن میام ظهر از بعد چهارشنبه -

 همین تو بابام و مامان. کنی آمد و رفت راه این تو خوام نمی اما میشه، تنگ برات خیلی دلم منم. حسام نه -

  .شدن ناپدید راه

 ؟...کنم تحمل دوریتو چطوری. رسیدم بهت تازه کنم؟ تحمل دوریتو چطوری پس -

 .کردن می بهانه رو دیگه هم از دوری و دلتنگی و کردن می گله که هایی بچه مثل بودیم شده

 که بعالوه. بود شده رد روم از تریلی یک انگار که بودم خسته اینقدر. گیالن به رسیدیم باالخره که بود شب

 .کرد می درد چشمام گوشی، به زیاد شدن خیره و ماشین تو حسام با کردن چت بخاطر

 :دایی. شدم پیاده و کردم باز ماشینو در

 .میارم وسایلتو من. داخل برو تو فاطمه -

 بود؟ شون خونه کسی. پرید باال ابروهام. شد باز و زد رو زنگ مادرجون. رفتیم خونه سمت به و گفتم ممنونی

 .کرد می قفله شیش درو نبودن دایی و خودش وقتی همیشه مادرجون

 :بگیرم رو کنجکاویم جلوی نتونستم

 خونتونه؟ کسی -

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 .بریم آره -

 :گفتم میرفتیم خونه سمت به و گذشتیم می حیاط از که همونطور
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 خونتونه؟ کی-

 .فهمی می -

 .کنن زهتا منو دل داغ و بپرسن بابا و مامان از بخوان اینکه. نداشتم رو مهمون حوصله اصالً... هوف

 :گفتم حوصله بی

 ...خ می پنجره تو از اتاق تو میرم. ام خسته خیلی من -

  دختر؟ شدی ادب بی اینقدر کی از -

 .نگفتم هیچی و پایین انداختم رو سرم

*** 
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 و پرید رنگم دیدنشون با که بودن نشسته مبال روی آقا و خانم یه. داخل رفتیم و جون عزیز کرد باز درو

 .زد خشکم در دم همونجا

 :بود زده خشکم من اما کرد بغلم و سمتم اومد سریع مامان

 .شدی اذیت مدت این که ببخش... عزیزم بود شده تنگ برات دلم چقدر -

 به و دونستن می دایی و مادرجون. زدم می بال بال اونجا من و بودن اینجا مدت تمام. بودن اینجا... بودن خوب

 .نگفتن من

 تو و شدم غرق سیاهی تو و باال برگشت چشمام ناخواسته و اورد هجوم سرم به مختلف فکرای چنان آن، یه

 .زمین روی کردم سقوط مامان بغل
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* 

 :پنجم فصل

 جون مادر خونه کردم نگاه برم و دور به. دادم بدنم به قوسی و کش و دمکشی ای خمیازه. کردم باز رو چشمام

 .بودم

 و مامان یادآوری با یهو اما کردم عوض لباس حتی و اتاق تو اومدم چطوری نیومد یادم دیشب کردم فکر هرچی

 .وایستادم در دم همونجا بابا و مامان دیدن با بیرون دوییدم و شدم بلند بابا

 .نیستم خواب -

 :کرد بغلم اونم. گریه زیر زدم بلند و کردم بغل و مامان و رفتم سریع که زدن لبخندی

 .بودیم مجبور... عزیزم ببخشید... دخترم ببخشید -

 .بابا بغل رفتم کندم، دل مامان از باالخره اینکه از بعد

  سرم؟ زیر رفتم بار چند کشید؟ بیمارستان به کارم اصالً دونین می ؟...کردین باهام اینکارو... چی برای -

  :بوسید سرمو بابا

  ...عزیزم دیم می توضیح برات -

 اومد؟ دلتون چطوری. کردم می سکته داشتم... اومد دلتون چطوری نامردا

 :کردم نگاه دایی و مادرجون به

 رید؟دا خبر ازشون و سالمن بابام و مامان گفتین نمی بهم که دیدین نمی هامو گریه اومد؟ دلتون چطوری -

 .بشین. واست کنم می تعریف. دخترم بشین: بابا

  .دادم تکیه بهش و نشستم مامان پیش

 پرونده تو کنن مجبور منو تو، گرفتن گروگان با تا بدزدن رو تو کشیده نقشه حسام بابای شنیدم روز اون: بابا

 .بشه تبرعه تا کنم بند و زد و کنم دخالت اش
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 :داد تکون تأسف به سری که کشیدم هینی

 از خطر تا بشیم ناپدید مادرت و من که بود این کنیم، پیدا همکارا با تونستیم که راهی تنها فهمیدم که اینو -

 تو تونستن نمی من دادن قرار فشار تحت برای دیگه مردیم، می قولی به یا شدیم می ناپدید ما اگر. بشه دور تو

  .کنن اذیت رو

 دعوا بابات با کلی. چیه شون نقشه گفت بهم بودکه اونجا. شدیم خارج شهر از وقتی تا بودم خبر بی من: مامان

 .بودم تو نگران. کردم

*** 
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 :گفتم بغض با

 ...شم می محسوب عروسش من -

 :گفت دایی و زد پوزخندی بابا

 .باال بکشن رو خودشون تا کنن غرق حاضرن پسرخودشونم باشن، لجن غرق خرخره تا که آدمایی -

 ما از که نگو بهش هم تو حال این با ولی. بوده خبر بی نقشه این از حسام میاد، بوش که اینطور. درسته: بابا

 .ناپدیدیم ماهنوز کنه فکر بزار. گرفتی خبر

 .میشه ناراحت خیلی هبفهم بعدا... اما-

 مون نقشه ممکنه کنه صحبت پدرش با بخواد عصبانیت و هیجان حسب بر اگر. دخترم نیست ای چاره: بابا

 .بشه آب بر نقش
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 .بیاد فاطمه بزاره خواست نمی. گیالن بیاد خواد می چهارشنبه حسام: دایی

 :گفت غیض با مادرجون و نشست لبامون روی لبخند و بابا و مامان

 !...بنده می درو اتاق تو بره می رو فاطمه کشه، نمی خجالت اصالً! پروعه یلیخ -

 :خندید مامان اما کرد اخم بابا و گرفتم گاز لبمو. شدن سرخ شرم از هام گونه و شد گرد چشمام

 .که نیستن نامحرم جان مامان -

 :گفت جدیت و اخم با جون مادر

  .بگیرن همو دست نباید حتی نیستن عقد وقتی -

 و مامان ممکنه که فکرایی از کمرم زیر. بودم نکشیده خجالت اینقدر حال به تا. بودم ور غلطه خودم خجالت در

 .بود سرازیر عرق بکنن بابا

 :گفت و داد نجاتم خوشبختانه دایی

 بمالم رو کمرت بریم پاشو. نشستی ماشین تو ساعته چند کنه می درد هم کمرت... ها شدی خسته شما مادر -

 .بخواب

 بود کشیده دراز عقب آخر تا اول از دخترم این. میشه تقسیم نیم دو به داره انگار کمرم مادر آره: مادرجون

 .بکشه دراز عقب بیاد تا بکنه بزرگش مادر به تعارف یه نگفت باخودش اصالً و میکرد بازیشو پیامک

 .رفت و شد بلند اما مادرجون. کرد می شخصیتیم ترور داشت زیادی دیگه. گرفتم گاز لبمو

 .کنه می فکر قدیمی زیادی مادرجونت. دخترم نشو ناراحت -

 :گفت هم بابا و بودن رفته مادرجون و دایی

 .مجرده هنوز شهرام مادرت تفکرات طرز این با چرا دونم نمی فقط -

  .نگفت هیچی و خندید مامان

 .شام بیا بشور رو صورتت و دست برو پاشو است آماده شام -
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 گفتی میشه تاریکی از منم. بود حیاط تو دستشویی آخه بیرون، برم خواستم. شدم دور ازشون و گفتم ای شهبا

 :گفت باخنده و بیرون اومد بابا که داخل برگشتم همین؛ برای. ترسم می

 .منتظرم اینجا من -

 :گفتم خنده و خجالت با

 .مرسی -

 .سرویس سمت رفتم و دوییدم سریع

*** 
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  .گزیدم لب و خندیدم ناخواسته. کردم نگاه خودم به آینه تو و شستم رو صورتم و دست

 .شد سیخ متن به مو بود کشیده برام حسام پدر که ای نقشه یادآوری از... اما. بودن زنده مامانشون

 ...وای... و بدزده منو خواست می اون

 .کنه می داغ حسابی مسلماً بدونه اگر حسام

 رو؟ موضوع این نگم و کنم نگاه چشماش تو چطوری اما

* 

 می فقط اونا و بودم دنبالشون منم رفتن، می جا هر و مامانشون به چسبیدم سریع شدم، بیدار خواب از بعد روز

 .بهم خندیدن
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 با و بود دستش جدید گوشی یه بابا. دادم می انجام رو گفت می مامان که کارهایی. نبودم گوشیم یاد هم اصالً

 .کرد می صحبت همکاراش از یکی

 .کنم درست کیک خوام می بیا بخر پودر بیکینگ و شیر بیرون برو فاطمه: مامان

 .باشه -

. داشتم حسام از پاسخ بی تماس کلی دیدم مداشت برش افتاد گوشیم به چشمم که بشم آماده تا اتاقم تو رفتم

 :داد جواب سریع که گرفتم رو اش شماره و گزیدم لب

 !فاطمه -

 .نشنیدم بود بیصدا روی گوشیم ببخشید... سالم-

 :شنیدم رو عصبیش و نگران صدای

 سکته شتمدا و داد نمی جواب رو گوشی هم داییت شدم؟ نگرانت چقدر االن تا دیروز از دونی می که؟ واقعاً-

 .اونجا بیام بگیرم مرخصی برم خواستم می االن و کردم می

 :گفتم داری ناز صدای با و گرفتم گاز لب شده، نگران چقدر اینکه فکر از

 بیدار دیر صبح که... که بودم خسته اینقدر رسیدم، که دیشب... دیشب... عزیزم خوام می معذرت... واقعاً -

 .شدم

 .باشی تفاوت بی من به نسبت اینقدر نداشتم وقعت... فاطمه ترسیدم خیلی -

 :گفتم و کردم جمع ناراحتی با صورتمو

 .شده تنگ برات دلم خیلی دیروز از... نبود حواسم کن باور -

 :گفت و کشید آهی

 .اونجا میام چهارشنبه... مونده کارام همه نداشتم، تمرکز صبح از... خب خیلی -

 .باش خودت مواظب راه تو... باشه -
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 .فعالً. باش خودت مواظب توهم. باشه -

 .بیرون اومدم خونه از و شدم آماده و کشیدم آهی. کردم زمزمه فعالً ناراحتی با. کرد قطع رو تماس

 یعنی. کرد می دعوا خانم یه با داشت. خورد دایی به چشمم که رفتم پیاده نزدیکی اون مارکت سوپر تا

 ...زد می داد سرش و بود دهوایستا دایی جلوی زنه که بگم اینطوری

*** 

 زمردهایاشکی# رمان
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 .کنین لطف بهم شما خوام نمی. بردارین سرم از دست: زنه

 بهش. کرد می گریه بود چسبیده زنه ایپ به و بود وایستاده زنه چادر زیر که شدم کوچولویی دختر متوجه تازه

 : دایی. باشه داشته سن سال دو از بیشتر اومد نمی

 کنن؟ می زندگی مردم حرف بخاطر آدما مگه میگین؟ اینطوری بقیه حرف خاطر به آخه؟ حرفیه چه این -

 می بابام خونه خواستم می سر باال آقا من کارتون، پی برین. کنم می زندگی مردم حرف برای من... آره: زنه

 .رفتم

 .ترسیده مبینا... بسه: دایی

 :دنبالش رفت دایی که بره کرد دایی به رو پشتش و کرد بغل رو بچه شد خم زنه

  .کن صبر -

  :دایی. کرد فوت نفسشو کالفه زنه

 بزارم؟ جلو پا خوای نمی چرا دارم دوستت من -
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  .دلیل یک و هزار به:  زنه

 :گفت و شد آرومتر خودشم دهش آرومتر موضعش دید که دایی

 ...باشم مبینا برای خوبی پدر تونم می من بخدا. بیار کننده قانع دلیل یه -

 .نه... نه... نه:  زنه

 :گفت دایی که میکردم نگاهشون عقب همون و نرفتم جلو

 !میام مادرم با شب. کنی قانعم نتونستی -

 تا نیشم که کرد نگاهم جاخورده دایی. شد ام متوجه که اومد من سمت به و کرد زنه به رو پشتش بعدم

 .شد باز بناگوشم

 :گفت رسید که بهم

 !...شدی موش -

 .کرد می نگاه رو ما بود وایستاده همونجا. کردم نگاه زنه به. خندیدم

 کنی؟ معرفیم بهش خوای نمی -

 :گفت و کرد نگاه رو رفتنش مسیر دایی. رفت و کرد رو پشتش زنه

 چرا؟ اومدی بیرون. شینمی آشنا شب حاال -

 :افتادم خواست می مامان که وسایلی یاد تازه

 .وسایلش دنبال فرستاد منو کنه درست کیک خواست می مامان -

 .میخریم میریم باهم بیا خب خیلی -

 :گفتم باهیجان و سوپری سمت افتادیم راه

 چیه؟ اسمش -
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 :گفت و زد لبخندی

 .مونا -

 !یشیم دوماد داری وااااییی: خندیدم

 . نشده راضی که هنوز: خندید

 .باشم گفته امشب میاما منم -

 !نیست ها بچه جای خواستگاری -

 :کردم اخم و جام سر وایستادم

 .خودم دارم شوهر خوبه است؟ بچه کجام -

 :گفت موذیانه

 !نکرده رشد کامل هنوز تو مال خب که سرته تو مغز اون به... که نیست قد به بزرگی -

*** 
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 :گفتم غیض با

 !دایی -

 :گفت و خندید

 .بردار خوای می هرچی برو -
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 منو و کرد حساب دایی. صندوق سمت رفتم و برداشتم رو مامان نظر مورد وسایل. شدم وارد ترشرویی و اخم با

  .رفت خودش و خونه رسوند

 دیگه جای یه به مادرجون باز بعدم. زد حرف مادرجون با و زد زنگ دایی که دیدم و دادم مامان به رو وسایل

 .رفت می غره چشم کردم می نگاهش همش که منی به و شد صحبت مشغول و زد زنگ

 .شد بافتن مشغول و نشست مبل روی رفت شد تموم که صحبتش

 :گفت که کردم می نگاهش داشتم و نشستم جلوش. مادرجون سراغ رفتم

 بگی؟ خوای می چی -

 :گفتم و زدم لبخند

 بیام؟ امشب منم میشه... مهربونی و خوب خیلی که تو.... مادرجون -

 !نیست بچه جای اونجا -

 :گفتم و دادم جلو رو پایینم لب

 .کنم می خواهشششششششش -

 :گفت کنجکاو مامان

 ره؟خب چه فاطمه؟ -

 :گفتم و سمتش برگشتم هیجان با

 !خواستگاری برن دایی برای میخوان امشب -

 :گفت و زد لبخند هم مامان. رفت غره چشم بهم دوباره مادرجون

 خبر؟ بی چرا. خوب چقدر جداً؟ -

 .میگیم همه به گرفتیم مثبت جواب وقت هر. مخالفن: مادرجون
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 :کرد نگاه بهم مامان

 فهمیدی؟ کجا از تو -

 :گفتم باز نیش با

 .رو خانومه اون و دایی. دیدمشون بیرون رفتم -

 :گفتم و مادرجون سمت برگشتم

 .دیگه ببرین منم -

 .نه:  مادرجون

 :گفتم ناراحت

 دایی پسرای وگرنه. دیگه نیستم پسر چون البد. کنی مخالفت باهام و کنی دعوا منو بلدی فقط که هم شما -

 .میری شون صدقه قربون و گیری می تحویل خوب رو خاله پسر و شهروز

 !باش زدنت حرف مواظب! فاطمه:  مامان

 .کردم نگاه بیرون به پنجره از و اتاق سمت رفتم پر دل و حرف بی و شدم بلند جام از

 :نوشتم حسام برای و داشتم برش  و گوشیم رفتم برگشتم

 (گریه اموجی. )شده تنگ برات دلم -

 دوستم بابام و مامان از بعد خیلی خیلی خیلی خیلی که کسی تنها. بود شده تنگ براش دلم واقعاً. فرستادم

 .بوده همونجا جاش اول از انگار که بود کرده باز جا دلم تو جوری یه. بود حسام داشت،

*** 
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 .دادم جواب و بستم رو اتاق در. خورد زنگ گوشیم بالفاصله

 ...حسام -

 کنی؟ می گریه جانم؟ -

  ...نه -

 !خانومی؟ لرزه می صدات چرا پس -

 است؟ شنبه چند امروز -

 .دوشنبه -

 بیای؟ میشه چهارشنبه کی پس -

 لوسم اش اندازه بی محبت با حسام ،کلمه واقعی معنای به اما نداشتم؛ خودم از رو بازی لوس همه این توقع

 .بود کرده

  .خندید

 !...کنیم می دلتنگی رفع حسابی میام چهارشنبه... خوشگلم میام -

 :گفتم غیض با. چیزاست این و شیطونی منظورش دونستم می

 !بزاره خونه تو ارشادِ گشت این اگر البته -

 :گفت و خندید

 گفته؟ بهت چیزی -

 :گفتم مکثی با. تو اومد بابا و شد باز اتاق در

 .بهت زنم می زنگ. برم باید -
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 .کشیدم خجالت بود، گرفته حسام با زدن حرف موقع مچمو بابا که این از. کردم قطع رو تماس سریع

 .شدی ناراحت مادرجونت دست از میگه مامانت: بابا

 :گفتم و کردم اخمی

 .بهم همش میده گیر -

 :تنشس زمین روی اتاق تو اومد و خندید

 .دخترم دیگه قدیمیه -

 :گفت که زدم زل زمین به اخم با فقط و نگفتم هیچی

 .کنی ازدواج شهروزت دایی بزرگه پسر با داشت دوست که اینه مادرجونت گیر همه این دلیل... قشنگم دختر -

 :بیرون زد چشمام

 !القبا؟ یه و عالف پسره همون متین؟ -

  .همون با آره،: خندید بابا

 :گفتم و کردم عجم صورتمو

 !!دور به بال -

 :گفت و شد بلند مدتی از بعد. خندید بازم بابا

 .برتت می امشب گفت مادرجونت -

  .برم نداشتم دوست دیگه

 .برم خوام نمی دیگه -

 .دخترم دیگه نکن لج: بابا

 :گفتم و انداختم باال شونه
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 .ندارم دوست دیگه االن اما برم، خواستم می اولش. باباجون نیست بازی لج -

 .کشیدم راحتی نفس. بیرون رفت و داد تکون تأسف به سری

 :نوشتم حسام برای

 .داشت کارم مادرجون -

 .بهت زنم می زنگ شب دارم کار االن من. عزیزم باشه -

 .باش خودت مواظب. باشه -

 .عشقم طور همین توهم -

*** 
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 می رمان داشتم و بود نشسته مبل روی منم. بگیره دوش رفت سریع و اومد شیرینی و گل با دایی که بود عصر

 :اومد در حموم از دایی که خوندم

 دیگه؟ شو حاضر پاشو فاطمه -

 :گفتم کنم نگاه دایی به اینکه بدون

 .نمیام -

 !بیای که کردی می کچل منو داشتی امروز! چی؟ یعنی: دایی

 :گفتم و کردم اخم
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 !نیست ها بچه جای اونجا رسیدم نتیجه این به -

 !برید شما نمیاد فاطمه. جان شهرام: مامان

 نمیزارید؟ محسن و تو من؟ خواهر چرا -

 .کرده لج االن شده، ناراحت مامان از خورده یه... نه: مامان

 مادر. بود کرده سرگرم اخبار با خودشو بابا. کرد نگاهم چپ چپ مامان. اتاقش سمت رفت و دکشی هوفی دایی

 پیام برام که خوندم می رمانمو داشتم منم. رفتن و شدن حاضر برگشت وقتی. آب به دست بود رفته جونم

 .اومد

 .کردم قطع گوشیمو صدای سریع 

 بزنم؟ زنگ -

 :دادم پیام همین ایبر کشیدم می خجالت بابا و مامان جلوی

 .کنیم چت... نمیشه نه -

 .تل بیا باشه -

 :فرستاد که شدم تلگرام وارد

 کردی؟ چیکارا امروز من؟ خوشگل خبر چه -

 :نشه باز نیشم گزیدم رو لبم

 .خوندم رمان فقط صبح از -

 .کردم کار همش منم خالی جات -

 (گل اموجی) نباشی خسته -

 !شد می عرف خستگیم فرستادی می بوس یه -
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. افتادم سرفه به. گلوم تو پرید دهنم آب خورد، بابا و مامان به چشمم وقتی اما خندیدم؛ ریز و نخندم نتونستم

 .شد کبود صورتم که اینقدری

 :گفت و پشتم روی کوبید آروم و جلو اومد مامان

 !دخترم میشی هول چرا -

 :گفت که بودم کرده سکوت اومد، جا که حالم

 !...بهت داد مپیا کنم فکر -

 شوهرم با دارم! چیه؟ خب... هوف. اتاقم تو رفتم و برداشتم گوشیمو خجالت با. آشپزخانه رفت شد بلند خنده با

 .بخندن من شدگی هول و خجالت از و بگیرن مچ منتظرن انگار همه. دیگه کنم می بازی پیامک

 خوشگلم؟ رفتی کجا: حسام

 نمیدی؟ بوس: حسام

 :نوشتم و ادمفرست بوس اموجی سریع

 .فهمیدم چیزی یه امشب -

*** 
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 چی؟ -

 :نوشتم بدجنسی با و شد باز نیشم

 بوده؟ چی زدی حدس اگر فهمیدم تو و خودم با رو مادرجون مخالفت دلیل -
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 . دیگه بودیم صیغه ونچ -

 .کنم ازدواج داییم پسر با من داشته دوست... چون... عزیزم نه -

 .اومد می خوشم بشه غیرتی اینکه از. انگار داشتم کرم شد باز نیشم. فرستاد عصبانی اموجی کلی یهو

 (عصبانی اموجی) پسرایی؟ کدوم دایی؟ پسر -

 :نوشتم و خندیدم

 .ندیدیش تو. متینه اسم آره، -

 خانتون؟ دایی پسر این کنه می زندگی کجا. اینطور پس -

 می پرواز انگار ها پروانه دلم تو و بودم شده زده هیجان. کنم حس جمالتشو در نهفته حرص تونستم می

 :کردن

 .گیالن -

 !تهران برگردیم دنبالت میام امشب همین من!! چچچچچچییییی؟ -

 .خورد زنگ ثانیه چند از دبع که کردم نگاه گوشی به شده گرد چشمای با

  .بود حسام

 بله؟ -

 .افتم می راه دارم من کن جمع وسایلتو عزیزم سالم -

 :گفتم زده بهت و شده گرد چشمای با

 بیای؟ پاشی کجا شده، تاریک هوا دیگه؟ کنی می شوخی -

 .کنه می دیوونم خیال و فکر اینجا من شهره، اون تو سابقت خواستگار. گفتم که همین -

 :پریدم جا از کرده لهو
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 .دیگه میای است، شنبه چهار فردا پس بعدشم. خطرناکه کنی؟ می طوری این چرا! بابا ای... حسام -

 بخورم؟ حرص و بشینم جا همین داری توقع. اونجاعه سابقشم خواستگار... اونجاعه من زن. میگیرم مرخصی -

  نه؟ دیگه کنی می شوخی.. حسام -

  :زد داد یهو

 !کنم نمی شوخی غیرتم سر من -

 :گفتم حسام به و  کردم نگاهش بدبختی با اتاق، تو اومد مامان. پریدم جام تو

 برگردم من نمیزاره مادرجون بعدشم؛. خطرناکه. نیوفت راه االن کنم می خواهش... ببخشید... باشه... خب -

 .تهران

  .بگیره منو جلوی تونه نمی مادرجونت -

 :گفتم غیض با. اومد ماشین در شدن بسته و باز صدای

 .بیاد سرت بالیی یه که بیوفتی راه شب وقت این... حسام -

 :گفتم داغ پیاز با و افتادم مامانشون قضیه یاد

 .نده عذابم دیگه تو. شدن ناپدید و گیالن سمت افتادن راه که بود شب هم اینا مامانم -

 :گفت مکثی از بعد حسام. کرد نگاهم شده گرد چشمای با مامان

 فهمیدی؟... ها بندی می هم درو اتاق تو میری اونجا، اومد پسره این اگر اما. افتم می راه صبح فردا -

*** 
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 :گفتم و کشیدم راحتی نفس

 .باشه باشه -

 :گفت و کرد فوت سنگین نفسشو

 کالهمون کردی، سالم پسره اون به بفهمم. بدم دستت از راحت حاال که نیاوردم بدست راحت رو تو... فاطمه -

 !توهما میره

 :گفتم شده گرد چشمای با

 .نباشی آلود خواب فردا بخواب، برو االن که گفتم... باشه -

 .نره یادت ام توصیه. باش خودت مواظب باشه -

 .خدافظ. هست حواسم هن -

 :گفتم کردم، قطع که رو تماس

 !...کیه دیگه این -

 مگه؟ شده چی: مامان

 خواست می بوده، چی ما با مادرجون مخالفت دلیل گفتم بهش. کردم خراب کنم، حساسش یکم خواستم -

 ...بیاد پاشه امشب همین

 :گفت و داد تکون تأسف به سری مامان

 رو وضعیت که فاطمه نزار شوهرت غیرت روی دست عالقه، ابراز و کردن سحسا یا خنده برای وقت هیچ -

 .کنی می تر خراب فقط

 :دادم تکون تأسف به سری

 .تهران ببره منو بیاد خواد می صبح فردا. کردم خراب... درسته -



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   204 

 

 :گفت و کشید هوفی

 کردی؟ ششآتی رو اسپند عین طوری این که عزیزم کنه می توجه بهت کم. فاطمه تو دست از -

 :گفت که پایین انداختم رو سرم

 .بدیم بهش جوابی چه که کنیم فکر باید. راحتتره خیالم باشی اینجا. کنیم منصرفش جوری یه باید -

 .ها میشه ناراحت هم خیلی... میشه ناراحت... مامان -

 حاال... من گل فتها می خطر به که توعه جون بزنه، باباش به اشتباه حرف یه اگر. دخترم نیست ای چاره -

 .کنیم می براش فکری یه نکن ناراحت خودتو

 کم کم اما کردم، نگاه چتامون به و برداشتم رو گوشیم بیرون رفت مامان. نگفتم هیچی و دادم تکون سری

 نره؟ قنج دلت تو بشه، غیرتی موضوعی سر عشقت میشه مگه. شده غیرتی. لبم روی نشست لبخند

 ها، زبان اون خوندن. نکرده تلف وقتشو زندگیش تو اینکه. کرد ثابت شو جربزه که عشقم شد وقتی از حسام

 شرکت تو که شدن باعث ها زبان همون االن. نکرده تلف زندگی تو وقتشو پس. بود من با آشنایی از قبل

  .کنه دریافت خوبی حقوق و بشه استخدام

 من درخواست خاطر به رو بود نامش به هک ساختمونی اون شد حاضر که این. بود مثبت پواَن برام این،

  .خواد می دل خیلی پدرش، نام به برگردونه

 .بود زندان تو باباش مثل اونم االن شاید بود، نکرده اینکارو موقع اون اگر البته

*** 
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 هم جون مادر و بود لبش روی لبخند دایی. خونه برگشتن مادرجون و دایی باالخره که بود شب آخر نزدیکای

 .بود خنثی

 .گرفتیم رو مثبت جواب: دایی

 خوشحالی نتونستم چندان داشتم حسام اومدن برای که استرسی بخاطر من اما گفتیم، تبریک بهشون همه

 .کنم

 عزیزم؟ ناراحتی هنوز: دایی

 :گفتم و زدم لبخندی

 .است دیگه موضوع یه برای ناراحتیم. شدم خوشحال خیلی اتفاقاً نه -

 :مادرجون. داد تکون تاسف به سری برام مامان

 فاطمه اینجا بیارن رو بچشون گفتم. بدن آزمایش و کنن خرید برن فردا خوندیم، بینشون محرمیت صیغه یه -

 .بشه سرگرم

 :کردم نگاهشون شده گرد چشمای با

  ...وا -

 :گفت و کرد نازک برام چشمی پشت مادرجون

 داری؟ حرفی -

 نبینه؟ رو ما بچه اون بشیم قایم چطوری بزرگ آدم دوتا. اینجاییم ما من مادر خب: مامان

  .گفتم که همون: جون مادر

 .بچشو کنم می باز سرم از رمدا کنه فکر مونا خوام نمی. بریم می رو مبینا خودمون با. مادر نیست نیازی: دایی

 بچه با چطوری ببینه که شده دقیق خیلی مامان و تو رفتار روی االن اون چون. کنی می درستی کار: مامان

 .کنین می برخورد اش
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 کنین؟ زندگی اینجا بیاین باید گفتی بهش: مادرجون

 :گفت جدیت با دایی

 .کنیم می زندگی اونجا سازم، می سوییت یه اینجا باغ تو گفتم بهش. نه هم آره هم -

  پسر؟ چی یعنی -

 .دربیاره مادرشوهربازی حسابی قراره بود مشخص جون مادر

 :گفت جدیت با دایی

 می خونه  همین حیاط تو که، نیست دوری راه. کردم قبول منم کنین، زندگی باید من پیش گفتی. من مادر -

 می قهر مونا بیای، طوری این بار دو. زنی نمی در بشی، من قاتا وارد خوای می شما واال،. بسازم اتاق دوتا خوام

 !...نمیرسه ازدواج به کارمون کنه،

 می نشون و خط و کنه می حرمت بی رو مادرش داره بیوه زن یه بخاطر چطوری ببین! خدا ای: جون مادر

 !کشه

 :مامان. آشپزخانه رفت شد بلند بابا

 خودشون برای خصوصی فضای یه که حقشونه. کنن می زدواجا دارن اونا. جان مادر نیست درست حرفت -

  .بخوان

 !نشه اذیت جونت مونا که سالمندان سرای بزاری منو ببری خوای می دیگه وقت چند البد: مادرجون

 .زد می منطق بدون حرفای که کردم می نگاه مادرجون به شده گرد چشمای با

*** 
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 زن من خواستی نمی. کنم کنسل ازدواجو بزنم زنگ االن همین بگو کنی، طوری این خوای می اگر: دایی

 ور کرده اعمال تو رو مادرشوهرت که هایی عقده اینجا بیارم زنمو که خواستگاری؟ رفتیم چی برای پس بگیرم،

 کنی؟ اذیت زنمو نتونی که بگیرم جدا زندگی خونه شهروز مثل باید بیاری؟ در سرش

 .بود وضعی عجب... اوه... اوه... اوه

 :گفت مادرم به رو... ریختن اشکاش سریع مادرجون

 زنه؟ می حرف مادرش با چطوری دیگه زن یه خاطر به بینی می -

 منم. شد باهاش صحبت مشغول و نشست مامان کنار مامان. رفت اتاقش سمت به و کرد فوت نفسشو دایی

 میشم دیوونه باشم، اینجا روز دو... واال. نفعمه به تهران برگردم فردا کنم فکر وضعیت این با. رفتم اتاق به سریع

 .اینا دست از

 هر و کرد پهن اتاق تو اورد خواب رخت مامان و بابا خواب موقع. نداشتم حسام از پیامی کردم چک گوشیمو

  .خوابیدیم اتاق توی سه،

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 میگفت؟ اینطوری دایی که مگه کرده چیکار باهاش مادرجون مادرشوهر -

 :گفت ای طوالنی مکث از بعد مامان

 ...طوالنیه ماجراش -

 :سمت چرخیدم زده هیجان

 !!بگو بگو بگو -

 :گفت و خندید
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 .باشه -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 از یکی نامزدی، شب که بوده نامزد یکی با... خان ولی... پدربزرگت انگار. فقط میگم رو مشنید که چیزایی -

 دختر اون عاشق کشته، رو خان ولی نامزد که اونی میشه مشخص. کشن می رو نامزدش و میاد پایین ده اهالی

 .کنه می فرار بعدم و کشتش می میاد بشه، دیگه یکی زن خواد می دیده وقتی. بوده

 .شد جنایی... ووواو -

 اون به میرن و برمیدارن اسلحه شب همون و میشه عصبانی حسابی بابام، خان، ولی... درسته: کشید آهی

 سفیدا ریش که بکشن آتیش به رو آبادی اون خواستن می کرده، فرار بینن می وقتی اما کنن، قصاص تا آبادی

 بیاره، حرف اون ببره حرف این و صحبت هفته یه از بعد. خوابونن می رو تندشون آتیش و کنن می درمیونی پا

 !بس خون بشه دختر اون و بشه ختم قائله که بیارن در خان ولی عقد به اونو خواهر گیرن می تصمیم آخرش

 دختره؟ همون مادرجون البد... وای -

  .آره -

 همه... و کنن می فلکش حتی و سرش ریزن می رو کارها همة. گیرن می سخت بهش خیلی: کشید آهی

 دارن چقدر که بینه می و خوابه می عصبانیتش مدت یه از بعد خان ولی اینکه تا کنن، می دشمنی باهاش

 بوده، حامله رو شهروزت دایی مادرجون وقتی. کنه می کم رو ها گیری سخت از یکم گیرن، می سخت بهش

 گرفتن می سخت بهش اینقدر. بگیره سخت بهش نداره حق کسی دیگه شده مند عالقه بهش میگه خان ولی

 .مادرجون سراغ اومدن می باشه، داشته نیاز کارگر به روستا تو کسی بود کافی که

*** 
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 .خدا بنده... وای ای -

 :گهمی و میزنه تلخی پوزخند

 اگر میگه بعدم. کردین مجازات منو دیگه، نفر یه گناه بخاطر که کنم نمی حاللت میگه هم مادرجون -

. مادرجون نام به زنه می رو اینجا هم خان ولی بشه ام پشتوانه که بزن نامم به خونه یه کنم، حاللتون میخواین

 هم باغو و کنه زندگی خونه این تو میاد رمماد دیگه حاال. میشه خان خان، ولی کنه، می فوت بزرگم پدر وقتی

 ولی. بخرم طال خودم برای بفروشم رو باغ های محصول خوام می میگه خان ولی به بزرگه، چقدر دیدی که

 خوبی اقتصادی فکر. کنه می جمع سرمایه طوری همین مادر و میگذره سالی چند. کنه می قبول هم خان

 .خودمون رضوان باغ همون. خرید دیگه پرتقال زمین یه کرد، جمع سرمایه اونقدری وقتی. داشته

 :داد ادامه مامان و دادم تکون فهمیدن معنای به سری

 فوت از بعد. ابروعه چشمت باال بگه بهش نتونست کسی دیگه. کرد می خانومی و کرد می بزرگ هاشو بچه -

 گفته مامان اما زندگیمون، خونه سر فتیمر و کردیم ازدواج هممون... و کشید دندونمون به تنهایی مادر، بابام،

 دونست می اون اما بود، شهروزت دایی با اولش. گرفت زن اگر حتی کنه، زندگی اون با و اینجا باید شهرام بود

 .گرفت جدا خونه کنه، خالی سرش رو قدیم عقدة گرده می یکی دنبال مامان

 شد؟ عروس وقتی بود سالش چند... مامان داشتا اقتصادی فکر عجب ولی... عجب -

 .بود گذشته سال دو. بود سالش 19 خواست، رو خونه این وقتی... بود سالش 17 -

 ...آهان -

  .کرد اذیتش خیلی اما نکنه، اذیتش کسی بود گفته خان ولی اینکه با مادرشوهرش،: مادرجون

 پس بکشه؟ رو ها سختی اون هم دیگه نفر یه نذاره کشه، می سختی وقتی نباید آدم مگه... مادرجون طفلکی -

 .برعکسه جون مادر چرا
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 رو هاشون سختی انتقام خوان می بعضی اما میشن، میگی که طوری همین آدما بعضی جان؟ مامان بگم چی -

 .بگیرن بقیه از

 .داره گناه خیلی مونا -

 دیدیش؟-

 اون کنن، ازدواج کرد می راصرا دایی. کردن می بحث جرو داشتن. دیدمش دایی با خرید رفتم که امروز آره؟ -

 .کرد می انکار

 :گفت و داد تکون فهمیدن معنای به سری

 .برگرده تنها کنی مجابش و بزنی حرف باهاش کلی باید میاد حسام فردا که بخواب حاال! شنیدی شبتم قصة -

 .بمونه شنبه تا گرفته مرخصی کنم فکر میرین؟ کجا بابا و شما -

 .بخیر شبت .کنیم می فکری یه فردا تا -

 .بخیر شب -

. دادم نمی حق هم دادم می حق هم. کشید می سوت سرم بود، اومده مادرجون سر که بالهایی تصور از

 .کرده جبران براش خان ولی بنظرم باشه، کشیده سختی هرچقدرم

 .برد خوابم و شد گرم هام پلک که بودم فکرا همین تو

*** 
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 100_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده لیاص چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 
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 می خاموش و روشن پیامش چراغ. افتاد گوشیم به چشمم نماز خوندن از بعد کردن، بیدارم که نماز برای صبح

 .شد گرد چشمام حسام پیام دیدن با. داشتم برش. شد

 .افتادم راه من -

 :دادم نشونش رو پیام و مامان پیش رفتم سریع. بود پیش دقیقه چند لما کردم، نگاه تایمش به

 .داشتم تو از رو اندیشی دور یکم توقع حداقل فاطمه؟ کاراتو بینی می.. شق کله پسرة -

 از  یکی به زد زنگ بابا. کردن جمع رو وسایالشون هم اونا. گفت رو قضیه بابا به پایین انداختم رو سرم

 .کردن خدافظی ازشون گریه و شرمندگی با. رفتن آدرسی گرفتن از بعد و همکاراش

 :گفت طعنه با مادرجون که بود رفتنشون از بعد

 .کجاست نیست معلوم که جایی برم کردی مجبوری مادرتو و پدر رسیده، دوران به تازه پسر یه بخاطر -

 :کرد فوت نفسشو دایی

 .بخواب برو جان دایی... فاطمه... مادر کن بس -

 این که خودم سر تو خاک حسام؟ چرا اصالً... حسام. کشیدم دراز جام سر و رفتم اتاق سمت به و کشیدم یآه

 .وضعیم چه تو ببین حاال کردم، می عاقلی ادعای عمر یه. کردی درست رو وضعیت

 نهمی برای کنه، می رانندگی صورتی چه به جاده تو حسام دونستم نمی. نبود دلم تو دل حسام، اومدن تا

 .بودم نگران

 .آزمایششون برای بودن رفته هم مبینا و مونا و دایی. بخورم تونستم چایی یه فقط صبحانه، از

 خیلی خورشتم و شد شفته برنج نبودم، بلد چندان که اونجایی از و کنم درست ناهار کرد مجبورم مادرجون

 .بود شده آبکی

 که کنه دعوام کمتر کردم می آرزو دلم تو داشتم منم و مکرد چیکار ببینه بزنه سر غذا به بود اومده مادرجون

 .شد زده زنگ
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 :گفتم سریع

 .حسامه حتماً -

 بهش. اومد می داشت که دیدم حسامو. بیرون رفتم خونه از و کردم سرم رنگی چادر. آشپزخانه بیرون دوییدم

 :گفتم زنون نفس نفس و زدم ای شرمنده لبخند رسیدم که

 ...سالم -

 .سالم -

 .نیست خوب اوضاع انگار و بود جدی... خب

 .برسی تا بودم نگران خیلی... افتادی راه زود چرا... ام -

 .خونه سمت رفتیم و انداخت کمرم دور دستشو

 تنهایی؟ -

 .هست مادرحونم نه -

 روز؟ دو این نیومده که داییت پسر اون -

 ...حسام کردم شوخی من... نیومده... نه -

 :گفت جدی خیلی و توهم اخمای با. سمتم چرخید و وایستاد یهو

 .فاطمه نیست جالبی شوخی بشمری خواستگاراتو برام اینکه -

 :پایین روانداختم سرم و گزیدم لب

 ...ببخشید... دونم می -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان
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 101_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :خونه سمت کرد هدایتم

 .نخوری سرما. تو بریم -

 تا سه با و آشپزخانه سمت رفتم منم. نشستن مبال روی و کرد پرسی احوال حسام با مادرجون. شدیم وارد

 خسته خیلی بود معلوم و بود شده قرمز چشماش. نشستم حسام کنار و کردم تعارف بهشون. برگشتم چایی

 .است

 اومدی؟ افتادی راه اینطوری که کنیم می اذیتش اینجا مگه. جون پسر کردی یخطرناک کار: مادرجون

 :گفت من به خیره و انداخت من به نگاهی حسام فهمیده؟ رو متین ماجرای که بگه نکنه... پرید رنگم

 .بود شده تنگ زنم برای دلم -

 :گفت مادرجون که بخوره برداشت رو چاییش حسام. زدم ای تصنعی لبخند و کردم فوت راحت نفسمو

 دختر؟ نیاوردی چرا قند -

 :گفتم خورد که چاییشو حسام. اوردم قندون رفتم سریع و گزیدم لب

 کنی؟ استراحت خوای می -

 .ام خسته آره -

 و اورد در رو تیشرتش. کردم پهن حسام برای رو خواب رخت. رفتیم اتاق به و گفتیم ای اجازه با مادرجون به

 :گفت

 .کردم صبح رو شب چطوری نفهمیدم دیشب. ادمی خوابم خیلی -

 :گفتم و کردم نگاهش شرمندگی با
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 ...ام شرمنده -

 .انداختم دورش دستامو منم و کرد حلقه دورم دستاشو جلو اومد و زد ای خسته لبخند

 ...فاطمه نکن بازی غیرتم با -

 .چشم -

 .بکش دراز پیشم یکم بیا -

 .باشه -

  .گذاشتم بازوش روی سرمو و کشیدم دراز کنارش بغلش تو

 حسام؟ -

 جونم؟ -

 :گفتم و چسبوندم اش سینه به صورتمو و زدم لبخندی

 .دارم دوستت -

 :گفت و کرد محکمتر دورم دستاشو

 .خوشگلم دارم دوستت بیشتر من -

 تو از شده، عمیق خوابش شدم مطمئن وقتی. برد خوابش کوتاه مدت یه از بعد حسام. نگفتیم چیزی دیگه

 .روش انداختم سبک پتوی یه و کردم باز رو پیراهنش جلوی های دکمه. بیرون اومدم بغلش

 یه تا حیاط تو رفتم و کشیدم هوفی. گفت ای اهلل اال اله ال غیض با دیدنم، با مادرجون. رفتم بیرون اتاق از

 .برم آب به دست

 که متری، یک ایِ قهوه مار یدند با. رفت و خزید پاهام جلوی از چیزی یه که رفتم می سرویس سمت داشتم

 .شدن خبر با ها همسایه همة کنم فکر که کشیدم بلندی جیغ چنان بود، شده رد پام میلی چند از

 .شد خیره من به کنم فکر و کرد بلند رو سرش و وایستاد یهو ماره
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*** 

 زمردهایاشکی# رمان
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 تو اونا و بیرون اومدن حسام و مادرجون. بودم خیره ماره به و بود زده خشکم. کردم قلبی ایست کنم فکر

 کنار از بیل یه که دیدم می چشمم گوشه از... جایی سمت رفت حسام ثانیه چند از بعد وایستاد ایوون همون

 .مداو جلو آروم آروم و برداشت دیوار

 .بود روون صورتم و سرو از عرق

 کشیدم جیغ. کرد جدا سرشو بیل با سریع و نکرد مکث حسام حسام، سمت کرد کج سرشو که همین ماره

 .کرد قسمت چند رو ماره تن بیل، با حسام. پریدم عقب و دوباره

 .کن خاکش گوشه اون زحمت بی جان حساب. شد رفع شکر رو خدا: مادرجون

 :کرد نگاهم نگرانی با و کرد پاک ساعدش با رو شپیشونی عرق حسام

 زد؟ نیشت -

 :گفتم گریه با

 نزده؟ نیشم نه -

 ترسیدی؟: مادرجون

 .خوبم -

 !...بترسونه منو تونسته بشه خوشحال زدم جیغ دلخوشیش برای دیدم، مار... پ ن پ بگم خواستم می

 :گفت مادرجون و کشید راحتی نفس حسام
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 .بخور بدم طال آب بهت تو بریم بیا... بوده بال قضا... نداشته مار االن تا باغ این -

. بودم ندیده نزدیک از مار یه حاال تا. کشیدم راحتی نفس. باغ سمت رفت و برداشت بیل با مارو الشه حسام

 توش که آبی کرد مجبورم مادرجون. نشستم مبل روی. زد می تند تند هنوزم قلبم. بود وحشتناک خیلی

 اصراری دیگه مادرجون حسام، اومدن با. کشیدم عقب و خوردم قورت یه. بخورم بود انداخته رو انگشترش

 :گفت نگران و اومد کنارم حسام. نکرد

 فهمی؟ نمی گرمی االن شاید فاطمه؟ نزده نیشت مطمئنی -

 .روم به رو وایستاد طوری اون کشیدم جیغ وقتی و شد رد پام جلوی از... نخورد بهم اصالً... نه -

 :گفت و داد تکون سری

  ...عزیزم باشه-

 :گفت و کرد حلقه دورم دستاشو یهو

 .ترسیدم خیلی... شکر رو خدا -

 به رو شده سرخ های گونه با و کشید عقب حسام کوتاهی مدتی بعداز. بود ساکت عجیبی طرز به مادرجون

 :گفت جون مادر

 .شدم نگرانش خیلی... ببخشید -

 .بزرگیه کار بکشی مارو اون بری که بودی شجاع اونقدر که همین... نجوو نداره اشکال: مادرجون

 تاثیر تحت هم مادرجون... خب اما حسام با نرمش اینقدر بود بعید ازش. کردم نگاه جون مادر به تعجب با

 همچین تو که کردم نمی فکر منم خدایی. بود داده نشون خودش از حسام که بود گرفته قرار شجاعتی

 .بکنه کاری امحس موقعیتی

 .دردسرساز خانم توعه پیش مهمش فکر وگرنه... بخوابم دوساعت من بمون همونجا اتاق تو بریم بیا: حسام

 :گفتم و کردم هم توی تصنعی رو اخمام
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 سازم؟ دردسر من حسام...عه -

 

 زمردهایاشکی# رمان
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 :گفت و زد پوزخندی

 خانومم؟ داشتی شک -

 آشپزی یه. بخورن بدم مرغا برای کنار بذارم شدم مجبور رو کردی درست که هم غذایی... برو بیا: جون مادر

 که هم مونا و شهرام این. استراحت برین بعد بخورین کنم می درست املت یه. دادن شوهرت بعد نیستی بلد

 .بخورن نهار بیرون رفتن حتماً سرا رهخی

 .کرد می نگاهم محبت و لبخند با که کردم نگاه حسام به خجالت با و گزیدم لب

 سریع منم. کنه استراحت رفت حسام. شدیم خوردن مشغول املت شدن آماده از بعد. آشپزخانه رفت مادرجون

 .حیاط تو برم ییتنها ترسیدم می اما ریخت، می داشت دستشوییم و شستم رو ظرفا

 :گفتم حسام روبه و شدم اتاق وارد

 !ترسم می دستشویی برم خوام می بیای؟ باهام میشه -

 و رفت سرویس هم حسام. بیرون اومدم سریع منم. بود منتظر در پشت. شد بلند و گفت ای باشه خستگی با

 دراز کنارش منم. برد ابشخو نگذشته چیزی و کشیدم دراز سریع حسام و شدیم اتاق وارد. خونه برگشتیم

 .برد خوابم کردم می نگاه بود شده همیشه از تر بلند یکم که هاش ریش ته به که همینطوری و کشیدم

* 
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 رفتم اتاق از و شدم بلند جام از. بود خواب همچنان حسام. شدم بیدار خواب از که بود غروب های نزدیک

 :خورد دایی به چشمم که بیرون

 .سالم -

 .نباشی خسته! جان یدای سالم -

 :گفتم و کردم خجالتی با خنده

 .گذشت خوش خرید... نباشی خسته شما -

 .نبود خالی اصالً جات... آره: خندید

 :گفت دایی به غره چشم با بیرون اومد می چایی سینی با که مادرجون

 .نبود خالی منم جای البد -

  کنی؟ می قاتی چرا... من مادر: خندید دایی

 وقت؟ همه این کردین می کار چی صالًا: مادرجون

 حرف یکم ما کنه بازی مبینا تا پارک مینی رفتیم بعدم... خرید یکم بعدم صبحانه، رفتیم آزمایش از بعد -

 .ناهار که بعدم. زدیم

 اینجا؟ نیاوردی چرا پس؟ کو خریداتون: مادرجون

  ...موناشون خونه بردم -

 .عروس نه باشه داماد خونه ها خرید باید رسمه دونی نمی مگه چی؟: مادرجون

  .کرد می شروع داشت مادرجون باز گزیدم لب

 .کنم صدا رو حسام میرم -

 .کنه اذیتش خیلی بود قرار مادرجون. سوخت می مونا برای دلم. بستم درو شدم اتاق وارد سریع و 
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 :کردم فرو لختش موهای توی دستمو و نشستم حسام کنار

  ...حسام آقا... حسام -

 هوم؟ -

 بشی؟ بیدار خوای نمی -

 ...ها آلوییه خواب عجب... بابا ای. بست چشماشو دوباره من دیدن با کرد باز رو چشماش سختی به

 .خوابیدیم ساعته 5... حسام... دیگه پاشو -

 بود مشخص کامالً. کشید دست صورتش به. نشست و داد خودش به قوسی و کش بسته، های چشم همون با

 طوری همین. گذاشت گوشه یه و کرد جمع رو خواب رخت و پتو شد بلند حرف بی. میاد ابشخو هنوز که

 و کردم می نگاهش تعجب با و کشیدم هینی. سمتم برداشت خیز یهو که کردم می نگاه کاراش به داشتم

 :گفت شیطون چشمایی با و کرد حلقه دورم دستاشو

 رستند؟آند... کنی بیدارم بوس با باید بعد به این از -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 104_پارت#
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 :کرد اشاره لباش به. دادم تکون سر و خندیدم

 .ببینم بده االنمو بوس -

 :گفت دایی و خورد در به ای تقه که ببوسمش جلو بردم رو سرم خندیدم

 .خانواده و شهروزت دایی... داریم ونمهم -
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 .شد آراسته نیز سبزه به بود گل. زد خشکم

 و کرد مرتب رو لباساش شد بلند هم حسام که. پوشیدمشون. لباسام سمت رفتم حرف بی و شدم بلند جام از

 :گفت

 خواستگارته؟ پسرش که داییته همون این -

 :کردم نگاه حسام به ترس با

 نه جواب اول همون باباشون که بوده مادرجون خواست فقط این. حسام بود نشده زده باره این در حرفی اصالً -

 .فهمیدم اتفاقی منم. بودن داده بهشون

 اتاق از باهم و انداخت کمرم دور دستشو بعد و کرد بهم پا تا سر از نگاهی و داد تکون فهمیدن معنای به سری

 و کردم روبوسی زندایی با و دادم دست دایی با. کردیم سالم. ودنب شده خونه وارد تازه داییشون. رفتیم بیرون

 :گفت دایی و داد دست همه با سنگین سر حسام. دادم تکون سر هم معین و متین برای

 بله و خواستگاری خبر بی. بگیم تبریک حداقل که گرفتین می نامزدی یه کاش ای... جان دایی باشه مبارک -

 .نشد که گرفتن

 :گفت بود شده باز دلش سر تازه انگار که مادرجون

 .ندادن خبر هم بزرگترشون من به حتی حان؟ شهروز بینی می -

  .کرد می نگاه زمین به سرد. کردم نگاه حسام به چشمی زیر و گزیدم لب

  :دایی زن که نداشتم گفتن برای حرفی

 اون کنن دعوت رو بزرگتر این که کنن رفک این به بخوان اگر وگرنه... جوون دوتا دل و است خانواده دوتا مهم -

 .داره گرفتاری یه هرکسی زمونه دوره این تو... کرد خواستگاری نمیشه که... و خاله و عمو و دایی... یکی

 مادرجون. مادرجون برجک تو معموالً هم همیشه... زنه می منطقی های حرف همیشه... زندایی این دهن قربون

 :گفت نمیاره کم که هم

 .گرفتن می اجازه منم از باید. بزرگتری هر نه بله -
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 :گفت و خندید مادرجون طعنه به تفاوت بی زندایی

 به برسه چه گیرن نمی اجازه مادراشونم و پدر از ها بچه که ایه زمونه دوره تو االن. نگیرین سخت مادرجون -

 .بزرگاشون مادر و بزرگا پدر

 قی هم رو حیا خوردن، رو تر بزرگ به احترام. دیگه شده ونالزم آخر دوره میگن که همینه برای: مادرجون

 !...کردن

 .خواهشاً... بسه... مادرجان: شهرام دایی

 :گفت من به رو بعد و برگردوند رو رو و رفت دایی به ای غره چشم جون مادر

 سنم؟ این با بیارم چایی برم من منتظری -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 105_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان یسندهنو اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 رو صورتم سرخی. آشپزخانه سمت رفتم حرف بی و شدم بلند اما داد دست بهم شدیدی شدگی ضایع حس

  .کنم حس تونستم می

 .لرزید می عصبانیت شدت از دستام. ریختم چایی تا چند

 عزیزم؟ -

 :گرفت ازم رو سینی جلو اومد که برم برداشتم رو سینی. کردم بهش ینگاه نیم. بود حسام صدای

 .شدی قرمز بزن صورتت به سرد آب یه. عزیزم برم می من -
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 بیرون رفتم همین برای بود تر ضایع نرفتنم. کردم خشک و شستم صورتمو و دست. بیرون رفت چایی سینی با

 اخالقای این با مخصوصاً. بمونم تونستم نمی اینجا. هرانت برم کنم راضی رو مامانشون باید. نشستم مبل روی و

 .جون مادر

 .باشیم هم دور امشب میزاری؟ شام جان فاطمه:  دایی

 .نیست بلد اون میزارم من: مادرجون

 :گفت خنده با بود سالش 16 که معین. دادم فشار هم روی لبامو و کردم مشت دستامو

 .ها افتادی لج فاطمه با مادرجون -

 :دایی. بودما افتاده گیری عجب. کرد فوت نفسشو حسام

  .نشه هم کسی زحمت که گیریم می بیرون از -

 :ببینم کرد کج یکم و نوشت چیزی گوشیش تو حسام

 بخوریم؟ شام بیرون بریم -

 :کردم زمزمه

 .آره -

 :گفت شهروز دایی و شهرام دایی به رو حسام

 .بزنیم هم دوری یه. ..بیرون بریم خوایم می ما شامو اجازتون با -

 .بشم حاضر برم کرد اشاره حسام. گفتن بهمون باشین راحت یه

 کردم فوت نفسمو شدیم ماشینش سوار وقتی. گرفتم رو حسام بازوی. بیرون اومدیم کردیمو خداحافظی وقتی

 :گفتم و

 .جمع تو بودم نشده ضایع اینقدر عمرم تو وقت هیچ... وای -

 !...شد می تموم زودتر سالمون 8 جنگ احتماال. شد می چی تخریب باید مادرجونت -
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  .خندیدم

 .بریم هم اونجا سر یه تونیم می خواستی داریم، ها نزدیکی همین ویال یه بریم؟ کجا... خوشگلم خب -

 :زدم بازوش به مشتی. کرد نگاهم شیطنت با

 .بریم راه یکم دریا لب بریم بنظرم.. اممم... نشو شیطون -

 .کن مرا شما چشم، -

 .ممکنه ساحل ترین شلوغ... شمال دریای. شدیم پیاده و کرد پارک ساحل نزدیک ماشینو

 :حسام. رفتیم می راه دریا امتداد در هم کنار و کرد حلقه کمرم دور دستشو حسام

 بلدی؟ شنا -

 .فقط کنم شناور آب روی خودمو که درحدی... اممم من؟ -

 ...پس بدم یاد اشن بهت خودم باید. نباشی خسته: خندید

 :گفتم آروم و خندیدم

 حموم؟ وان تو البد -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 106_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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  .خندیدیم باهم

 .کنم می کرایه استخرو یه تو خاطر به شده -
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 :گفت که زدم بهش لبخندی

 کنیم؟ شروع رو آموزشت االن از بریم سر یه خوای می. داره استخر داریم اینجا که ییویال -

  .نکردیم عقد هنوز ما... عزیزم نه -

 چشمم که دادم رو به رو به و گرفتم حسام از نگاهمو منم. کرد می نگاه رو روبه به و نگفت هیچی کشید، آهی

 .بود تنشون تنگ خیلی ساپورت و تونیک یه و بود افتاده سرشون از شالشون که افتاد دختر دوتا به

 :گفتم غیض با کرد نگاهم شوکه. گرفتم حسام پهلوی از محکمی نیشگون. کشید سوت مغزم

 !باش زیر سربه -

 :کشید پهلوش به و برداشت دورم از دستشو

 !چی؟ -

  :گفتم اخم با

 .نکن نگاه اون و این به باشه پایین سرت گفتم -

 :بیرون زد چشماش

 کردم؟ نگاه کسی به کی من فاطمه؟ میگی چی -

 .کردی می نگاه دوتا اون به داشتی! االن -

 :کرد نگاه من به بعد و کرد رو به رو به نگاهی نیم حسام

 .کردم نمی نگاه اونا به من -

 .حتماً آره -

 :رسوند بهم خودشو سریع حسام که برگشتم رو اومده مسیر و کردم بهش رو پشتم

 .کنم نمی هم نگاه کسی به تو جز من... زنیا می تهمت داری. ..خانومی -
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  .اومد می جوش به خونم باشه برده لذت اونا اندام دیدن از حسام اینکه تصور از. بود توهم بشدت اخمام

 لحظه یه. شدیم سوار و کرد باز ماشینو در حسام. گفت نمی هیچی دیگه حسام. رسوندم ماشین به خودمو

 :گفتم حرص با میزنه لبخند داره مدید کردم نگاهش

 هان؟ خندی؟ می داری چی برای -

  .شدنت غیرتی برای -

 :گفتم بود شده خفه حرص شدت از که صدایی و غیض با

  .نداره خنده اصالً -

 هم تو و مطمئنم اینو. کنم نمی نگاه کس هیچ به تو جز به من...  دلم عزیز... دونم می... خوشگلم خانوم -

 .فاطمه باش نداشته شک بهم لطفاً.... باش مطمئن

 :گفت حسام که برگردوندم رو روم

 .داره پاکسازی به نیاز مغزت کنم فکر -

 مشخصاً اما قدیمی، ویالی یه جلوی. داشت نگه جایی رو ماشین. کردم نگاهش رفته باال ابروی با. افتاد راه و

 .قیمت گرون

*** 

 زمردهایاشکی# رمان
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 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده یاصل چنـــل
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 .فاطمه بیا -

  :توهم کشیدم اخمامو
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 .نمیام داخل من -

 :گفت و کرد باز درو اومد و زد دور ماشینو و شد پیاده حرف بی حسام

 !...مادمازل بفرمایید -

 :بازکرد هم دستشو و شد خم یکم

 .امنمی گفتم... حسام -

 .گردونم نمی برت که نکنم نصب ویروس آنتی و نکنم کشی ویروس مغزتو اون من تا خوشگلم، نمیشه -

 .بگیرم رو خندیدنم جلوی تا بهم دادم فشار محکم لبامو که گفت مزه با اینقدر

 متس رفتیم و انداخت دورم دستشو. شدم پیاده همین برای. شد می پرو خندیدم، می و کردم می باز دهن اگر

 .شد باز در مدتی از بعد و زد زنگو. خونه در

 .سیده بود معلوم و بود سرش روی سبز کاله یه که بود مسنی مرد

 !سید سالم -

 .اومدی خوش پسرم سالم -

 .خانوممه ایشون سید، -

 :زد تری عمیق لبخند مرده

 .تو بفرمایید باشه، مبارک سالمتی، به -

 :زدم لبخندی. داشت زیبا و سبز سر باغ یه

 .اینجا قشنگه خیلی -

 .رسه می اینجا به حسابی... گیاهه و گل و باغداری عاشق سید: حسام

 :گفت سید به رو حسام
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 نیستن؟ خانم نثار گل -

 .میاد کنه خرید بیرون رفته-

 .کردم هاشو رشته اش هوس بدجوری: حسام

 :گفت محبت با سید

 هستین؟ کی تا. کنه درست میگم -

 .خانومم مادربزرگ خونه برگردیم باید شام از بعد: حسام

 .پسرم باشه -

 .اجازه با سید. بدم نشونت رو ویال پست. بریم بیا: حسام

 .جوون باشین راحت -

 .ایه سلیقه با مرد سید بود مشخص. بود قشنگ خیلی

 :قشنگ خیلی حوض یه با بود، آبشار شبیه آبنما یه ویال پشت -

 .قشنگه خیلی اینجا -

 :نذاشت که بشم جدا ازش خواستم ترس با. گفتم هینی که کرد غلمب کامل پشت از

 .اونور برو بیا. بینه می رو ما سید االن... حسام وای -

 .نترس نمیاد سید -

  ...حسام... وای -

  .افتاد سرم از چادر کش که گذاشت ام شونه روی چونشو

 زدی؟ بهم تهمتی چه پیش یکم... خب -

 :توهم کشیدم رو اخمام دخترا ونا به حسام نگاه یادآوری با
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 کردی؟ می نگاهش چی برای. نبود تهمت هیچم -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان
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 :گفت گوشم کنار

  .بودم فکر تو و نبود حواسم اصالً لحظه اون من. بینه نمی کسیو تو جز چشمم من -

 !حسام -

 جونم؟ -

... افتاده گرفتن اشتباه عروسی با خیابونو که ایناییه از یکی به نگات ببینم... مسائل این رو حساسم خیلی من -

 .توهم میره کالهمون

 (چادری خانومای فکری درگیری و مشکل)

 به باید چی برای( خندید... )کنه می بوسم. ..کنه می بغلم... رسه می بهم... خوشگله زنم وقتی... عزیزم: حسام

 کنم؟ نگاه دیگه یکی

 :کرد نگاهم شیطنت با و وایستاد صاف اونم. سمتش چرخیدم زد؟ می طعنه داشت

 .حسام نکردیم عقد هنوز ما -

 میاره؟. نمیاره وجود به مشکلی که شیطنت کوچولو یه اما... خانومی دونم می -

 :گفتم و گزیدم لب

 ....اگر اما نیومد پیش مشکلی بار اون حاال... بار ونا مثل اگر -
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 :کرد فوت نفسشو. بزنه رو بکارتم بود مونده کم که روزیه همون به منظورم فهمید

 .عزیزم زفافمون شب برای دارم می نگه اونو... نشه چیزی همچین میدم قول -

 :گفتم و پابین مانداخت رو سرم کرد، می نگاهم لذت با و شدن سرخ خجالت از هام گونه

  ...حسام -

 .ها نکردی تشکر... کشتم مارو یه امروز درضمن -

 .بود وحشتناک بزنه نیشم اینکه فکر لرزیدم مار اون یادآوری از. گزیدم لب. بریم ویال سمت به تا کشوند منو

 .ترسیدم خیلی -

 حمله آماده که رو مار اون وقتی. اونجا رسوندم رو خودم چطوری نفهمیدم اصالً. ترسیدم بیشتر تو جیغ از من -

 .شد خارج بدنم از روح دیدم، جلوت بود

 :نداشت خاک هم ذره یه و بود تمیز جا همه. شدیم ویال وارد

 !...تمیزه اینجا چقدر -

 .داره می نگه تمیز رو اینجا همیشه اما نمیایم اینجا ماه تا ماه ما،... تمیزیه خانم خیلی خانم نثار گل.. آره -

 کنن؟ می زندگی اینجا دشونمخو -

 .کنن می زندگی اونجا باغ تو هست سرایداری خونه یه نه، -

  .دادم تکون فهمیدن معنای به سری

. انداختم دستم ساعد روی و برداشتم رو چادرم و دادم تکون سری. داخل نمیاد سید. عزیزم دربیار رو چادرت -

 :داد نشونم بود دوبلکس که رو ویال کل حسام

 .بدم نشونت رو اتاقم بریم بیا. یکم کرد بازسازی رو اینجا بابا پیش، سال چند. بزرگمه پدر ارثیه نجاای -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان
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 109_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .زیاد درهای با بزرگ نسبتاً راهرو یه و بود باال هم پذیرایی سالن یه. باال رفتم ها پله از دنبالش

 :گفت و کرد باز رو راست سمت در آخرین

 .دریاعه به رو تراسش و پنجره. منه اتاق اینجا -

 .بود بزرگ هم اتاقش. بود گرون البته و زیبا و شیک خیلی چیز همه

  میشن؟ خفه نباشه بزرگ اینقدر شون خونه اتاق اگر کنن می فکر پولدارا واقعاً

 استفاده سال تا سال که... و ماشین و ویال و باغ و خونه همه این خریدن و ساختن با رو پوالشون اینکه جای به

 !بدن؟ انجام مفیدتر کار یه تونن نمی کنن، میل و حیف کنن نمی

 .بود ای شیشه و چوبی که.بود سفید در. تراسش سمت رفتم

 .بود قبرا و مرمری سنگ کفش که شدم تراسش وارد

 .کرد می نگاه من به و وایستاد من به رو کنارم اومد دنبالم هم حسام

 .بود هضم قابل غیر برام تصورش. نداشت اختصاصی ساحل شکر رو خدا... آدما و ساحل. کردم نگاه دریا به

 نیومده؟ خوشت -

 :گفتم و گزیدم لب. بود واکنشم منتظر. کردم نگاه حسام به و چرخیدم

 .کنم نمی راحتی احساس تجمالت از پر های نهخو همچین با -

 هام پهلو روی دستاشو پشت از حسام. گذاشتم تخت روی رو چادرم. برگشتم داخل به و شدم رد کنارش از

 :گذاشت

 .کنم می بیشتری راحتی احساس بابا خونه باالی طبقه با منم -
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 چرخیدم بغلش تو و کشیدم آهی. تمگذاش مرتب چادرم روی و کردم بازش و روسریم گیره سمت بردم دستمو

 ...افته می بینمون اتفاقی یه قطعاً اینجا امروز دونستم می. سمتش

 :گذاشتم هاش شونه سر روی و باال اوردم دستامو

 حسام؟ داری مرخصی کی تا -

 .افتیم می راه ظهر از بعد جمعه. عزیزم جمعه تا -

 :فتمگ و دوختم پیراهنش های دکمه به نگاهمو و گزیدم لب

 .بیام باهات نمیزارن -

 :کشید کمرم گودی روی دستشو

 .کنم می راضی رو داییت و مادربزرگ من... میریم هم با -

 هنوز ام شناسنامه وقتی بیوفته اتفاقی نامزدی دوران تو نمیخوان... نیستیم عقد ما... حسام نیست این مسئله -

 .سفیده

 .یدمم قول. فاطمه نیوفته اتفاقی هیچ میدم قول -

 :دادم تکیه اش شونه به سرمو

 ...دونم می -

 .زد خیمه تنم روی و کرد درازم پشت به و نشوندتم تخت روی و کرد محکم دورم دستاشو

 .کرد می باز دونه دونه رو مانتوم های دکمه. کرد باز دورم از دستاشو. کردم می نگاه بهش

 عزیزم؟ میدی اجازه -

 .دونم نمی رو معنیش خودمم که دادم تکون سر مکثی با و دمگزی لب گرفت؟ چی برای االن اجازه

*** 

 زمردهایاشکی# رمان
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 110_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .دراوردم رو مانتوم. شدم خیز نیم

 :گفت و نشست تخت روی کنارم که کشیدم دراز دوباره

 ...کنم احساس خودم روی دستاتو خواد می دلم -

 روی و چپم دست. کرد بازشون خودش. کردم نگاه شلوارش کمربند به و گرفتم صورتش از نگاهمو حرف بی

 دونستم نمی... و هست هم آلت خوردن هست، که مختلفی های پوزیشن جز دونم می. گذاشتم داغش عضو

 .بکنه برام رو اینکار حسام یکبار نمیاد بدم.. .راستش خودم. نه یا هست هم حسام های فانتزی جز

 اون و نپسند دیگران برای پسندی، نمی خود برای آنچه میگه که هست معروف خیلی جمله یه که اونجایی از

  .بپسند هم دیگران برای هم پسندی، می خود برای چه

 .بود بسته چشماشو و بود داده تکیه دستاش به و بود شده خم عقب به حسام

 تکون حسام. بوسیدم آروم رو سرش روی و روش شدم خیز نیم آنی تصمیم و سریع خیلی حرکت بک تو

  .کشیدم روش رو زبونم و بستم رو چشمام. خورد شدیدی

 .آلتش روی نده فشار سرمو تا کنه می کنترل رو خودش داره خیلی کردم حس نشست سرم روی دستش

 .کردم دهنم وارد رو سرش و کردم باز دهنم مکثی با و دادم قورت رو دهنم آب

 .میزنم عق مطمئناً نیست خودم دست دهنم تو بره فرو دیگه یکم... آیی

 .کشید می عقب و داد می فشار هی رو سرمو خودش و داد کف از اختیار حسام اما

 که بشه تموم تا کردم می تحمل داشتم فقط و گرفتم می زور به رو زدنم عق جلوی و بستم عذاب با رو چشمم

  .گرفت آلتش روی و زد چنگ رسید دستش دم که چیزی اولین به کرد رهام و کشید عقب سرمو حسام یهو
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 هم توی بشدت اخمام بکنه، تخلیه خودشو اون توی تا بود گرفته آلتش روی حسام که نازنینم روسری دیدن با

 .رفت

 حرصم اینقدر. اونجا سمت رفتم و شدم پا غیض با. باشه باید سرویس دادم احتمال که بود اتاق تو دیگه در یه

  .کنم جدا بدنش از رو سرش خواست می دلم که بود گرفته

 .بود زده گند یکیشون به حسام االن و بودم حساس بشدت هام روسری روی من

 .کردم قفلش و بهم کوبیدم محکم رو سرویس در

  .کنم نمی اینکارو وقت هیچ دیگه. شستم دهنمو و صورت

 :خورد در به ای تقه ثانیه چند از بعد

 عزیزم؟ جان؟ فاطمه -

 با کردم نگاه زمین به سینه به دست و نشستم فرنگی توالت بسته در روی و کردم خشک صورتمو. ندادم جوابی

 .کوبیدم می زمین به تند تند رو راستم پای پنجه حرص

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 111_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 خوای می چقدر هر میدم قول. بود بخش لذت برام چقدر بکنی تونی نمی هم رو تصورش. میخوام معذرت -

 .بخرم روسری برات

 .کردی می ام خفه داشتی -

 !کن باز درو کنم می خواهش...  عزیزم میخوام معذرت -
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 :زد بهم لبخندی حسام کردم باز درو و شدم بلند و کردم فوت نفسمو

 .میخوام معذرت من... نازم خانومه -

 .بستم درو و داخل برگشتم سریع پام بین خیسی حس با که بگم چیزی خواستم و پایین انداختم رو سرم

  .نداشت امکان این از بدتر

 حسااااام؟ -

 شده؟ چی جونم؟ -

 .میخوام بهداشتی نوار -

 :گفت و کرد ای طوالنی سکوت

  .که بشی بیهوش صبح تا که بخورم جوری برات خواستم می... بابا ای -

 :گفتم و گزیدم لب

 ندارم؟ نوار کنم؟ چیکار حاال -

 .میخرم میرم سریع بمونی؟ همونجا ربع یه تونی می -

 :گفتم کالفه. نبود ای چاره

 .باشه -

 بخرم؟ باید کجا از... فاطمه... امم -

 :گفتم و دمخندی ناخواسته صدا بی

 .داروخانه -

 بدین؟ بهداشتی نوار بگم... آها -

 .آره -
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 .میام زود عزیزم باشه -

 :کرد نگاهم کنجکاوی با و داد بهم رو بسته و کرد باز درو حسام بعد ربع یه تقریباً. خندیدم رفت که حسام

 خوای؟ نمی چیزی -

 .نه -

 .کرد نگاه بهم باز نیش با بعد. خوند می ور چیزی داشت و بود دستش گوشیش حسام بیرون اومدم وقتی

 .شده آتیشی یهو چرا خانومم بگو پس -

 :گفتم عادتمه به منظورش فهمیدم وقتی

 .میشم تر حساس معموالً -

 :داد نشون گوشیشو و زد چشمکی

 .نوشته اینجا. آره -

 :گفت که کشیدم دراز تخت روی

 هرچی بریم بعد تا خریدم چیزی یه سریع ینطوریهم... روسری یه اینم آها. گرفتم مسکنم قرص برات -

 .بخریم داری دوست

 .بود نخی سبزآبی روسری یه

 .ممنون -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 112_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .ببینمت اینجا بیا حاال. کنم می خواهش -

 گذاشت شکمم زیر روی دستشو و کنارم کشید خودشو سریع حسام. کشیدم دراز پشت به و نشستم تخت روی

 :مالید

 !نشده شروع دردم هنوز -

  ...عه -

 .میشه شروع دردم دوم روز -

 .کنی استراحت خونه بهتره پس اوممم... فردا یعنی -

 .میاره در دماغم از استراحتمو مادرجون دونم می ولی... اوهوم -

 !کنی استراحت تو تا میایم صبح اینجا؟ بیایم فردا خوای می -

 بود؟ اونجا که ماری اون با سرویس برم مادرمون خونه تو چطوری شب حسام وای. خوبیه فکر این -

 :گفت و خندید. پیشونیم روی کوبیدم دستمو بعدم

 .کنم می همراهیت. خانومی هستم خودم -

 :گفتم که زد چشمکی

 .میندازه دایی پیش رو تو جای احتماالً. بخوابیم هم با زارهب دونم می بعید -

 .الرجیه مرد خیلی. میکنم هماهنگ داییت با من. نباش نگران -

 کالً. کرد می شوخی... کارش انجام از قبل کرد می فکر چیز همه به. بود تک کالً دایی. بود اون با حق. خندیدم

 .گذشت می خوش خیلی بود، اون وقتی

 بخوابی؟ یکم یخوا می -

 .کنیم نگاه تلویزیون بریم. نمیاد خوابم نه -
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 .کردیم نگاه وی تی ما خانم، نثار گل رشته آش شدن آماده تا شدیم، بلند هم با

* 

 :گفت کرد، باز برامون درو دایی وقتی. بود شده رد هم 11 از ساعت خونه رسیدیم وقتی

 .بگه بهتون چیزی نکنه فرصت مادرجونت تا اتاق تو برین سریع حرف بی... سالم -

 سریع و گرفتم رو حسام دست. بود نشسته مبل روی عصبی مادرجون شدیم خونه وارد و گرفتیم چشمی سریع

 :گفتم

 .بخیر شب سالم -

 :شنیدم رو مادرجون حرصی صدای و کردم اتاقش وارد خودم با و کشیدم دستشو

  ...فاطمه -

 .کن ولشون... مادر: دایی

 .هستم که من نیستن باباش و مامان. بخوابه حال تو بیاد باید پسره اون. کن شول و چی چی -

 دوران این و زندگیشون از بزار جوون و نامزدن. نده کشش اینقدر. بود داده رضایت بود هم محسن وقتی: دایی

 .ببرن لذت

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 113_پارت#

 :ایتا روبیکا، گرام،تل در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 وقت اون کرد، ولش و زیرش زد پسره این و جلو زد شکمش و اومد باال گندش دیگه صباح دو وقتی: مادرجون

 .میدم سالم بهتون
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 :گفت گوشم تو وار زمزمه و کرد حلقه دورم دستاشو حسام

 ...نمیزارم تنهات وقت هیچ -

 کرد پهن رو تشکا حسام. زدم بهش لبخندی

* 

 :ششم فصل

 فایده بهتره باشم اینجا و بیام تونم نمی من که خوندم می حسام گوش تو هرچی دیروز از. است جمعه امروز

 .نداشت که نداشت

 .داشت پا یک حسام مرغ اما زد حرف باهاش هم دایی

  .هکن تکلیف کسب ازشون و بزنه زنگ بابا به تا اتاق تو رفت نداره فایده دید وقتی دایی

 .شد زده خونه زنگ که بود نگذشته دایی تماس از خیلی. بیوفتیم راه بود قرار ناهار از بعد

 .کرد باز درو رفت دایی

 .حسام به برسه چه زد، خشکم من بابا و مامان شدن وارد با

 :بابا

 .حسام آقا سالم -

 :گفت شوک با حسام

 !صولتی... آقای -

 .بشینین. شدی شوکه دونم می:  بابا

 :گفت بابا و نشستن مامانشون. گرفتم ازش نگاهمو سریع که کرد نگاه من به گیج امحس

 .ببرم دست ای پرونده تو و کردم استفاده نفوذم از من تا بدزدن رو فاطمه میخوان رسید خبر -
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 :گفت گیج حسام

 !رو؟ فاطمه -

 .بشه انجام شما پدر دستور به بود قرار این... بله: بابا

 :حسام. کردم نگاهش نگران. رفت رتشصو از رنگ حسام

 بدزده؟... عروسشو... باید چرا... بابام-

 منو که بود این داشتیم که راهی تنها شنیدم، اینو وقتی. بگیرم تخفیف مجازاتش تو بتونم اینکه برای: بابا

 گفتیم یم،دید که شدیدشو های تابی بی. نبود جریان در هم فاطمه. مردیم کنن فکر و بشیم ناپدید خانومم

 زنگ فاطمه که رسیدیم وقتی تازه ما اونم. بودن جون مادر و شهرام بودن، خبر با که کسایی تنها. اینجا بیارنش

 .رو گفتیم که دروغی بود فهمیده و اینجا بود زده

 دستاش بند بند که داد می فشار محکم اینقدر. افتاد بود هاش زانو روی که اش شده مشت دستاش به چشمم

 .لرزیدن می دستاش بودن، مشت وجود با. بود شده سفید

 نکرده خدایی که بود این برای نگفتیم، بهت اگر. پسرم بودی خبر بی جریان این از تو دونیم می ما: مامان

 .نشه فاش پدرت برای مون نقشه

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 114_پارت#

 :ایتا ا،روبیک تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :مامان. بود فکر تو و بود خیره فرش به. شنوه نمی و شده کر حسام کردم می حس

  .باشه خودمون پیش اینجا میگیم همین برای. نشده رفع کامل فاطمه برای خطر هنوز -
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 .ستنی چیزی باش آروم اینکه معنی به. کرد باز و بست برام چشماشو که کردم نگاه مامان به

 !...بدزدن... عروسشو کشیده نقشه... من پدر: حسام

 تا قهرمان این. هاشونن بچه قهرمانای پدرا. باشه داشته حالی چه ممکنه دونستم می. بود ناباوری تو هنوز انگار

 .شده داغون مسلماً موضوع، این شنیدن با حاال. بود شده خراب اش وجهه حسام برای اینجاشم به

 .نشده رفع خطر میگیم همین برای. کنیم دستگیر رو کردن اجیر که آدمایی نتونستیم نوزه... درسته: بابا

 .گذاشت هاش زانو روی آرنجاشو و گرفت دستاش بین رو سرش و شد خم یهو حسام

 همشون. نگفت چیزی جون مادر تعجب کمال در. بشن بلند تا کرد اشاره جون مادر و دایی و بابا به مامان

  .نهآشپزخا تو رفتن

 .رسید نمی ذهنم به هیچی واقعاً اما کنم آروم رو حسام تا میخواست مامان مسلماً

  .ریخت نمی چشماش از اشکی اما بود خیس و قرمز چشماش. کرد بلند رو سرش حسام

 .کرد همه خالی جای به نگاهی

 :کرد نگاه بهم و سمتم برگشت

 فاطمه؟ نگفتی بهم چرا -

 .گرفت ناراحتش و گرفته صدای برای دلم. گفتمن هیچی پایین انداختم رو سرم

 .گردنش پشت و موهاش تو کشد می دست محکم. رفت راه حال تو کالفه و شد بلند جاش از

 .شد بلند دوباره و نشست نفره تک مبل روی

   ...اما. کنه ولز و جلز و باشه آتیش روی اسپند که کنم درکش تونستم می

  .نشه بد من به نسبت امیدوارم واکنشش

 ...کنه بغلم االن خواست می دلم. نداشتم رو کشی منت رو دلخوری یه توان واقعاً



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   241 

 

 :گفت و وایستاد یهو

 فهمیدی؟ شمال اومدی وقتی از -

 .آره -

 : سمتش رفت و شدم بلند و کشیدم آهی. رفتن راه به کرد شروع دوباره

 .باش آروم... حسام -

  باشم؟ آروم چطوری -

 :شد می تر تاب بی لحظه هر

 !بکنه من زندگی با کاری همچین تونه می چطوری... منه بابای اون... فاطمه گیرم می آتیش دارم -

 جمله این گفتن مسلماً. گرفتم رو خودم جلوی سریع اما بود، کرده کور چشماشو پول و قدرت بگم خواستم می

 .زد می بهش بیشتری آسیب فقط

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 115_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی لچنـــ

@nashenas_bi_ehsas 

 :گفت که وایستادم جلوش

 وجودم از وقت هیچ کنم می زندگی جوری...  میدم براش رو زندگیم همه بشم، دار بچه روزی اگر من -

 خانواده... تو جلوی... لحظه هر و زرو هر... فاطمه کشم می خجالت دارم پدر اون داشتن از من... نکشه خجالت

 .میشم له فشار این زیر دارم... خیابون تو... کارم سر... ات

 :گذاشتم بازوش روی دستمو و نشستم مبل دسته روی کنارش منم. نشست مبل روی
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 ...میشی خوبی خیلی پدر تو مطمئنم من -

 :گفتم که کرد نگاهم تلخ

 .کنی سرزنش خودتو تونی نمی تو... کرده رو انتخاب این اون.. .هاشون زندگی تو کنن می انتخاب آدما -

 .منه تقصیر بگیره، گروگان خودش منافع برای رو تو خواد می اون االن اینکه... تونم می -

 خواست می و بود برداشته رو ساکش. رفتم دنبالش سریع. اتاق سمت رفت و شد بلند جاش از که کردم مکثی

 :کردم قفل و بستم رو اتاق در سریع که بره

 .بری نمیزارم حالت این با -

 :گفت اخم با

 .تره امن تو جای باشم تر دور ازت هرچی. فاطمه کنار برو -

 .میاری خودت سر بالیی یه فرمون پشت میشینی. هستی عصبانی االن تو... دیوونه -

 :شد می برافروخته داشت کم کم صورتش -

 .کنار برو. کنم لتحم ها این که اینه از بهتر بمیرم -

 کنم؟ چیکار من بیوفته تو واسه اتفاقی... کنم می خواهش... عزیزم... حسام -

 :گفت ریخت می چشمش از داشت حاال که اشکی... و قرمز چشمای با

 !میشی راحت -

 :کردم بغض منم

 دارم؟ دوستت چقدر بینی نمی... دیگه انصافی بی -

 .گذاشتم سرش روی دستاشو و زمین انداخت ساکشو. کرد بهم رو پشتش

 .کردم بغل رو هام زانو و نشستم در به تکیه همونجا. ببینم شو گریه خواد نمی دونستم می
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 و زد زانو جلوم... سمتم اومد و برداشت ساکشو برگشت باز و کرد پاک صورتشو. بود من به پشت مدتی حسام

 :گفت

 رانندگی  درست میدم قول برم؛ بزار. کنن می ام خفه ارند... میارن فشار بهم دارن دیوارا... فاطمه کنار برو -

 !عزیزم برم بزار. نیوفته اتفاقی کنم می جمع حواسمو. کنم

 :گرفتم دستشو که بره خواست کرد، باز درو قفل. رفتم کنار آروم که گفت التماس با اینقدر

 ...ها دادی قول... باش مواظب -

 .رفت و بوسید رو پیشونیم سمتم اومد

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 116_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :مامان. بیرون اومدن آشپزخانه از مامانشون حال در، شدن بسته با

 رفت؟ -

 .آره -

  .بود شده شوکه خیلی. موند می امشب کاش ای -

 این، زنده شماها نگفته بهش زودتر چرا که نشده عصبانی ازش و نکرده فتاریبدر فاطمه با که همین: دایی

 .کلیه خودش

  ...ها بیوفته اتفاق همین دقیقاً تونست می... وای ای

 بیاره؟ خودش سر بالیی جاده تو نره -
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 .هست رانندگیش به حواسش حسام. دخترم نباش نگران: مامان

 بازی بازی و مشغول فکری با رو ناهار و انداختیم سفره مامان با. رفتگ ته غذا بندازین سفره بیاین: جون مادر

  .بشم جمع خودم تو و بشینم گوشه یه تا رفتم اتاق تو بعدم و خوردم کردن

 .نیوفته براش اتفاقی و تهران به برسه سالمت به که فرستادن صلوات به کردم شروع

 کنی؟ می فکر چی به: مامان

 ...آشوبیه هچ تو االن حسام که این -

 !...آشوبیه چه سرش تو که بود این منظورت کنم فکر: خندید

 .مامان ندارم خوبی حس -

 .گذاشتم پاش روی رو سرم و کشیدم دراز زمین روی

 تو. بزنی جا نباید تو. میگن همین به زناشویی زندگی مشکالت. حسام هم تو، هم. عزیزم میای بر پسش از تو -

  .ردهاو کم هم حسام بیاری، کم

 زنه؟ می حرف پدرش با میره... حسام بنظرت -

 .کنه نمی کارو این برسه، تو به آسیبی ممکنه بدونه اگر. دونم می بعید -

 :گفتم و بستم رو چشمام

 .مامان داشت معمولی شغل یه حسام بابای کاش ای -

* 

 خبر مثالً اینکه. نه یا میشه حسام از خبری ببینم تا بود گوشیم به چشمم و بودم اتاق تو همچنان که بود شب

 .چیزی همچین یا رسیده بده

 رنگم. شد خارج ازم داشتم انرژی و نیرو چی هر کردم حس خوندنش با که اومد برام تلگرام تو که پیامی اما

 .رفتم فرو یخ آب از پر ای دریاچه در انگار و پرید
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 این با شما اولم همون از. بیوفته برات اتفاقی ندارم دوست. نیست صالح به نامزدی این ادامة! من عشق سالم -

 خودم، به تکیه با و خودم بودن درستکار با کردم می فکر من. بود منطقی هم دلیلتون و بودین مخالف نامزدی

 که اختالسگرم یه پسر من چون افته؛ نمی اتفاق این وقت هیچ... نمیشه اما کنم خوشبخت رو تو تونم می

 خوام نمی. متنفرن باشه داشته ربطی ما به که کسی هر منو و پدرم از تکشون، به تک خیابون، تو مردم تمامی

 .کنم می خالی رو تون خونه امشب. ببینی آسیب تو

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 117_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :بود نوشته بعدی پیام توی

 امیدوارم. دارم دوستت. کنم فراموش رو تو تونم نمی وقت هیچ من اینکه با. کنی فراموشم کن سعی -

 ...بشی خوشبخت

 .جوشید چشمام تو اشک. بود زده خشکم

 .شد نمی باورم

 ...بوق... بوق... بوق...بوق. گرفتم رو حسام شمارة نبود، من دست لرزششون و لرزیدن می بشدت که دستایی با

 ...بوق... بوق

 شدید دستم لرزش اینقدر. داد نمی جواب زدم، می زنگ هرچی. گریه زیر زدم بلند صدای با. داد نمی جواب

 :مامان سمت گرفتم و اوردم رو حسام پیام. اتاق تو اومدن ترس با همه. کنم تایپ پیامی تونستم نمی که بود

  !..ته... گف... چی... ین... بب -

 .کرد حلقه دورم دستاشو و نشست کنارم اومد و بابا به داد گوشیمو خوندنش، با. خوند و گرفت گوشیمو سریع
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 ...ن... م... ن... ماما... م -

 ...شهرام... بیار پتو شهرام... جانم... هیش -

 :بابا. پیچید دورم و اورد پتو سریع دایی

 بزنه؟ جا باید االن وقت، همه این بعد... احمق پسرة -

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم گریه دایی و مامان بغل تو اینقدر. بیرون رفت اتاق از تعصبانی با و

 .بزاره تنهام تا سرش به زده... کرد عاشق منو... بود عاشق که مدت همه این از بعد بود؟ تونسته چطور

* 

  .بود شده روشن هوا شدم بیدار خواب از

 عرق بود شده باعث که بود دورم پتو یه. بودیم خوابیده خالی زمین روی کنارم مامان. کردم نگاه اطرافم به گیج

 .کنم

 چه فهمیدم تازه دیدم رو آشفته خونة و برگشتم وقتی دستشویی رفتم و شدم بلند. بودن خواب هنوز همه

  ...حسام... افتاده اتفاقی

 به و برداشتم صدا بی رو موبایلم .بود میز رو موبایلم و بود خوابیده و بود کشیده دراز نفره سه مبل روی بابا

 .خوندم پیامشو و رفتم تلگرامم

 .جوشید دوباره اشکم چشمه

 فاطمه؟ -

 :کرد می نگاهم غمگین. سمتش برگشتم و اومدم خودم به دایی، صدای شنیدن با

 .میشه پشیمون بشه آروم یکم.... داغه االن... نباش نگران -

 :گفتم اروم و گرفته صدایی با

 .ببینمش باید... دایی کنم می... خواهش تهران؟... ببرینم یشهم... می -
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 :گفت و کرد بابا و مامان به نگاهی

 .شو حاضر زود... خب خیلی-

 .پرتگاهم یه لبة کردم می حس. شدم آماده. اتاق رفتم صدا بی سریع

 بزاره؟ امتنه خواد می کرده عاشقم اینقدر که حاال کنم؟ تحمل تونستم می چطوری. بودم بغض از پر

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 118_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :گفت شدیم دایی ماشین سوار وقتی

 که؟ میدونی. میشن عصبانی خیلی بابات و مامان -

  :گفتم و پایین انداختم رو سرم

  ...دایی دونم می -

 .بخوریم خرم می چیزی یه راه سر. افتیم می راه پس... خب خیلی -

 داد نمی جوابی اما زدم، می زنگ حسام به مدام موبایلم با. شدم خیره بیرون به پنجره از اما نگفتم؛ چیزی

 .باشم شده وابسته و دلبسته بهش حد این تا نمیشه باورم کنم؟ تحمل رو نبودش تونستم می چطوری

 خب... هم وقتا بعضی. نیست عمیق اونقدر حسام به ام عالقه کردم می فکر پیش روز ود همین تا... حسام

 االن اما. بگذرونم رو زندگیم ادامه باهاش بخوام من که نیست مردی اون حسام که گفتم می دلم تو وقتا بعضی

 !...فهمن می نیستن وقتی رو، همدیگه قدر همیشه آدما... فهمم می... کرده ترکم که
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 شیش نزدیک و بود دنبالم فقط که سال یک نزدیک. بود گذاشته مایه من برای باید که اونچه از بیشتر حسام

  ...و نامزدیم که ماهه سه... و بودیم داده فرصت بهش که هست هم ماه

  :گفتم بغض با

 دایی؟ چی خواد نمی منو دیگه و تمومه نامزدی این بگه صورتم تو بریم... اگر -

 :گفت یخونسرد با دایی

 .بگه اینو هست احتمالش -

 اینکه یا... سرت فدای میگه که بود این تصورم تو. نداشتم رو جمله این شنیدن توقع. کردم نگاه دایی به شوکه

 .داشتم گویی رک این جز به رو ای جمله هر شنیدن توقع کالً... و میشه پشیمون فردا و االن داغه

 ...پس -

 باهات خواد نمی دیگه گفت و کرد نگاه صورتت تو و رفتیم اگر که میکنم ات هآماد دارم من... جان فاطمه -

 .عزیزم باشی قوی باید تو عوض در. کنی غش اونجا نشی شوکه کنه، ازدواج

 :گفتم بغض با بلند صدای با... گریه زیر زدم

  ...بشم عاشقش اینقدر کردم نمی فکر دایی؟ کنم تحمل رو نبودش... چطوری من -

 عشق. داشت نخواهند و مشکلی بدون زندگی یا نمیرسن دیگه بهم آسون همیشه عاشق آدمای... یگهد خب -

 .نیست رسیدن هم به هم عاشقانه داستانای این همه آخر... عزیزم دردسر یعنی

 ...برد خوابم کی هام گریه میون نفهمیدم که بودم کرده گریه اینقدر منم و نگفت هیچی دیگه دایی

* 

 با و بود ایستاده ماشین جلوی دایی. بود پارک جاده کنار ماشین. پریدم خواب از ماشینی، قبو صدای با

  .کرد می صحبت موبایلش

 باالخره وقتی. بزنه حرف بخواد که این تا بود شنونده بیشتر که کردم نگاه دایی به و کردم حلقه دورم دستامو

  .شد ماشین سوار و برگشت بعد و گرفت دستاش میون رو سرش ای لحظه کالفه کرد، قطع رو تماس



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   249 

 

 :گفت بازم چشمای دیدن با

 .شاکیه حسابی بابات -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 119_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :دایی. داد می نشون رو صبح 7:30 که کردم نگاه ساعت به و گزیدم لب

 ؟...گیالن برگردیم یا بدیم ادامه کنیم؟ کار چی... خب -

 :نوشتم و ها پیام تو رفتم. نداد جواب بازم. گرفتم رو حسام شمارة دوباره و برداشتم رو گوشیم

 .بگی کنی نگاه چشمام تو باید داری، حرفی هر... خونه میام... حسام تهران میام دارم -

 :گفتم و دایی سمت برگشتم

 .هرانت بریم -

 بتونه که باشه نکرده بالکم امیدوارم... حسام. شدم خیره بیرون به. کرد روشن رو ماشین و داد تکون سری

  ...مواقع جور این در داشت حساس ای روحیه حسام. ببینه رو پیامم

 .باشه نگرفته تصمیمی همچین ممکنه دل ته از واقعاً پس

 کنی؟ می فکر داری چی به: دایی

 بگیره؟ رو تصمیم این بود ممکن بازم... کشیده ای نقشه همچین پدرش فهمید نمی راگ... اینکه -

 تونن نمی ببینن وقتی نباشن، هم خودخواه و باشن واقعی عاشق که مردایی. فاطمه داره دوستت اون -

 خودشون... زنن می جا زنن، می بهش وجودشون با آسیبی یا کنن تامین رو شون عالقه مورد زن خوشبختی
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 نمی فکر هم زنشون اون احساسات به و کنن تضمین رو عشقشون خوشبختی اینطوری بتونن تا کشن می نارک

 چشماش االن تازه. داره حق حدودی تا... البته. میشه تباه اون با تو آیندة کنه می فکر حسام مطمئنم من. کنن

 .بینن می خور رومح یه پسر چشم به اونو همه عمرش آخر تا که فهمیده االن تازه. شده باز

 :کردم صداش اعتراض با

 !دایی -

 باشن، دیده پدرش کنار اونو بار یک حداقل که کسایی برای مسلماً حسام چهرة... میگم بهت رو واقعیت دارم -

 در راحت خیلی و نویسن می پدر پای رو پسر گناه و پسر پای رو پدر گناه که مردمی. نیست شدنی فراموش

 که هایی بچه و تو روی خواد نمی چون کشیده، پس پا حسام... آره پس. کنن می اوتقض آدما شخصیت مورد

 جاتون اگر... فاطمه دونی می هم تو و فهمیده رو اینا حسام. بخوره برچسب هم باشین داشته آینده در ممکنه

 بکشی؟ عقب عشقت آرامش برای بودی حاضر تو... شد می عوض

 .شدم خیره بیرون به سکوت در

 ...آره -

... داره دوستت بود نوشته بارها... خوندم رو پیامش من. باشه سخت برات نباید حسام کردن درک پس... خب -

 .کشه می پس پا که توعه خوشبختی بخاطر اما

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 120_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .نشد زده دایی منو بین حرفی دیگه. رسیدیم که بود ظهر. شدم خیره بیرون به و نگفتم هیچی
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. بود حیاط تو حسام ماشین. شدیم حیاط وارد و شد پیاده هم دایی و کردم باز کلید با درو خونه، رسیدیم وقتی

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس

 .باال میرم من -

 :گفت و داد تکون سری

 .بخوابم ساعت دو برم من بده نوپایی کلیدای -

  .زد می دهنم تو قلبم. باال رفتم و ها پله سمت دوییدم سریع و دادم دایی به رو کلیدم دسته

 .بود انداخته تپش به محکم قلبمو... بزنه بهم ممکنه حرفایی چه اینکه فکر

 چشمام. شدم شوکه ریخته بهم و ژولیده کامالً و دیروزش لباسای با حسام دیدن با. شد باز که بودم در جلوی

 .شد اشک از پر سریع

 اومدی؟ چی برای: حسام

 :ریختن اشکام بالفاصله. بود غمگین. بودن قرمز بشدت چشماش

 دادی؟ نمی هامو تلفن جواب... چرا چی؟ یعنی... پیامات اون -

 :گفت من به پشت و داخل رفت برگشت

 !تمومه ما نامزدیِ... خوندی که همون -

 :گفتم و بستم درو

 بزنی؟ حرفو این تونی می چطوری -

 :خودم سمت کشیدم رو بازوش و سمتش رفتم عصبی. بود من به پشتش 

 .کن نگاه منو -

 :سمتم برگشت
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 فهمی؟ می... نداریم آبرویی چون بشیم خوشبخت تونیم نمی وقت هیچ تو منو... فاطمه خودته صالح به این -

 ...ات خانواده و وت برای آبرویی بی یعنی من با ازدواج

 چه دیروز از دونی می اصالً کنی؟ می اینکارو داری چرا... دارم دوستت منم... داری دوستم تو... دیگه بسه -

  حالیم؟

  ...ما ازدواج... فاطمه بدتریم حال تو... من... دونم می -

 :گرفتم هام مشت تو پیراهنشو زدنش حرف به توجه بی 

 حسام؟ فهمیدی... کنم می انتخاب که منم این... بزاری تنهام نداری حق -

 میاد بدش من از هنوزم پدرت. بخوره بهم نامزدی این میشن خوشحال هم مادرت و پدر حتی مطمئنم من -

 .فاطمه

 ...حسام... اونا نه... کنم زندگی باتو خوام می که منم این -

 .شد بلند ام هق هق صدای و گذاشتم صورتم روی دستامو و بدم ادامه بودنم جدی به نتونستم

 :کرد حلقه دورم دستاشو ثانیه چند از بعد

 کشیدنت عذاب شاهد تونم نمی... اما کنم؛ فراموشت تونم نمی وقت هیچ. عاشقتم من... فاطمه خودته بخاطر -

 ...باشم

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 121_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :گفتم و گذاشتم اش سینه روی سرمو
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 ...بزاری تنهام... نداری حق... وقت هیچ -

 :گفت و کشید آهی

 .زنیم می حرف شدی که تر آروم -

 .شدم جدا حسام از اروم. شد تر آروم ام، هق هق دقیقه چند از بعد

 :زد بهم تلخی لبخند

 ...بیا بشور رو صورتت و دست برو -

 و شستم رو صورتم. سرویس رفتم و انداختم مبل روی و کشیدم سرم از رو چادرم. کشیدم عقب مکث با

 .برگشتم

 خوردی؟ چیزی -

 :گفتم غیض با

 .نخوردم هیچی ظهر دیروز از... نه -

 :گفت کالفه

 کنی؟ ضعیف خوای می ای؟ دیوونه چرا؟ -

 نخوردم؟ هیچی چرا پرسی نمی خودت از چرا -

 .گرفت دستاش میون رو سرش و نشست مبل روی رفت

 :گفتم و نشستم مبل روی کنارش

  ...شدم داغون... دیروز از... تونم نمی... حسام میشم نابود بزاری تنهام بخوای -

 :کرد حلقه دورم دستاشو و سمتم چرخید یهو

 ...خودته خاطر به موال به... خودته بخاطر... خانمم -
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 خواهش... کرد عاشق منو که... خوام می خودخواهو حسام همون من یادته؟.. .حسام بودی تر خودخواه قبالً -

 ...حرفات اون از شدی پشیمون بگو... کنم می

 :گفت و کشید آهی

 .دارم دوستت... باشه... خوشگلم باشه -

 دراز روش خودمو منم و افتاد مبل روی پشت به که اونقدری دادم؛ فشار بغلش تو بیشتر خودمو و خندیدم

 .کردم حلقه گردنش دور دستامو. ردمک

 :گفت و خندید

 کنی؟ می چیکار... هی -

 :گفتم و خندیدم منم

 !کنم تجاوز بهت خوام می کنم فکر -

 .لباش روی گذاشتم لبامو و شدم قدم پیش خودم. خندید بازم

 .کرد می روانیم... رفت می حسام و اومدم نمی اینکه فکر... شکر رو خدا.. اینه

 :گذاشتم اش سینه روی رو سرم و کردم تموم رو مون بوسه

 ...هنوز پریودم که حیف -

 :مالید رو کمرم

 کردی؟ می چیکار نبودی پریود -

 :گفتم و کشیدم دست رو گلوش روی

 .میاد خوابم خیلی... بزارم هم روی راحت رو پلکام نتونستم دیشب از... باش هیس االن... میگم بعداً -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان
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 122_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :خندید

 ...بخوابم نتونستم منم... عزیزم بخواب -

 می گوش قلبش ضربان صدای به و بودم بسته رو چشمام. بودم خوابیده و بودم کشیده دراز حال همون تو

 .کردم

  ...برم خواستم می... فاطمه اومدی که خوشحالم -

 ...بده قول... حسام نمیری بشه که هرچی... نمیری دیگه... هیش -

 ...نمیرم وقت هیچ دیگه... عزیزم میدم قول -

* 

 بدنم به قوسی و کش و نشستم مبل روی. نبود حسام و بودم خوابیده تنها مبل روی شدم بیدار خواب از وقتی

  .شدم بلند و دادم

 حسام؟ -

 ...ینجاما -

 :زدم لبخندی بهش و آشپزخانه سمت رفتم

 کنی؟ می کار چی -

 توی رو شده خریداری بیرون از بود مشخص که کباب جوجه چلو دیس یه. کرد اشاره میز به و زد چشمکی

 .بود شده چیده دیس

 .کنم بیدارت بیام االن خواستم می -
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  ...ممنون -

 :تمگف و گزیدم لب پایین طبقه دایی یادآوری با

 .پایینه دایی... حسام وای -

 .گیالن برگشت اون... نباش نگران -

 :کردم نگاه حسام به شده گرد چشمای با

 من؟ بدون رفت؟ -

 بیایم مادرم با هفته آخر گفته اما من، پیش اینجا بمونی که داده اجازه اونم کرده صحبت پدرت با گفت... آره -

 .کنیم عقد که این برای گیالن

 :شد نمی تر گرد این از چشمام

 گفته؟ اینو بابا -

 .بگیری تماس خودت تونی می کنی، نمی باور. آره: خندید

  ...گشنمه فعالً -

 :گفت حسام که بودیم خوردن مشغول و نشست مقابلم هم حسام و میز پشت نشستم

 .ببریم محضر برای تا آزمایش برای بریم باید فردا -

 :فتمگ و دادم تکون تایید معنای به سری

  ...باشه -

 :گفتم خوردیم که غذامون

 بمونی؟ پایین میای... تهران نیاد کسی هفته آخر تا کنم فکر.... امم. کنم عوض رو لباسام... پایین میرم من -

  ...آره -
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 اینجا حسام با رو کامل هفتة یک بود قرار. شدم قرمز هم خجالت از و خندیدم که زد شیطنتی از پر چشمکی

 ؟بمونم تنها

. تو رفتم و کردم باز درو. بود پایین در روی کلید. بیرون اومدم خونه از و برداشتم رو وسایلم و چادر و کیف

 .باشه دایی کار باید زدم حدس. بود چسبیده بهش برگه یه که بود قدی آینة یه ورودی در پشت

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 123_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در یاشک های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 گفته نیاد، پیش مشکلی احیاناً اینکه برای اما. بمونی اینجا داده اجازه کردم، صحبت پدرت با گیالن میرم من -

 بیاین حسام با و بردار رو پدرت و خودت شناسنامه هفته آخر. نشو خارج خونه از تنها باشن، خونه مواظب

 یه شدی، بیدار خواب از. نزن حرفی کسی به پس میشه، خبر با حسام مادر و خودمون فقط عقد نای از. گیالن

 .عزیزم فعالً! نکنین شیطونی باشه حواستون. بزن مادرت به زنگ

 :گفتم خجالت با

 هی. اتاقم سمت رفتم و کردم جدا آینه از رو کاغذ کنم؟ نگاه چشمات تو چطوری دیگه من حاال... دایی... وای -

 .حموم سمت رفتم. زاپاسم حوله با و برداشتم لباس دست

 شب فردا که اینه قدم اولین... خب. کردم بندی دسته و کردم می باید که هایی کار اومدم، در که حموم از

 رو کار این دوبار یکی فقط من البته. کرد می اپالسیون رو مامان و منو خونه اومد می که کسی به بزنم زنگ

  .بودم کرده

 .مامان به زدم می زنگ باید االن اما



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   258 

 

 رو جون مادر خونه شمارة همین برای نداشتم رو باباشون جدید شماره و داشتم برش و خونه تلفن سمت رفتم

 .گرفتم

  بله؟ -

 :گفتم بعد و گزیدم لب مادرجون صدای شنیدن با

 .ام فاطمه... جون مادر سالم -

 !سفید چشم خود سر خانم کار سر علیک -

 : گفتم و بستم عذاب با رو شمامچ

 .مامان به بدید رو گوشی میشه. مادرجون درسته میگی شما هرچی -

 .دار نگه دستت گوشی -

 :گرفت رو گوشی مامان ثانیه چند بعداز

 فاطمه؟ -

  ... می طوری اون نباید دونم می ببخشید... مامان سالم -

 از فقط نداره، مشکل کارت نیت با هم پدرت البته... نه پدرت نظر از اما کردی، درستی کار من نظر از... دخترم-

 .یکم نگرانه امنیتت نظر

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس

  ...بود کرده داغونم بزاره تنها بخواد حسام که این فکر واقعاً... من... مامان نباشین من نگران -

 .شدی عاشق چون... عزیزم دونم می -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .انگاری گفته چیزایی یه دایی...  تههف آخر -
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 جواب. کنین عقد گیالن توی که برداری نره یادت رو بابا و خودت شناسنامه هفته آخر.... عزیزم آره: خندید

 .بیاری نره یادت هم رو آزمایشون

  ... یا عقد این به راضیه هم بابا... مامان... باشه -

 از قبل تا نکنین شیطونی زیادی... فقط... خب. داره رو زندگی یه ارةاد جربزة داد نشون حسام.... دخترم راضیه -

 !...دخترم باشه عقد

 :گفتم خجالت با... میشه بلند دود داره هام گوش از کردم حس و شد قرمز صورتم

  ...چشم -

 .نرو بیرون خونه از هم تنها باش خودت مواظب... میکنم قطع من دیگه خب... دخترم آفرین -

 .هست حواسم چشم: خندیدم

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 124_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 عزیزم؟ نداری کاری. برم من. دخترم آفرین -

 خدافظ. برسون سالم... نه -

 .عزیزم خداحافظ -

 یخچال به نگاهی و شدم آشپزخانه وارد داد، می نشون رو وبغر 6 که کردم نگاه ساعت به و گذاشتم رو گوشی

 زده کپک همشون... و هویج و بادمجون یا بود زده کپک که رب مثل. بودن شده فاسد غذایی مواد اغلب. کردم

  .بودن
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 بزنم زنگ یا بخره بره حسام یا تا خرید لیست به کردم شروع کردم، خالی فاسد مواد از رو یخچال این بعداز

 .بیاره بخره یکپ

 لباسی چوب روی که لباس دست چند با بود دستش ساک یه حسام. شد باز و خورد ورودی در به ای تقه

 .بود گرفته دستش و بودن آویزون

 اتاقت؟ تو بزارم رو اینا -

 .آره -

 نروش رو زیرش و کتری سمت رفتم و شدم بلند و کردم تکمیل رو لیستم منم. بزاره رو وسایلش رفت حسام

 .بود گرفته دوش بود رفته اونم کنم فکر ، آشپزخانه اومد حسام که کردم

 نوشتی؟ چی... خانومم -

 .نوشتم لیست یه همین برای. شده خراب شون همه موادغذایی همة تقریباً -

 :گفتم و کردم نگاه حسام به چشمی زیر

 ...اینکه یا خره می میره آقامون یا حاال -

 :بیرون کشید هام انگشت نبی از لیستو و زد لبخندی

 .خره می میره آقاتون که معلومه -

 :گفتم و دادم تکیه کابینت به و زدم لبخندی

 زدی؟ زنگ مادرت به... ام -

 :گفت لبخند همون با حسام

 .نگه چیزی کسی به مامان اتفاقی احیاناً که رو قضیه میگم زنم می زنگ عقد از قبل روز دو یکی... نه -

 :گفتم و کردم نگاهی و یخچال سمت رفتم و دادم تکون سری

 .مادرجون خونه تو بودی شاهد که خودت. نداره تعریفی آشپزیم من... بگما فقط -
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 .عزیزم میدم یاد بهت خودم -

 :کردم نگاه بهش رفته باال ابروی با

 بپزی؟ غذا بلدی تو -

 :زد شیطنتی پر چشمک

 .عزیزم داره شوهرت که هنریه ها ده از یکی -

 :گفتم و  کردم یاخم

 !...که میشه بیشتر من از داره هنرات... باشن بلد نباید رو چیزا این که مردا آخه؟ چی یعنی -

 :ایستاد بهم نزدیک خیلی فاصلة تو و چسبوند یخچال به طرفم دور دستاشو و خندید

  ...منی عشق تو -

 :گفتم باز نیش با که انداختم باال ابرویی

 !نکن خرم -

 :بوسید مو گونه روم شد خم خندید بلند

 بگی؟ باید چی منی عشق جملة جواب در... خب... بگیرم اعتراف خوام می -

*** 
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 :گفتم و زدم راه اون به رو خودم
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 .نبود جاش سر حواسم زیاد ادبیات های السک تو. نمیاد یادم -

 بود؟ عشقت به حواست -

 به کالسا بیشتر تو البته. نشست می من تنگ اومد می دقیقاً ادبیات کالس سر حسام...!! بیشعــــور حسام

 یه سمت یه باشه، دیوار سمتم یه که بشینم ها گوشه کردم می سعی آخریا این که این تا بود وضع همین

  .باشه پر طرفم دو یا. هدیگ دختر

 .اعتراف بی اعتراف -

 :گفت و اومد تر نزدیک

 من میگن یا... عاشقتم منم میگن مواقع، جور این... میگن چی منی عشق جواب در بگم بهت خودم بزار پس -

  ...بیشتر

 همه این از میرن سرخی به هام گونه کردم می حس گذشت، می که لحظه هر و بود رفته باال قلبم ضربان

 .نبود کار در لمسی هیچ که این اما نزدیکی،

 نداشتم دوست. کنم جور و جمع رو فکرم بتونم تا کردم می دورش خودم از یا کردم می پرت رو حواسش باید

 .کاره بهترین فرار مواقع، جور این. بیارم در بازی ضایع

 نمیری؟ خرید -

 :گفت و زد لبخندی

  ...دارم دوستت من... عزیزم منتظرم -

 :کردم نگاه حسام چشمای به و باال اوردم رو نگاهم بعد و کردم نگاه حسام لبای به و گزیدم لب

 .دارم دوستت -

  .گذاشت لبام روی لباشو وقتی. دیدم رو لبام روی بزاره رو لباش تا اومد می جلو داشت وقتی لبخندش
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 با. رفت عقب و زد سریع بوس یه کنم، شهمراهی بخوام که این از قبل اما شد پرت بلندی یه از انگار دلم

 :گفت بیرون، رفت می آشپزخانه از که طور همون و گرفت فاصله ازم و زد بهم چشمکی شیطنت

 .خرید برم کنم عوض لباس میرم من! شد دریافت نظر مورد انرژی -

  !!....پسرة. کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 دست از. کردم فوت نفسمو رفتنش با. رفت و فرستاد برام بوسی هوا تو رفتن موقع حسام و کشیدم هوفی

 .اومد نمی بدم چندان البته... سازه می رو کارم حسام بشم پاک که این محض به مطمئناً. حسام

 .بیوفته اتفاق این بعد باشه ام شناسنامه تو اسمش بقیه مثل داشتم دوست من اما

 و ساده غذایی منوی تا چند اینترنت تو و کردم گیری گرد ور خونه بیاد حسام تا بود گرفته خاک حسابی خونه

  .کردم پیدا رو سریع

 با جورایی یه امشب...  اما بودیم تنها که نبود شبی اولین. کردم می رو رو داشتم توان در چه هر باید امشب

 .داشت فرق ها شب بقیه

 شوهرش از نحو بهترین بخواد که اشهب داشته اینو وسواس خونه زن و باشه مشترک زندگی روز اولین انگار

 .کنه پذیرایی

*** 
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 آدرس دیگه روز سه برای که این از بعد. گرفتم رو کرد می اپالسیونمون که کسی شماره و برداشتم گوشیمو

 .کردم قطع رو تماس بده، انجام رو اپالسیونم خونه بیاد تا دادم بهش
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... خبره چه. بیاره بقیشو تا رفت حسام و گرفتم ازش. بود پر دستاش برگشت حسام که بود شب هشت نزدیکای

  .بود کرده خرید همه این

 .کنم یادداشت رو خرهب باید که هم رو تعدادی باید بنویسم لیست براش بخوام بعد به این از احتماالً

 .بود چیزی یه دست برگشتو حسام که کردم می جا جابه رو ها خرید داشتم

 .خانمم به تقدیم -

 اون و بخری گل دختر یه برای میشه مگه. شد باز نیشم سرخ طبیعی های گل از کوچیکی گل دسته دیدن با

 !نشه؟ زده ذوق و نیاد لبش روی لبخند

 !مرســـی... وایی - 

 :گرفتم ازش رو گل دسته. نبود خودم دست اما دادم؛ می نشون زدگیمو هیجان همه این نباید احتماالً

 .ممنون -

 .شده رنگی های چراغ از پر چشماش تو کردم می حس

  .نکردم کاری.. عزیزم گله برای گلی -

 .کنه عوض رو لباساش رفت حسام و بوسیدم شو گونه

 .بود زمینی سیب کوکو اومدم، می بر راحتی به سشپ از و شد می آماده سریع که چیزی تنها

 .کردم کم رو زیرش و ریختم طرفه دو ماهیتابه توی نهایت در و شدم سازیش آماده مشغول پس

 .نشستم مبل روی حسام کنار و ریختم چایی

 .خانم نکنه درد دستت -

 ...خرید رفته اون... شدیم شوهرا و زن شبیه چقدر... عجب. زدم لبخندی

  ...میارم چایی راشب من
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 ...و نکنه درد دستت میگه اون

 عزیزم؟ میزنی لبخند چی به -

 .امشب شدیم شوهرا و زن شبیه اینکه -

 :خندید

 .همینطوره چون -

 .گذاشتم کمرش دوطرف پاهامو. بشینم پاهاش روی تا خودش سمت کشوند منو

 :گفتم و کردم حلقه شل اش گردنش دور دستامو

 !نکنیم یشیطون گفت مامانم -

 :گفت و خندید

 .نداره اشکال که یکمش -

*** 
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 ...عقد از بعد... داره اشکال -

  .بودم شده راحت چقدر. کشیدم خجالت واقع در. کردم سکوت

 :گفت و داشت ام نگه که رکنا برم اومدم

 باشیم؟ داشته کامل رابطة اگر نداره اشکال یعنی عقد، از بعد -
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 :گفت که دادم تکون رو سرم و گزیدم لب

  ...خوبیه خیلی خبر -

 :گفت که پایین انداختم رو سرم

 .باشی داشته رو آمادگیش تو که درصورتیه این البته -

 .کرد یخ چاییمون کنم فکر -

  .کنم هضمش راحت بتونم که نیست چیزی.... کامل رابطة. کشیدم نارک زده خجالت

 .برگردوندم رو ماهیتابه و آشپزخانه رفتم خوردیم رو چاییمون

 .آشپزخانه تو اومد حسام که چیدم می رو میز و داشتم و کردم ریز ریز رو ها گوجه

 .نداره تعریفی من آشپزی دونی می خودتم... بگم االن از -

 .داری رو پخت دست بهترین تو من بنظر -

 االن خب اما شد؛ می چندشم زدن، می حرف هم با طوری این نفر دو اگر بشم، آشنا باهات اینکه از قبل خب -

 .میده آدما به خوبی حس چقدر حرفا اینطور فهمم می

 :خندید

 ...شکر رو خدا -

* 

 سرکار بود رفته حسام بعد روز صبح. یدیمخواب هم پیش دوتایی و انداخت زمین روی اتاقم تو رو جامون حسام

 :بود گذاشت یادداشت برام و

 به و بخور کامل صبحانتو. گرفتم رو خداحافظیم و بخیر صبح بوس اما. کنم بیدارت نیومد دلم. خوشگلم سالم -

 بینمت می عصر. کرده زیاد رو کارام گرفتم مرخصی که روزی چند این میام؛ ظهر از بعد من. برس خودت

 .شگلمخو
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 :گفتم و زدم لبخندی

 .هست من به حواست اینقدر که بشم قربونت -

 .کرده حاضر صبحانه برام میز روی دیدن که آشپزخانه رفت و شستم رو صورتم و دست

 ...بود شده پیچیده پارچه الی تازه نون. بود صبح 9 ساعت

... واقعاً اون اما مونه؛ می دلم به هتاز نونِ داغ حسام، با ازدواج با کردم می فکر!! عاشقشم واااایییییی

 .مرررررررررررررررد....مرررررررررده

 ...متفاوته آدما معیار خب

 شام برای خواستم می اما ندارم ناهار برای کردن درست قصد دونستم می خودمم و خوردم مفصل مو صبحانه

  .خورد می برنج ناهار برای حسام قطعاً. کنم درست توپ چیز یه

 .کردم می درست نونی چیز هی باید پس

 .کنم درست بادمجون هلیم که گرفتم تصمیم اینترنت، تو زدن گشت کلی از بعد

 .بود راحتتر بنظر

*** 
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 .کردنش آماده برای بود زود خیلی هنوز. وی تی جلوی نشستم رفتم و دراوردم یخچال از گوشتو

 .رفت در دستم از زمان و شدم مشغول گوشیم با

* 
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  .است آماده تقریباً منم غذای. اومده کار سر از وقته خیلی حسام

 :گفتم افتادم فردام اپیالسیون یاد و بندازم سفره دیگه ساعت نیم داشتم تصمیم و نشستم حسام کنار

 .نیا خبر بی خونه بیای خواستی احیاناً اگر صبح فردا... یراست -

 چرا؟ -

 .خونه بیاد اپالسیونم، برای زدم زنگ -

  .باشه حواسم و باشم باال من که بیاد شب بگی تونستی می صبح؟ چرا وقت اون -

 :گفتم تعجب با

 باشه؟ حواست چی به چی؟ یعنی -

 .بیاد عصر بگو بزن زنگ... و بیاد یکی و بمونی تنها خوای می... تنهایی خونه یه توی تو... دلم عزیزم -

 :گفتم و شدم خیره حسام به باز دهن با

 اعتماد بهش اگر خونه، میاد مامان منو اپیالسیون برای هاست مدت خانم این... حسام کنم درک تونم نمی -

 .بیاد بهش گفتم نمی که نداشتم

  ...ریندا اپیالسیون به نیاز اصالً تو من بنظر -

 .نگفتم بهش هم کلمه یک حتی آشپزخونه، تو رفتم و شدم بلند اخم با بعد و کردم نگاهش درهم چهرة با

  بشه؟ غیرتی خودی بی اینطور داره معنی چه

 های گیر و غاز یه من صد های دلیل این با نه... باشه جا به که زمانی برای اما میاد؛ خوشم شدنش غیرتی از

 ...خود بی پیخ سه

 .اشبزخانه تو اومد که کردم می آماده رو سفره اشتمد

  ...عزیزم -
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 :گفت که ندادم بهش اهمیتی

 .سرکارم میرم رفت شد تموم کارش وقتی مونم می گیرم می مرخصی من میاد؟ چند ساعت صبح -

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 .کنی می ریطو این داری تو که بیاره سرم تونه می بالیی چه خانم یه دونم نمی -

 اون بنظرت. بستم پاهاتو و دست و اتاقم تو بردمت و دزدیدمت راحت چه من که نکردی فراموش فاطمه، -

  کنم؟ تجاوز بهت داشت کاری واسم موقع

 :داد ادامه جدیت همون با که سمتش برگشتم اخم با

 تنها خونه توی تو فهمه می مسلماً ،بشه وارد وقتی ببینه، برهنه تورو بدن قراره اینجا بیاد قراره که زنی اون -

 .ندارم ازش شناختی هیچ که آدمی دست به بسپرم رو تو که کنم نمی ریسکی همچین من. هستی

*** 
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 منع آدما همة با برخورد از منو تونی نمی تو. میکنیم زندگی آدما بین داریم ما. توعه شکاکی از نشون این -

 .شناسیشون نمی چون صرفاً کنی،

 قرار چون نداشتم؛ مشکلی اومد می تو صورتِ آرایش برای زن اون اگر مسلماً. کنم می منع رو تو نگفتم من -

  .باشی لباس بدون اون جلوی نبود

 :خودش سمت برگردوند و گرفت رو بازوم که بگردوندم رو روم دوباره همین برای. اابد و اصالً. فهمیدمش نمی

 .گردونی برمی رو روت که نشده تموم حرفامون هنوز -
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 :گفتم اخم با سینه به دست

 .کنن نمی قانع منو میاری که هایی دلیل -

 .بود شده عصبانی حسام. توهم رفتن بدتر اخماش

 چون اما صدرصده، درست میگی تو که هرچیزی انگار میکنی رفتار جوری یه. مکن درک رو تو تونم نمی منم -

 نمی تو. فاطمه نکن بحث من با. نیست حالیم... و اجتماع و زندگی از هیچی اومدم، کوتاه جلوت همیشه من

 ن،افت می گیر. شده گرگ از پر جامعه که بفهم. کنن می سوءاستفاده ها زن از دارن هایی طریق چه از دونی

 زن بینه، می آسیب وسط این که اونی خوام نمی من. دید آسیب وسط این نفر یه که وقتی اما میشن، مجازات

 .بره و بشه تموم کارش تا مونم می منتظر باال طبقه من... خب خیلی... داری اعتماد زن اون به. باشه من

 .رونبی رفت آشپزخانه از بزنم، ای دیگه حرف من بزاره که این بدون بعدم

  .کردم نگاه رو رفتنش غیض با

 دیگه هم با. بود اونجا چینی ظرف یه گندم، شانس از که سینک، تو کردم پرت رو بود دستم توی که لیوانی

 .شکستن جفتشون و کردن برخورد

 .شد آراسته نیز سبزه به بود گل -

 .چیدم رو میز سینک، توی شکسته ظرفای به توجه بدون

  .حسام دنبال رفتم بعد و خوردم آب لیوان یه

 .بیام کوتاه موضعم از خواستم نمی

 چیزی و بود نشسته تخت روی و بود دستش گوشیش حسام. شدم اتاقم وارد هم در اخمای با همین برای

 .کرد می تایپ

 .است آماده شام -

  .شد بلند و تخت روی انداخت رو گوشیش حرف بی
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 .رفتم آشپزخانه سمت به زودتر خودم

  .جدیه کامالً که بود مشخص اما نداشت، اخم. کردم حسام به نگاهی. نشستیم هم روی روبه

 .نمیام منم. بیاد کوتاه موضعش از خواد نمی حسام معلومه، که طور این خب

 !همیشه مثل... باشه من باید برنده، که دوئل یک به بود شده تبدیل برام مسئله این

 .نیست منطقی دلیلش چون بیاد، کوتاه باید هم بار این پس اومده، کوتاه من جلوی حسام همیشه

*** 
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 و کرد مکث شکسته، ظرفای دیدن با. بزاره برد سینک تو ظرفاشو خورد، همیشه از کمتر که شام از بعد حسام

 .گذاشت کابینت روی سینک کنار

 :کردم زمزمه غیض با بیرون رفت که آشپزخانه از

 .کرد می جمع رو شکسته ظرفای اون خودش صدرصد بود، دعوا این از قبل اگر... زنه نمی حرف کلمه یه -

 .بعدش روز نه روز، اون نه... نیومد کوتاه حسام

 .کرد پهن رو خواب رخت همیشه مثل اما ،کنه جدا رو جاش قهرمون بخاطر داشتم توقع شب اون

 :گفت و گرفت دستمو بخوابم تخت روی رفتم وقتی

 !کنی جدا خوابتو جا نداری حق باشیم، نداشته نظری سر تفاهم باشیم، قهر هم چقدر هر -

  .کردم نگاهش بهت با



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   272 

 

 .نگفتم بهش هیچی همین برای بخواد، معذرت االنه گفتم دلم تو

 .نداشت انگار رو سابق گرمای بغلش... اما. کرد بغلم و کشید دراز پشتم اونم که کشیدم دراز تشک روی

 .شدم خیره نامعلومی جای به تاریکی تو ناراحت،

 بود؟ اشتباه من عقیدة و نظر واقعاً یعنی

  .گنجید نمی مغزم تو

 :بود گذاشته یادداشت حسام شدم بیدار خواب از صبح

 منتظر. کار سر میرم بعد سالمی کنم چکت میام شد، تموم کارش. بشه تموم خانوم اون کار تا باالم طبقة من -

 .پیامتم

 .لجبازیشو همه این فهمیدم نمی اصالً. کردم نگاهش بهت با

  .خوردم مو صبحانه سرسری

  .بود نکرده آماده صبحانه برام حسام بار این

 .شکوند قبل از بیشتر دلمو سرسنگینیش

 :گفت که کردم پهن اوردم مالفه. اومد خانومه

 بیارم؟ در مانتومو نیست مردی عزیزم -

 .باالعه شوهرم نه، -

 .خوشگله مبارکه... باشه: زد لبخندی

 .کردم تشکر و زدم غمگینی و خجل لبخند

 .کردم گریه اما نداشتم، زیادی درد. شد مشغول زود خیلی

 .کنم آروم خواستم می خودمو اینطوری که بود پر دلم اینقدر شاید
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 پریودیته؟ موقع... نکردی گریه بودن تر کلفت موهات قبل سری... جون فاطمه... عه -

 .ببخشید... نه -

 .ترکیده بغضت طوری این که شده دعوات شوهرت با حتماً پس -

 :خندید که نگفتم بار این هیچی

 نمی باهم ولی ...دارنا دوست همو خیلی. دعواعن و جنگ شوهرش با روز هر. نامزده دارم خواهر یه منم -

 .سازن

 .متفاوته موضوعی هر سر نظراتشون... نسازن که نیست اینم البته

 که بگیری بزرگتر سایز یک باید... نه میگه شوهرش... باشه تنم اندازه مانتوم دارم دوست من میگه من خواهر

 ...بزنه تخمین هاتو داشته نتونه مردی هیچ

*** 
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 .میگه چی ببینم تا بودم کرده قطع مو گریه ناخواسته

 سوار چرا که بود انداخته راه داد و قیل شوهرش خونه، اومد دربست تاکسی با مدرسه از خواهرم بار یه مثالً -

 .حرفا این و بریزم سرم تو خاکی چه بیارن سرت بالیی یه... دزده ایدش... نداره آرم که میشی ماشینی

 :گفتم تعجب با ناخواسته

 داد؟ گیر شدن سوار تاکسی سر واقعاً-
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 های دندون... کنن می کار اجتماع تو میرن مردا... فهمیدم رو دلیلش تازه من...دونی می... عزیزم آره: خندید

 اتفاق متأسفانه ها زن برای که هایی حادثه و بار فاجعه های خبر... بینن می چشم به رو خیابون تو گرگای تیز

 بفهمیم خوایم می کجا از... دارهاش خونه مخصوصاً زنا، ما. دارن خبر و بینن می ماها از بیشتر رو افته می

 .شتنهدا دوست سر از اما الکیه، دادناشون گیر وقتاً بعضی...  و گیری خفت یا چیه؟ دزدا دم جدید شگرد

 .میشه دعوام شوهرم با مسائلی همچین سر که نیستم من فقط انگار خب... فکر تو رفتم و گزیدم لب

  .رفت شد تموم کارش اینکه از بعد خانومه

  .دراوردم دوباره بودم پوشیده تازه که رو لباسام

 ؟...بیام کوتاه باید من بار این شاید

 :زدم یامپ و اوردم رو حسام شمارة و برداشتم گوشیمو

 لحظه؟ یه پایین میای... رفت خانومه -

 بدون دیدنم با و شد وارد حسام. شد باز در که شدم لوسیون زدن مشغول رانمو روی و برداشت رو لوسیون

 .موند همونجا ای لحظه لباس،

 بزنی؟ لوسیون این از پشتمو میشه -

 :گفتم و کشیدم دراز شکم روی. اومد جلو مکثی با

 .زنه می جوش بمونه جا جایی... بزنیا موپشت جای همه -

 نه بسوزه سیخ نه که کنیم آشتی جوری امیدوارم. زدم محوی لبخند نشست پشتم روی گرمش دست وقتی

 .کباب

  .باسنم سمت رفت دستش و مالید رو پشتم کل

 داشتی؟ درد خیلی -

 :گفتم و گزیدم لب صداش شنیدن با
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  ...زیاد نه -

 کردی؟ گریه انگار که نشد جوری چشمات چرا پس -

 .کردن می آب کیلو کیلو رو ها قند توجهش همه این از دلم تو و گزیدم لب

 .شد بهانه پالسیون... بود گرفته دلم -

 بود؟ گرفته چی از دلت... اینطور که -

 :گفتم و گزیدم لب. مالیدن به کرد شروع دستاش با رو باسنم لپ هردو 

  ...قهری باهام که این از -

  قهرم؟ باهات نم -

 .کنم اعتراف خوام نمی اما. باشم زده دامن قهر این به بیشتر من شاید... خب

*** 
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 کرد؟ تمیز پاهاتم بین -

 !آره -

 .کردم شل سریع اما کردم، سفت ناخواسته که کشید بهشتم چاک روی رو دست

 داره؟ عواقب سری یه زنمت می لوسیون دارم و جلومی بدنی همچین با که این دونی می -

 :گفتم متعجبی لحن با اما گزیدم، لب بدجنسی با
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 عواقبی؟ چه -

 و تمیز کامالً االن اینکه و پوستم سفیدی دونستم می. مالید پاهام بین به دستشو و کرد باز هم از پاهامون

  .باشه کرده تحریکش ممکنه چقدر نرمه شده، مو بدون

 .کرد می نگاهمم اینکه مخصوصا

 ...بمونم عقد از بعد برای بمونه سمون*سک اینکه برای قولم سر نتونم شاید -

 .کشیدم دراز باز طاق و چرخیدم مالفه روی آروم و گزیدمو لب

 خیره بار این و مالید حساسمو نقطه روی و پاهام بین رفت فرو ارهدوب دستش. کردم نگاه خمارش چشمای به

 .چشمام تو موند

 آشتی؟؟ -

 :لبش روی نشست کجی لبخند

 .بودم جدی فقط... نبودم قهر باهات من -

 .بگزم لب شد باعث بدنم تو دستش مالش از لذت و دادم قورت رو دهنم آب 

  ...پشت از. ..بتونیم شاید... باشی داشته وقت اگر... خب -

 .نگرفتم حسام از نگاهمو اما کردم سکوت خجالت با و

  .پیراهنش های دکمه کردن باز به کرد شروع و برداشت روم از دستشو. شد دوطرفه حاال لبخندش

 ..شده پشیمون... من کنندة وسوسه پیشنهاد با و بیرون بره خواست می انگار

 :گفتم زد خیمه که تنم روی

 ؟...مواظبمی -

 :کرد زمزمه اومد می جلوتر سرش که ونطورهم
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 ...مواظبتم -

 :گفتم بشه متصل لبامون اینکه قبل

 ...گیره می دلم... نباش جدی باهام -

*** 
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 .کردم حلقه گردنش دور رو دستام گرفتن، قرار دیگه هم روی هامون لب که این محض به

 .نباشه روم وزنش تا بود داده تکیه زمین به رو دستش یه اونم

 .مالید می آروم مشتش تو اونو و بود نشسته راستم سینه روی هم اش دیگه دست

   .کشید عقب باالخره اون بوسه، کلی از بعد و کشیدم عمیقی نفس

 .بوسید و کرد فرو گردنم یگود توی رو صورتش

 .بود گرفته هاش انگشت میون حاال رو ام سینه نوک

  ...عشقم دارم دوست -

 :گفتم داشتم احساس چی هر با نشست، لبم روی لبخند

 .دارم دوستت... منم -

  ...کردیم می لمس همو... بودیم باهم ای واهمه و ترس هیچ بدون ها مدت از بعد اینکه

  ...بردیم می لذت هم جودو از و بوسیدیم می
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 .کرد می آراممون داشت که بود مسکن قرص شبیه برامون

 ...چی یعنی «ما» کنیم درک تونستیم می تازه انگار. خورد می پیوند دیگه بهم داشت روحمون انگار

  ...داشتم وحشتناکی درد اولش کرد، عقبم وارد رو خودش کننده نرم با وقتی

 خودش سختی به... اما داخلم بزنه تلمبه که داره هول خیلی اینکه با بودم مطمئن و بود بهم حواسش اینکه اما

 .بشم مسلط دردم به بتونم تا کرد کنترل رو

 .بده ادامه گفتم بهش و شد تر آروم دردم.... باالخره تا بوسیدتم واینقدر کرد نوازشم

 .بغلش توی وندکش منو اون و کشیدیم دراز بغل تو شدیم، آروم دو هر باالخره وقتی

 !دکتر؟ بریم تونیم می زیاده دردت اگر خوبی؟ -

 :گفتم و فشردم اش سینه به صورتمو

 ...خوبم -

 رفت خانم اون  اینکه از بعد حسام بود قرار افتاد یادم که کردم می پیدا ارامش داشتم و بودم بسته رو چشمام

 .سرکار بره

 :گفتم و شدم جدا ازش

 .سرکارت بری خواستی می.. .بگیر دوش پاشو... حسام -

 :گفت و زد لبخندی

 .بودم گرفته مرخصی کالً رو امروز قبل از -

 بیوفته؟ بینمون اتفاقی چه قراره دونستی می یعنی وقت اون -

 :بکشم دراز بغلش تو دوباره تا کشید دستمو

 ...و کنیم آشتی اینکه... بکنم تالشمو خواستم می اما دونستم، نمی -
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  دادی؟ پیام بهم طوری اون چرا پس... بدجنس -

 :گفت و فشردتم خودش به محکم

 .باشی سالم که کنم چک رو بدنت جز جز بیام داشتم قصد... بودم گفته جدی -

*** 
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 کنم استراحت رو روز کل دادم ترجیح منم. بخره وسایل سری یه بیرون رفت حسام نفره، دو محمو یه از بعد

  .بود زده آمپر دردم حاال بدجوری چون

 .شدم کفری کلی و دستشویی رفتم بار صد مجبوری که مونده باز سوراخم کردم می حس

 .بود کادویی جعبه یه و گل شاخه یه دستش برگشت حسام وقتی

 .شد آروم دردم یکنمم حس... خب

 .نکنه فراموش رو چیز همه و بگیره گل و کادو دختریه کدوم

 ...توش که بود قشنگ کاری کنده چوبی جعبه یه شامل کادوش

 ...باشه تونه می چی توش کنین می فکر حتماً

 .زدم حسام سینه به ای ضربه دیدم رو محتویاتش وقتی

 :گفت خنده با اونم

 !...بدم بهت ساز خاطره البته و فاوتمت کادوی یه خواستم می -
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 .زد بهم شیطنتی از پر چشمک یه بعدم

 .حسام سمت برداشتم خیز و میز روی گذاشتم رو جعبه و خندیدم منم

 :گفتم غیض با من و کرد فرار خنده با حسام

 !کنم می موهاتو حسام -

 .ها بکنی یگهد کار یه باید گرفتم برات که کادویی اون با کنم فکر... عزیزم: خندید

 !...بانمکی تو چقدر -

 .کشیدم ای خفه جیغ یهو الکی

 .دراوردم و داشتن درد ادای و زدم زانو زمین روی و گذاشتم باسنم روی دستامو

 فاطمه؟ شد؟ چی -

 .کردم چنگ موهاش توی دستامو که نشست کنارم سریع

 :گفت خنده با

 بره؟ می دل چقدر دونی می موها همین... موهامو دختر کندی... آی آی -

 :گفتم غیض با

 چی؟ دیگه بره؟ می دل... روشن چشمم -

 :فقط خندید حسام

 .خانومم کندی! آی... عشقم... عزیزم -

 موها؟ این با ببری خواستی می کیا از دل بگو -

 .کن باور... خودم خانوم دل از -

 :داد ماساژ رو سرش پوست خنده با که کردم ول و موهاش
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 !هستیا عصبی -

 :کردم نگاهش چپ چپ

 !...ها کنی نمی شوخی من غیرت با -

 .کنم نمی غلطا این از دیگه... خانومی چشم... چشم -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 135_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 :گفتم کردمو ول موهاشو

 بود؟ چی جعبه تو چیزای اون از منظورت دقیقت االن -

 .عقدمون شب واسه عزیزم، کاندومه دوتا: خندید

 :گفت و زد چشمکی

 .شکالته طعم با یکی اناره، طعم با یکی -

 :گفت و خندید که کردم نگاه حسام به شده گرد چشمای با

 .خورد درد به شاید اما نداریم، شدن دار بچه قصد حاال حاال البته. گرفتم هم چک بیبی دونه یه -

 :گفتم و گزیدم لب

  ...اینطور پس -

 :گفت و کرد حلقه دورم دستاشو
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 شکالتی؟ یا اناریش کنیم؟ استفاده کاندوم کدوم از عقد شب داری دوست حاال -

 :زدم بهش مشتی حرص و خنده با

 .آقا بکش نقشه بعد بخوابی پیشم تونی می شب اون بیین اصالً -

 .شدم بلند جام از

 .که نیست مشکلی... دیگه کنیم می عقد -

 ما؟ روی تیزه چشمشون و گوش و اونجاست آدم کلی که باشیم داشته کامل رابطه جایی خوای می واقعاً -

 :زد چشمکی

 .عزیزم میام در خجالتت از کامل فرصت با رسیدیم وقتی... دیگه تهران بیایم بعدش روز صبح قراره... خب نه -

 :گفتم و خندیدم

 عزیزم؟ ینکن رودل -

 ...خانومی نه -

 .نیوفته محتویاتش به چشمم بستم رو جعبه در

 .طعمیه چه کدوم بدم توضیح برات قشنگ بیا نداره خجالت: حسام

 !حسام -

 :باال برد تسلیم معنای به دستاشو خنده با

  .خوشگلم میاری جوش چرا -

* 

  .حسام و خودم لباسای از بستم چمدون یه

 .دارم استرس خیلی
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 .خونه اورد می عاقد یه دایی شبم و برسیم ظهر از بعد بود قرار

 .مادرجون خونه بیاد خاموش چراغ مادرش بود قرار و مادرش به زد زنگ حسام دیروزم

 !داری استرس کنم می حس: حسام

  .بود تابلو این کامالً حالم از

 تو؟ بودی کی باهوش -

 .عزیزم که بیوفته اتفاقی ستنی قرار نگرانی؟ اینقدر چرا. خانومم باهوش: خندید

 .دارم استرس خیلی. حسام نیست خودم دست اما دونم، می -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 136_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 آره؟ ؟..ترسی می زفافمون شب از نکنه -

 .کنه می فرق جاش فقط دیگه؟ عقبه از مون طهراب مثل اونم... زیاد نه -

 :خندید حسام

 لذت اینقدر مطمئنم جلو از ولی... تو بری نمی لذتی چندان پشت از... خوشگلم نیست شبیه هم ذره یه حتی -

 .میشه بیشتر منم از میلت که بری می

 :گفتم خجالت با

 .باشه زیاد ممکنه خیلی ردشد نشم، تحریک خوب اگر بود نوشته اینترنت تو اما. اینطور که-
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 داشتن آمادگی تو اینکه مگر. باشی شده تحریک میشم مطمئن خوب باره این از... قشنگم نباش نگران -

 .باشی نداشته رو س.سک

 :کرد نگاه حسام رخ نیم به تردید با

 .دارم استرس خیلی... االن اما ام، آماده کردم می فکر دیروز تا... حسام دونم نمی -

 :زد بخندل فقط

 .میدیم انجامش باشی داشته رو آمادگیش و بخوای تو که وقت هر. نباش نگران -

 :وگفتم زدم بهش لبخندی

 .ممنون -

 .گذاشت پاش ران روی گرفت دستمو

  چطوره؟ ویال بریم عقد از بعد شب اینکه مورد در نظرت: حسام

  .کنم فرار ها نگاه سنگینی از نمتو می میشم بیدار که بعد روز. بود بهتر مسلماً. کردم فکر کمی

 .باشه راضی بابات که شرطی به نیست، فکری بد... خب -

 .دیگه کنه می حلش بگیم مامانت به اونو -

 بعد امشب گفت و زد زنگ سید به رانندگی، حین و برداشت رو گوشیش اونم که دادم تکون سر براش خنده با

 .کنن آماده رو اونجا ویال میریم عقد از

 .خوردیم راهی سر های رستوران از یکی تو رو ارناه

 زد خودش پوشیه یه. آرایشگاه بریم باید گفت سریع مامان اما. استقبالمون اومدن رسیدیم، که بود ظهر از بعد

 .بیرون اومدیم مادرجون خونه از باهم و

 برم؟ آرایشگاه که خبره چه مگه -

 !عقدته -
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 داریم؟ مهمون مگه اینه منظورم. دونم می که اونو -

 کنی؟ خوشگل یکم شوهرت دل برای خوای نمی کنی؟ آرایش مهمون برای باید فقط مگه -

 .نظر اون از... آها -

 .سرمون زد غر کلی آرایشگره و بودیم رسیده دیرتر ما اما بود، گرفته نوبت قبل از مامان. شدیم آرایشگاه وارد 

 خودم خواست به موهامم. فقط داد انجام گریم مثل کمرنگ، خیلی آرایش یه مامان، و خودم خواست به

  .کرد فر رو انتهاش

 .کرد باز برام هم خوشگل کج فرق یه

 .دنبالمون بیاد دایی زد زنگ مامان

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 137_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .فقط بودن مبینا و مونا و شهرام دایی و مادرجون... حسام مامان... بابا مامانو. نبود خاصی مهمون

 .خوابیدیم می که اتاقی یه تو برد منو مامان و کردم پایین سر با ای کلی سالم

 :لبم روی نشست لبخند بودن، چیده که خوشگلی عقد سفرة دیدن با

 .باشم داشته عقد سفره کردم نمی فکر اصالً -

 :گفت و زد لبخندی مانما

  ...کنه می کار عقد سفره و مزون توی اون. جونه مونا زحمت البته میشه؟ مگه عقد سفره بدون عقد -
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 :کردم بغل رو مونا سریع. اتاق تو بودن اومده هم مبینا و مونا

 .شدم غافلگیر واقعاً. جون مونا ممنون -

 .عزیزم باشه مبارکت -

  میشه؟ مگه لباس بدون عقد... شبپو هم رو لباست بیا: مامان

 .سبز تاج یه با بود خوشگل خیلی سبز لباس یه. رفت نمی کنار لبام روی از لبخند

 .بپوشم رو لباس کردن کمک باهم مونا و مامان

 :گفت و گذاشت موهام روی دقت با مونا رو تاج

 .اومده عاقد. کنیم صدا هم رو حسام تا بشین اینجا... عزیزم بیا -

 نگاه شنل زیر از و حسام. کرد صدا رو حسام بیرون رفت مامان و نشستم مبل روی. کردن تنم دار کاله شنل یه

  .کردم

 .بود پوشیده سفید پیراهن با مشکی شلوار و کت

 .بود دستش هم گل دسته یه

 یرو همیشه تا حسرتش کردم می فکر. واقعاً شدم خوشحال خیلی. بود ها عقد و عروسی بقیه مثل چیز همه

 .مونه می دلم

 .بودن نشسته اتاق بیرون دایی و عاقد و بابا

 .نشست پیشم و داد بهم رو گل دسته حسام

 تور با که بود شده تنبیده توهم قلب دوتا وسطش که بودن گرفته سرمون باالی ای پارچه حسام مادر و مونا

 .سابید می رو قند داشت من مادر و بود شده دوخته

  .میکرد نگاهمون محوی لبخند با و بود نشسته صندلی روی هم مادرجون

  .کرد باز جلومون و بوسید و برداشت رو قرآن حسام کرد، شروع که عاقد
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 حسام عقد معصوم، 14 نیت به سکه تا 14 و شمعدان و آینه جفت یک و مجید اهلل کالم جلد یک مهریه با من

 .شدم

 .بوسیدیم دستشو هم ما خب که بوسید رو دومون هر .بود دستش دفتری داخل، اومد بابا گفتیم، که رو بله

 .کنیم امضا داد رو دفتر

 رفت بابا شد، تموم وقتی. کرد می امضا تند تند حسام اما برد بیشتری وقت بود، سخت یکم من امضای چون

 .بیرون

 .ببینم رو چشماش تو برق تونستم می صورتم دیدن با باال داد رو شنلم کاله حسام

 .خوردنه لعس وقت: مونا

 .... رو اش کوچیکه انگشت گرفتش، حسام جلوی اول

*** 

 زمردهایاشکی# رمان
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 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 به اما بهش میده خبر بابا به گفتن از بعد گفت اونم و بود گفته رو ویال به رفتن ماجرای مامان به آروم حسام

 .شد هم همینطور. کنه می موافقت یقین به قطع طور

 .کرد موافقت بابا

 .شدیم ماشین سوار و شنلم روی انداخت رو چادرم مامان و پوشیدم رو شنلم

 :گفت شد سوار هم حسام وقتی

 !متأهلی زندگی سوی به پیش -
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 کنارمون ماشینای و کرد می بوق بوق خیابون تو و کرد زیاد ته تا و گذاشت شاد آهنگ یه حسام. زدم لبخندی

 خوشی سر از طوری همین یا هست داماد و عروس ماشین تو بودن فهمیده یا حاال... کردن می همراهی هم

 .زدن می بوق

 .بود روش کن دود اسپند که بود دستشون سینی یه زنش و سید رسیدیم، که این از بعد

 .گفتن آمد خوش و اشتنگذ سینی توی و چرخوندن پول سرمون باالی

 :شدم شوکه گلبرگ و شمع همه اون دیدن با شدیم که ویال وارد

 خانمشه؟ و سید کار این کنم باور یعنی -

  :خندید

 .باشم کرده راهنماییشون یکم من شاید -

 :گفت و سمتم اومد بست که درو حسام

 نباشه؟ شوهری و زن رقص بعدش اما باشه عقد میشه مگه... بیا -

 .زدن می حرف هم مثل امروز همشون. مخندید

 .سمتم اومد و مبل عسلی میز روی گذاشتی و کرد پلی آهنگ گوشیش، توی از. دراورد رو شنلم و چادر

 .برقصیم تانگو اول خب، -

 :انداختم باال ابرویی

 بلدی؟ -

 عزیزم؟ گرفتیا کم دست شوهرتو -

 .کردم همراهیش. بودم بلد چیزایی یه منم. بغلش تو کشوند منو

 .بوسید لبامرو و صورتم روی شد خم و وایستاد یهو که کردیم می نگاه دیگه هم چشمای تو
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 :کشید عقب مدتی از بعد و کردم همراهبش

 عربی؟ برقصی بلدی -

 :گفتم زده خجالت اما کردم نگاه حسام به تعجب با

 .نه -

 دوست. کنم می نامت ثبت رقص کالس اشت،ند برات خطری دیگه بابام... و افتاد آسیاب از آبا... سرت فدای -

 !برقصی برام دارم

 .حسام به برسه چه... شدم ناراحت منم

 .باشه -

 .باال کشید و گرفتم دستم

 .بودن کرده روشن کوچیک های شمع رو پله راه کل. رفتیم خودش اتاق همون به

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 139_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در شکیا های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .رسیدیم که اتاق به

 :گفت حسام

 .شبی نصفه خونه نگیره آتیش کنم خاموش رو ها شمع برم من -

 .رفت و بوسید سریع رو سرم
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  .کردم نگاه رو رفتنش لبخند با

  .شدم طمئنم که کمم آرایش از و کردم نگاه صورتم به و وایستادم آینه جلوی رفتم سریع

 .شدم بلند بعد اما. نشستم تخت روی

 !کنم؟ چیکار دونم نمی

 بشورم؟ آرایشمو برم

  ...کرده صبر وقت همه این نبابا

 کنم؟ پاک آرایشمو و برم من که اینجا بیایم گرفته اجازه مامانشون از

 .نبود تنش کتش. شد اتاق وارد حسام که نکشید طول مدتی و کنم چیکار دونستم نمی

 :زد بهم لبخندی دیدنم با

 .شدی ها فرشته شبیه -

 .زدم لبخندی

 :گفت و وایستاد جلوم اومد

 .بیاریم در تاجتو اول بزار -

 .دراوردیم رو بودن کرده محکم تاجو باهاش که هایی گیره هم، کمک با

 .کرد بغلم حسام اوردنش، در محض به

 :گفت و کرد حلقه دورم دستاشو

 ...عشقم دارم دوستت -

 :زدم ندیلبخ

 ...دارم دوستت منم -
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* 

 (!خوردین ضدحال...!! یوهاهاها)

  .حموم سمت رفتم و شدم بلند جام از. هنوز بود خواب حسام شدم بیدار خواب از صبح

 .کنم خفه خودمو خواد می دلم افتم؛ می دیشب یاد آب دوش زیر

 .دراوردم بازی کولی بدجور

 .حسام طفلی

 ...زیبا عشق و نوازش و ناز اینقدر

 .کشیدم می عقب خودمو ،...و بزنه پردمو کنه تموم کارو خواست می وقتی آخرش

  ...نبودا خودمم دست البته

 .نداشتم رو باشم داشته ممکنه که دردی تحمل آمادگی

 ...کنه تحریکم کرد سعی دوباره هرچی

 .کشیدم می کنار رو خودم سریع رسید، می که مرحله اون به باز ،...و کنه بوسم

 ...بشم صبرش فدای الهی

 .داشتیم رابطه پشت از نداشتم، ترسی دیگه پشت برای که اونجایی از

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 140_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل
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 .کنم نگاه چشماش تو نمیشه روم دیگه

 .پوشیدم رو بود اونجا که تمیزی ربدشامبر. بیرون مدماو غسل از بعد. گزیدم لب

 .میره ویبره داره تخت کنار میز روی موبایلش دیدم که بود خوابیده هنوز حسام شدم، که اتاق وارد

 .نشه بیدار خواب از تا داشتم برش سریع

 .وکیل بود نوشته کردم شماره به نگاهی

 .نه یا کنم داص رو حسام دونستم نمی... انداختم باال ابرویی

 .کردم باز رمزشو دونستم، می حسامو گوشی رمز که اونجایی از. اومد پیام که بودم دوراهی و تردید تو

 .بدید جواب رو گوشی لطفاً... افتاده پدرتون برای اتفاقی یه. دارم واجبی خیلی کار عمادی، آقای -

  .باال بود رفته قلبم ضربان. نکردم تردید دیگه

 :دادم تکونش و گذاشتم حسام زویبا روی دستمو

 ...حسام... حسام -

 :زد لبخندی دیدنم با شد بیدار خواب از

 .عزیزم شدی بیدار -

 :سمتش گرفتم گوشیشو

 .باهات داره مهم کار یه بابات وکیل -

  .رفت توهم اخماش

 .رفت کنار اش برهنه تنه باال روی از پتو و نشست تخت روی سریع

 :فتگر تماس و گرفت گوشیشو

 ...سالم -
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- ... 

 :شد بلند تخت روی از یهو که کردم نگاهش نگرانی با. پرید حسام رنگ یهو

  چی؟ یعنی -

- ... 

 .زمین روی افتاد دستش از گوشی

 :گفتم و برداشتم رو گوشی سریع نگرانی با 

 الو؟ -

 خانم؟ -

 اقا؟ شده چی -

 همسرشونین؟ شما -

 شده؟ چی بله -

 .کردن قلبی سکته متأسفانه بزرگ عمادیِ قایآ دیشب... میگم تسلیت -

 :کردم نگاه افتاد زمین روی زانو به که حسام به و گزیدم لب

 .خداحافظ -

 :نشستم حسام جلوی و تخت روی کردم پرت رو گوشی سریع

 ...حسام... حسام -

 .میگم چی شنید نمی انگار اصالً و بود شده شوکه حسام

 .حسام پیش بیاد کنم خبر رو سید برم که بپوشم دارم لباسی خودم نه کنم؟ چیکار حاال سرم، به خاک

 .تنشه چیزی حسام نه
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 ...حسام -

 :گرفتم مامانو شماره و برداشتم دوباره گوشیشو. شنید نمی هیچی

 ...ع سالم به -

 .کنم چیکار دونم نمی شده شوکه حسام. شده فوت کرده سکته زندان تو دیشب حسام بابای... مامان -

*** 

 زمردهایاشکی# مانر

 141_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .برام بگو حالتشو... باش خونسرد خب، خیلی -

 صورتش توی محکمی سیلی ناچار به نبود، خودش حال تو اصالً حسام اما کردم، گفت مامان هرکاری وقتی

 .زدم

 .کشیدم راحتی نفس. اومد خودش به انگار

 حسام؟ -

  ...مرده بابام -

 :گفتم و گزیدم لب

  ...نبوده تو تقصیر -

  ...خودش... دونم می -

 .لباساش پوشیدن به کرد شروع و شد بلند جاش از یهو
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 !تهران برم باید من -

 .بری طوری این تو نمیذارم من حالت؟ این با حسام؟ -

 .بابام پیش برم باید... فاطمه کنار برو -

 :بگیرم رو رفتنش جلوی تا بودم کرده باز جلوش دستامو. میریخت چشماش از اشک

 می رانندگی تهران تا خودم کنم عوض رو لباسام وایستا... کنی بدبخت منو که جاده تو بری حالت این با -

 .کنم

 ...نه -

 .کردم نگاه رو رفتنش ناراحتی با. رفت و زد کنارم یهو

 .بود نبسته هنوز هم رو پیراهنش های دکمه

 دوباره و گوشیم سمت رفتم سریع. کنم ولش حال این تو تونستم نمی. نشستم زمین روی جا همون رفتنش، با

 :گرفتم رو مامان شمارة

 فاطمه؟ -

 .نبود خودش حالش تو اصالً رفت گذاشت یهو حسام مامان -

 . دنبالت میام داریم ما... خب خیلی -

 .ندارم لباسی نجاای من مامان -

 .برداشتم برات. دونم می -

 .برسن شون مامان تا موندم منتظر و کردم قطع رو تماس استرس با

 راه و کردم خداحافظی نثار گل و سید از و پوشیدم بودو اورده که لباسای چطوری نفهمیدم اصالً رسیدن، وقتی

 .تهران سمت افتادیم

 .کرد می رانندگی بابا
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 .کن رانندگی باال سرعت با کنه یونگید حسام ترسیدم می

 .بگم باباشون به دیدم، رو حسام ماشین اگر که کردم می نگاه ماشینا به جاده تو داشتم

 کلی داره نگه بابا تا. دیدم جاده کنار که آشنا سمند یه بود، گذشته که بود ساعتی یک. شد هم طور همین

 .گرفت عقب دنده احتیاط با. بودم شده رد ازش

 .کردم صداش و ماشین سمت دوئیدم و شدم پیاده سریع. حسامه خود ماشین دیدم رسیدیم، که شبعد

  ...حسام... حسام -

 .سالمته دیدم که این از کشیدم راحتی نفس. کرد می گریه داشت

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 142_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .کنم می رانندگی من. بشین اونور برو -

 .اومد می پشتم هم بابا و اومدم در پارک از و زدم راهنما. کنار رفت حرف بی

 .بود ناراحت خیلی حسام

 عزیز حسام برای اینقدر بازم بود، اورده پیش باباش که ماجرایی همه اون با حسام کردم نمی هم رو تصورش

 .باشه بوده

 مدام که بود گرفته سردرد اینقدر اما کرد، نمی گریه دیگه حاال حسام. کردم رانندگی خودم فقط تهران خود تا

 .مالید می رو هاش شقیقه

 .زد می بهم رو تمرکزم داشت و بود گرفته درد حسابی پشتم منم
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 پارک کناری رو ماشین سریع که ترسیدم اونقدر اما گذشت، خیر به. کنیم تصادف بود مونده کم که جوری

 .شد پیاده و کنار زد سریع هم بابا که کردم

 خوبی؟ -

 .میشم خوب بخورم هوا یکم. یکم ترسیدم... آره -

 .نداشتم هم ای انرژی دیگه که بود این واقعیتش اما

 .بودم نخورده هیچی دیگه دیشب مختصر شام از چون. مسلماً بود پریده رنگم 

 :سمتم اومد بابا

 .سردخونه برم می حسامو من. خونه برین تهران، رسیدیم. مانتما پیش برو تو -

  .دادم تکون سری

 .خوابودنم رو صندلی سریع و شدم ماشین سوار و رفتم بگم، چیزی که این بدون منم و بود فکر تو حسام

 :بود نشستته فرمون پشت مامان

 .نداری رو به رنگ بخور بردار هست، کیک داشبورد تو -

 :گفت که بودم خوردن مشغول و برداشتم رو کیک

 خورده؟ چیزی حسام -

 .شده اینطوری فهمید که بود نشده بیدار هنوز خواب از... نه -

 :وگفت کشید هوفی مامان

 .بده صبر بهش خدا -

 .بده صبر بهش خوام می خدا از واقعاً منم داشت، االن حسام که حالی این با

 .بودم متحرک مردة شبیه شتمندا خبر مامانشون از که روزی چند اون خودم
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 :گفت و کرد پارک حیاط تو ماشینو مامان. خونه رسیدیم

 .نمیشه آدم خود خونه جا هیچ -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 !دقیقاً-

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 143_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

  .داخل بردیم رو وسایال مامان مکک با

 و کردم سرخ زمینی سیب که کردم می ضعف احساس اینقدر منم. بخوابه رفت کرد می درد سرش مامان

 .خوردم

 .نه یا زده زنگ بهم حسام ببینم کردم چک و کردم پیدا رو موبایلم گشتم وسایال تو

  ...اما باشم حسام پیش منم خواست می دلم

 .نبودم ناراحت مرد اون مرگ از ینمهمچ چرا دونم نمی

 ...نکنه تهدید منو خطری تا بشن دور خونه از ها مدت برای ام خانواده شد باعث که بود آدمی اون

 .داده دست از رو پدرش که بودم ناراحت حسام برای حال، این با

  .شهبخ می و کنه نمی ول رو اونا بچه بازم کنن، بدی هم هرچقدر مادر و پدر کنم می فکر

 .بود من تصور این
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  .خورد زنگ گوشیم که کردم می جا جابه رو وسایال داشتم

 .گوشیم روی زدم شیرجه حسامه، که امید این به

 .بود یسنا اما

 :دادم جواب و کشیدم آهی

 بله؟ -

 گیری؟ نمی خبر اصالً مکه؟ حاجی حاجی رفتی... معرفت بی سالم -

 :گفتم و کشیدم آهی

 خوبن؟ کوچولوت و نوالن آقا چطوری؟ تو. داشتم درگیری خورده یه -

 نیستی؟ مد روی زیاد مشخصه ات گرفته صدای از کنی؟ می کار چی تو. خوبیم که ما -

 .گذروندم سر از ماجرا کلی بگم؟ چی -

 :یسنا. شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 .ببینم کن تعریف باش زود -

 .کردیم عقد حسام با دیشب... اینکه فقط... کن باور.. .نبوده بدی دست از بخوای که چیزی -

 :کشید بلندی جیغ

 !!...عقدتتتتتتتتتتتتت برای بیام خواستم می منم بگی؟ بهم باید االن بیشعــــــــــور -

 :زدم تلخی لبخند

 .بودن حسام مادر و مادرجون و دایی و مادرم و پدر فقط اونم. عزیزم بود شمال عقدمون -

 !کوچیک چقدر ...اوه -

 :کشیدم آهی دوباره
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 .کرده فوت حسام بابای امروز... داغونم خیلی یسنا -

 .شانسین بد زیادی یکم.... خب -

 :دادم تکون تاسف به سری

 .همینطوره دقیقاً -

 .کنم دعوتتون ویهان تولد برای بودم زده زنگ -

 .نیست مناسب وضعیتمون اصالً... شرمنده -

 کیه؟ حسام پدر ختم مراسم... نداره اشکالی نه -

 .سردخونه رفته حسام و تهران رسیدیم تازه. دونم نمی کن باور -

 ...ها بدی خبر بهمون حتماً ختمش مراسم برای... خب خیلی... اهوم -

 .عزیزم ممنون... باشه -

 .کردم قطع رو تماس

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 144_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در یاشک های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .برگشت بابا که بود شده شب

 :گفتم تنهاست دیدم وقتی

 کجاست؟ حسام -
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 بکنیم، دعوت رو کسی... کنم چیکار دونم نمی... دفنش برای میریم صبح فردا. باشه تنها یکم خواسته می: بابا

 ؟...نه یا

 گذاشته تنگنا توی رو ما بدجوری وی، تی توی مختلف های عنوان هب حسام پدر شدن شناخته. بود بابا با حق

 .بود

 .شده کوتاه دنیا از دستش هرحال به اون. بگیریم آبرومندانه مراسم یه براش باید: مامان

 :گفت و داد تکون سری بابا

 نداری؟ رو حسام مادر شمارة شما خانم -

 .دارم: مامان

 .شبه زد زنگ و اورد رو گوشیش رفت مامان

  ...زهرا بهشت بیان 9 ساعت فردا برای گفت و کرد تعریف رو ماجرا 

 .بدیم خبر تا گرفت هم رو منش عمادی برادر شمارة

 .اقوامشون به بزنه زنگ اونم شد قرار و گفت تسلیت و کرد تعریف رو ماجرا و زد زنگ بهش هم بابا

 .ردمک ارسال پیام یک تو رو محلش و ساعت یسنا برای گوشیم با منم

 خونه؟ نیومد کالً یا باال رفته -

 .کالً نیومد: بابا

 .دادم تکون تأیید معنای به سری

 .گرفتم رو حسام شمارة و اتاقم تو رفتم کالفه. بود نرفته حموم حسام

 .شد قطع تا خورد بوق اینقدر

 .شد قطع تا خورد بوق اینقدر بازم... گرفتم دوباره و کشیدم هوفی
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 .نه یا خوبه حالش هممبف که نبود راهی هیچ

 .شنیدم رو بابا و مامان صحبت آروم صدای که بیرون برم اتاق از خواستم می

 .اون گاه تکیه شده فاطمه باشه، فاطمه گاه تکیه اون اینکه جای به...! داریم داماد هم ما دارن داماد همه: بابا

 رو حرفا این اگر... همن مکمل مشخصه. ارند عالقه دیگه بهم! ؟...زنی می حرفاییه چه این حاجی... اِ: مامان

 .بخوره مشکل به زندگیشون و بریزه بهم ممکنه بشنوه، فاطمه

 باید که احساسی، نظر از هم جسمی نظر از هم ضعیفه، پسره این جوری یه.... خانم دیگه میگم راست واال: بابا

 !!شد می زن

  ...جان محسن: مامان

 کوتاه فاطمه اگر. بود کرده خورد رو اعصابم. کرد می گریه زنا عینهو. خودش واسه مردیه انگار نه انگار... واال -

 بهمون دستشون که رفتیم می شهر این از اتفاقا، این همه از قبل و کردم می بازخرید خودمو بود، نیومده

 میشه؟ راحت زندگیشون کردی فکر. مونه می پیشونیشون روی عمرشون آخر تا منش، عمادی بدنامی... نرسه

. میشه جهنم براش زندگی که کنن می رفتار باهاش جوری یه منشه، عمادی این عروس فاطمه بفهمن کافیه

 می داغ نقره دنیاست، دنیا تا افته؛ می آسیاب از آبا بگذره سال چند نکن فکر... بماند دیگه هم هاشون بچه

 .مونن

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 145_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد انرم نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 .زد حلقه چشمام تو اشک

  .اتاق تو برگشتم صدا بی
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 .سرم روی انداختم رو پتو و کشیدم دراز تخت روی

 .ریختم می اشک پتو زیر صدا بی

 .بود بابا با حق

 باید مگه هاشون هم باشن؟ زمخت باید ها مرد همه مگه اما... گاهی کرد می رفتار لطیف حد از زیادی حسام

 هیکالشون؟ باشه کرده باد و شونه چهار

 کردن قطور فکر به فقط که مردایی این از یکی کدوم... بلده خارجی زبان تا 4... داره باالیی هوش... حسام

 دارن؟ توانایی همچین بازوشونن،

  ...حسام

  ..کرد عاشقم... شد عاشق

 .جنگیدم من هم بار یک... جنگید عشقش یبرا اون طوالنی های مدت

 حرفا این از تر زود افتاد، می اتفاق اون اگر بودم مطمئن... کنه تجاوز بهم تونست می دزدید، منو وقتی اون

  .بودیم کرده عقد

 .کرد صبر اما بکنه، کاری همچین تونه می بخواد، اگر بده نشون خواست فقط... کرد صبر اما

 .داد انجام رو اشتمگذ براش که هایی شرط

 نداره؟ شکم و نیست شونه چهار خودش مثل هیکلش فقط چون نمیاد، خوشش حسام از بابا

 نگاه بود کرده اینکارو که کسی به ترس با. شد کشیده روم از یهو پتو که بودم حسام امتیازات شمردن فکر تو

 .کردم

 .بود مامان

 :کشید هوفی

 باباتو؟ حرفای شنیدی -
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 .بود فایده بی انکار. منشست تخت روی

 .نگفتم هیچی و پایین انداختم رو سرم

 :گفت و نشست کنارم

 کردی؟ می گریه داشتی چی برای -

 .نیست مهم -

 .بدونم خوام می... مهمه خیلی اتفاقاً -

 بازوش کردن قطور و رفتن باشگاه ذکرش و فکرش... نباشه درشت بابا مثل هیکلش حسام شاید... اینکه -

 ...اما ...نباشه

 چی؟ اما -

 مهمترن اینا... کنه ثابت تا کرده کاری همه و داره دوستم... باالست هوشش... مسلطه زبان تا 4 به اون... خب -

 باشه؟ گنده هیکلش اینکه یا زندگیمون تو

 :زد لبخند مامان

 .خوره نمی درد به نکنه کار مغزش اگر اما باشه، داشته هیکل و قد متر دو آدم... میگی تو که همینایی -

*** 

 زمردهایاشکی# رمان

 146_پارت#

 :ایتا روبیکا، تلگرام، در اشکی های زمرد رمان نویسنده اصلی چنـــل

@nashenas_bi_ehsas 

 :گفت و زد لبخندی مامان



 رمان زمرد های اشکی
 نویسنده: ناشناس بی احساس)دالرام.م(

 

و ایتا  کانال اصلیم در تلگرام و روبیکا:          @NASHENAS_BI_EHSAS   305 

 

 عاشق اینکه بر عالوه معلومه این... داری فکری طرز همچین که خوشحالم... عزیزم کن پاک اشکاتو حاال -

 .وایمیستی شوهرت پشت و هستی هم عاقل معلومه قلبت، هت از شدی

  .زدم لبخندی

 :گفت و خندید که کردم پاک اشکامو

 تفکرت طرز ببینیم خواستیم می...  بشنوی تو تا زد رو حرفا اون قصد از پدرت راستش... دخترم ببخش رو ما -

 !چیه زندگیت مرد به نسبت

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با

 .عزیزم تو بیا.. .جان محسن -

  . داخل اومد دیوار پشت از بابا

 :گفت باچشمک و زد بهم لبخندی

 زدم؟ دل ته از رو حرفایی همچین من نکردی فکر واقعا که تو -

 .پایین انداختم رو سرم زده خجالت و گزیدم لب

 .میکردم احساس کامالً رو هام گونه شدن سرخ

 .زد دل ته از رو حرفا اون بابا کردم فکر واقعاً

 :گفت و نشست پیشم بابا

... آدمین اون مثل هم شما نمیگه کسی کنین، زندگی سالم و درست اگر اما... دارین رو پیش سختی درسته -

 .شده تربیت خوب حسام... اما خورد حروم متأسفانه کرد، خالف کار پدرش اینکه با حسام

 .ننک گریه و نباش ناراحت دیگه توام... عزیزم درسته: مامان

  ...چشم -

 :گفت گوشم تو و بوسید رو سرم بابا
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... باشن کنده جا از و در پاشنه دامادشون که دنیا این تو هست پدرزن تا چند مگه... میاد خوشم دامادم از من -

 نکرده شاید بقیه اما کرده، دخترم برای حسام که ای دیگه های کار خیلی و باشن مسلط زبون تا چهار به

 .باشن

 .بیرون رفت اتاق از و شد بلند و بوسید رو پیشونیم دوباره

 .رفت و کرد خاموش رو چراغ. گفت بخیری شب هم مامان

 .کشیدم راحتی نسبتاً نفس

  .بود شون نقشه همش پس

 :نوشتم پیام حسام برای و برداشتم رو موبایلم و زدم محوی لبخند

 باشی، تنها داری دوست دونم می... ندادی جواب زدم زنگ هرچی... عزیزم میگم تسلیت بهت دوباره... سالم -

  ...دارم دوستت... بگی بهم کافیه... میام سر با باشم، پیشت خواستی اگر اما

 .شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی و کردم ارسال رو پیام

 .شدم خیره دستم توی زمردی انگشتر به و اوردم باال رو چپم دست

 .داشت حسام منو زندگی ویت زیادی نقش... که زمردی

  ...بودن شده اشکی زیادی اواخر این که شد زمردی گوی دو عاشق من، زندگی مرد... حسام

  ...پشتکارش از پر و پاک قلب... شدم پاکش قلب عاشق... من اما

  ...هست اما... بشه دیده زمونه و دوره این مردای توی کمتر... شاید که داشت جنمی حسام

 برای و بگن "یاعلی" که ندارن رو اش انگیزه گاهی فقط دارن؛ رو جنمش سرزمینم های مرد ههم مطمئن من

 .بجنگن هدفشون و انگیزه

 :لبم روی نشست لبخندی پیامش دیدن با. برداشتمش سریع گوشیم، ویبره با

 پیشم؟ میای... باالم... عشقم -
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  .نشست لبم روی عمیقی لبخند

 پایان

8/8/99 

00:10 

 (م.دالرام)احساس بی ناشناس: نویسنده

 :نویسنده سخن

 .بودین همراهم اینجا تا که اتون همه از ممنون

  .شد نخواهد فروشی و بوده رایگان رمان این

  ...دارم دوستتون

 :ایتا و روبیکا تلگرام، در اصلیم کانال آیدی

@nashenas_bi_ehsas 


