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 هک بودم منتظر. کردم مي مقاومت ولي سوخت مي هايم چشم. بود شب ي دقيقه سي و ده ساعت

 به دوباره کردم مي سرگرم را خودم و کردم مي باز جديدي ي صفحه مدام. بگذارد را پستش الهه

 الهه تپس به که باشم نفري اولين هميشه مثل خواستم مي رفتم، مي مشترکمان رمان ي صفحه

 (. رمان از بخش هر به مربوط تشکر و مثبت)دهم مي امتياز

 ضربه اتاقم در به. باشيم داشته را همديگر هواي بود الزم و نوشتيم مي رمان هم با بود چه هر

 حالي در او و زدم زل او به حوصله بي. آورد داخل را سرش گلناز بدهم جوابي اينکه از قبل و خورد

 :گفت راند مي هايش گوش پشت به بود برده ارث به پدرش از که را اش خرمايي موهاي که

 .نموني خواب صبح فردا بخواب بگير گه مي يلدام مامان خاله، -

 :کردم اخم

 .برو حاال. باشه -

 غر لب زير و کردم فوت کالفه را نفسم. بست هم را در و شد خارج اتاق از اي اضافه حرف بدون

 : زدم

 .داره کار هم من کار به! داريم بساطي چه! اينجا مياد کنه مي قهر خوره مي توقي به تقي تا -

 سريع و دادم را امتيازش. بود گذاشته را پست شکر، را خدا.کردم بارگذاري را صفحه دوباره و

 مجازي و آنالين صورت به که بود ماهي هشت. رفتم تختم سمت به و کردم خاموش را سيستم

 مي رمانم صفحه به پست صورت به را کردم مي تايپ که اي صفحه چند هر و. نوشتم مي رمان

 اول روز فردا کشيدم؛ دراز تخت روي. نوشتيم مي مشترک رمان الهه با که هم حاال و. فرستادم

 . دبو خوشحالي معني به کوچک حس يک قلبم ته شايد نداشتم، خاصي حس هيچ. بود ام کاري

 . کنم دريافت بيشتري حقوق بود قرار که خاطر اين به هم آن

. بود نگذشته ام کشيده پرورش و آموزش به ورود خاطر به که هايي فنگ و دنگ از زيادي زمان

 تههف در کالس يک با! خدمتي خريد ي ساله يک ي دوره يک! نبودم هم التدريسي حق معلم حتي

 مي را ساعت دوازده اي هفته حداقل که بود درمان و درست ام پارتي اگر! پارتي فشار با هم آن

 !گرفتم

*** 
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 هنشست مدير خانم روبروي همچنان من ولي بودند، رفته ها معلم همه بود، شده تمام تفريح زنگ

 .دادم مي گوش هايش سفارش و ها حرف به و بودم

 دادن؟ بهتون هم دولتي مدرسه امسال گفتين -

 :دادم جواب ام هميشگي آرام صداي با

 .اول سال. بله -

 هيچ بي گرفت، سمتم به را A4 کاغذ.آمد من سمت به و شد دفتر وارد مدرسه معاون عبدي، خانم

 :کرد اضافه اش قبلي توضيحات به رسولي خانم و گرفتم دستش از حرفي

 .حاضره خودتون اسم با نمره دفتر بعد جلسه از. باش داشته فعال رو ليست اين -

 :گفتم و آوردم باال را سرم. نفر هجده انداختم، اسامي به نگاهي

 !کالس تا چهار بودين گفته -

 :نشست لبش روي محوي لبخند

 .شن مي آماده هم ديگه ليست تا سه کالس اين ساعت پايان تا -

 خانم. کردم درست را چادرم کش آزادم، دست با. شدم بلند مبل روي از و دادم تکان را سرم

 :گفت و انداخت پايم تا سر به نگاهي عينکش باالي از رسولي

 .نيست مورد اين يادآوري به احتياجي و دارين هم معقولي ظاهر شکر رو خدا -

 :گفتم رفتم مي در سمت به که حالي در و نشاندم لبم روي مصنوعي لبخندي

 .شده دير کافي اندازه به کنم فکر. اجازتون با -

 :شنيدم سرم پشت را اش شده شل صداي

 .شماست با حق...  بله -

 آدم! اند شده حرف پر امروزه آدمهاي اکثر متاسفانه که. کردم مي دوري هميشه حراف هاي آدم از

 .کند سالم آنها به که ترسد مي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

4 

 

 ساختمان سمت به و شدم خارج بود آزمايشگاه و دفتر شامل فقط که يک ي شماره ساختمان از

 کالس سه اول، کالس چهار شد، مي شامل را کالس ده که درازي و باريک سالن رفتم، ها کالس

 (فيزيک رياضي و انساني علوم. تجربي علوم.)نظري ي رشته سه هر با سوم کالس سه و دوم

 دايص و سر که رفتم کالسي سمت به کنم نگاه کالس شماره به که آن بدون شدم، که سالن وارد

 براي رسيدم که کالس جلوي. راهرو انتهاي کالس. بود برداشته را سالن کل آموزهايش دانش

 .يک و صد کالس. بود درست. کردم نگاه اش شماره به اطمينان

 :نوشتم پيام فرزين براي و آوردم بيرون مانتوام جيب از را موبايلم ورود از قبل

 .کالسم سر االن. افتاد راه سريع خيلي کارم. فرزين آقا ممنون -

. کردند نگاه من به و شدند ساکت همه. شدم کالس وارد و دادم قرار سکوت حالت در را گوشي و

 :کنم صحبت انرژي با کردم سعي و گذاشتم ميز روي را کاغذ

 .سالم -

 . دادند را سالمم جواب شل لحن با نفري دو يکي

 !!داريما فيزيک االن ما -

 :دادم جواب! اولي سال يک جز داشت شباهت چيز همه به و گفت را حرف اين که دختري به رو

 .جديدتون فيزيک دبير. هستم کرامت. بله -

 شدن باز منتظر انگار هم بقيه. بدهد را من سالم جواب داد زحمت خودش به تازه و گفت آهاني

 .نشستند سپس و کردند سالم و شدند بلند يکي يکي که بودند او زبان

 که همين. رفتم معلم ميز سمت به داشتم، مي بر سرم از را چادرم که حالي در و بستم را کالس در

 :گفت دختر همان بنشينم صندلي روي خواستم

 !نشينيد -

 :کردم نگاه او به تعجب با

 !چرا؟ -

 :گفت مکث با و گرفت دندان به را لبش
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 .چسبيده آدامس صندلي به -

 نگاه او به عميقي اخم با. شدم متوجه تازه و کردم نگاه صندلي به و کشيدم هم در را ابروهايم

 :کردم

 کردي؟ و کار اين چي براي -

 :کرد معوج و کج را هايش لب

 !بود؟ چي اسمش! ... پيرمرده اون قراره هم باز کردم فکرمي -

 :داد جواب ها بچه از يکي

 .معراجيان -

 :داد تکان تاييد نشانه به را سرش

 ... همون آره -

 :کردم قطع را حرفش

 !خانومه يه شخصيت از دور شما حرکت اين! باشه که کسي هر -

. تمبرداش را آدامس و آوردم در کيفم داخل از دستمالي. ماند ساکت و شد خيره من به تيزي نگاه با

 روي را دختر سنگين نگاه هنوز. شد کنده راحتي به صندلي، روکش بودن چرم خاطر به خوشبختانه

 . کردم مي حس خودم

 :گفتم همزمان و نشستم صندلي روي

 اين تونن نمي شهرستان، متعدد مدارس در کالسهاشون فشردگي دليل به معراجيان آقاي -

 از تا چهار و دادن جا شون برنامه توي رو تقوي مرحوم هاي کالس چون کنن قبول رو کالس

 سپري هم کنار رو خوبي تحصيلي سال اميدوارم. گرفتم گردن من رو معراجيان آقاي هاي کالس

 .کنيم

 يول کند رحمتش خدا. بودم ممنون شهر ي تجربه با فيزيک دبير فوت خاطر به هم خيلي دلم در

 از تن دو بين دانشگاهي پيش و سوم مثل مهم هاي کالس او فوت با! داشت سود که من براي
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 هايدبير از ديگر يکي و من بين هم دوم و اول هاي کالس و بود شده تقسيم تر تجربه با دبيرهاي

 .جوان

*** 

 :کرد نزديک لبش به را ليوانش فرزين

 بود؟ طور چه امروز. کن تعريف خب -

 اصلهبالف بنابراين بپرسد، سوالي فرزين آمد مي پيش کم معموال. شدم لذت غرق توجهش اين از

 :کردم تعريف

 هب زياد هاشون قيافه نفر، هفده يکي اون. بود نفره هجده يکيش. داشتم اول کالس تا دو امروز -

 يمعرف به بيشتر. بدم درس نتونستم زيادي چيز! نفر دو يکي از غير به. خورد نمي آموز دانش

 .گذشت

 :زدم مي حرف همچنان من و. داد مي گوش ام وراجي به محوي لبخند با

 مي دهآما اس چهارشنبه که بعد جلسه واسه ها نمره دفتر گفتن. بود راضي تيپم از رسولي خانم -

 . دارم دوم کالس تا دو شنبه چهار. شه

 :گفت من به خطاب و زد فرزين ي شانه روي بر دستي و شد خارج اتاقش از بابا

 ! بگير نفس يه دخترم -

 رد فرزين. نداد اجازه بابا که شود بلند بابا احترام به خواست و خنديد نرم فرزين و شدم ساکت

 :داد جواب بود لبش روي لبخند هنوز که حالي

 .بده توضيح که خواستم خودم -

 شانپچ پچ صداي. شدم آشپزخانه وارد. بريزم چاي بابا براي تا شدم بلند نشست، کنارش بابا

 .آمد مي

 !خورده گره هم به چيز همه انگار اصال! جان فرزين موندم -

 :فرزين. کنم معطل ممکن جاي تا کردم سعي

 . بده وام نوبت از خارج تونه مي گفته. کردم صحبت صمدي با -
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 :گفتم بلند صداي با جا همان از. بابا مالي مشکل از صحبت هم باز. کردم اخم

 .بشه مشخص بابا کار تکليف بذار اول! نکن جور وامو نصيحت شما به من از فرزين آقا -

 :شد بلند فرزين عصبي صداي

 .نکن دخالت نيست مربوط بهت که کاري تو -

 :گفتم دلم در و. فشردم را قوري داغ ي دسته

 !خواستي؟ مي همينو -

 چاي. زدند مي حرف هم با هنوز. برگشتم هال به و ريختم پررنگ را چاي حرصم روي از بابا براي

 .شدم رد ها آن کنار از و گذاشتم بابا جلوي را

 .عزيز پيش برمت مي باش آماده غروب امروز -

. شد تر عميق اخمم. بود عصبانيتش ي دهنده نشان اين و نبود نرمشي هيچ فرزين لحن در

 ناخوش را خوشم حال. بودم عصباني هم بابا دست از. رفتم اتاقم به و گفتم لب زير اي "باشه"

 از ام، کاري خوب شرايط از کردن تعريف با من و آمد مي تر دير دقيقه پنج اگر شد مي چه. کرد

 !کردم؟ مي تشکر سفارشش خاطر به فرزين

 کردم، ازب را صدا ضبط ي برنامه برداشتم، را آن رفتم، موبايلم سمت به و بستم آرامي به را اتاق در

 :کردن صحبت به کردم شروع ضبط، ي گزينه کردن فعال با و گرفتم عميقي نفس

 يدون مي خودت ببخش، خودت بزرگي به. نزدم سر بهت وقته خيلي دونم مي. سالم عزيزم زمرد -

 فتمگ بهت پيش دفعه يادته. سراغت ميام گيره مي دلم وقت هر من توئه با حق. خوبمي دوست که

 !!کنم؟ ثابت فرزين به و خودم خواد مي دلم

 دادم قرار موبايل روبروي را دهانم دوباره و انداختم اتاق در به غمگيني نگاه کشيدم، عميقي نفس

 :گفتم و

 به چقدر بابا دوني مي که تو. بزنم حرف باهاش کنم فرصت غروب امروز کن دعا عزيزم، زمرد -

 ها اون مثل من کنم اثبات بهش که کن دعا! فرزينه ي شرمنده يلدا و ياسمن هاي رفتار خاطر

 . باشه بد ما ي خونواده به فرزين ديد نبايد. نيستم
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 آنجا از .انداختم کامپيوترم به نگاهي. کردم ذخيره را شده ضبط صداي و فرستادم بيرون را نفسم

 احساس آنجا در تا کنم استراحت بود بهتر بروم، بابا، مادرِ عزيز، ي خانه به غروب بود قرار که

 .نداشتم پست کردن تايپ براي فرصتي پس. نکنم خستگي

 مي که آنجا تا که بسنجم را رفتارم کردم سعي و کشيدم دراز تخت روي آرامي به فکر اين با و

 . کنم جلوه خوب فرزين ديد در شود

*** 

 جوني؟ خاله ياقوت؟ خاله -

 دست. ردک مي نگاه من به معصومي لبخند با و بود ايستاده تختم کنار گلناز. کردم باز را هايم چشم

 که رطو آن توانستم نمي بودم، کرده پيدا همسرش و يلدا روي که حساسيتي خاطر به نبود، خودم

 :کردم اخم. باشم داشته گلناز با آميزي محبت رفتار بايد،

 کردي؟ بيدارم چي واسه -

 :زد کنار صورتش جلوي از را موهايش دستش دو کف با

 .عزيز ي خونه بري کنم بيدارت گفت فرزين عمو -

 :گفتم و نشستم تخت روي حوصلگي بي با

 بگم؟ بهت بار چند فرزين، دايي بگي بايد! نه فرزين عمو -

 :گفت و داد جلو را هايش لب

 شدادا مامان که دايي بگم بايد مامان داداش به ميگه! نيست داييت فرزين گه مي مامانم ولي -

 .نداره

 :گفتم و فشردم هم روي را هايم دندان حرص با

 !داده قورت حياشو که سره بر خاک عوضيِ  يه مامانت -

 بيرون را نفسم. کردم روي زياده کمي که شدم متوجه. زد زل من به ترسان چشمان با گلناز

 :گفتم و فرستادم

 .شم مي حاضر دارم بگو و بيرون برو هم االن. کن صدا رو بقيه داري دوست جور هر -
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 :زدم تشر خودم به. شد خارج اتاق از دو حالت به و کرد کج کمي را سرش

 !بچه اين نه مادرشه بفهمه بايد که اوني احمق؟ کني ثابت خواي مي چيو ساله پنج ي بچه يه به -

 بحص فردا. پوشيدم هم را ام مشکي مانتوي و کردم عوض مشکي کتان شلوار با را ام راحتي شلوار

 هر شوم، خارج خانه از ام رسمي تيپ با بود بهتر پس رفتم، مي مدرسه به عزيز ي خانه از بايد

 .شدم نمي قائل ام رسمي غير و رسمي تيپ بين فرقي ديگر که بود سال يک به نزديک چند

 روکچ تا گذاشتم مي صندلي دسته روي که را ام مقنعه و کردم جمع سرم پشت کش با را موهايم

 نداشت، پُفي هيچ تقريبا سرم پشت. کردم مرتبش سرم روي آينه جلوي و برداشتم نشود،

 :گفتم لب زير و نشست لبم روي پوزخندي

 !کرديم مي درست کله چهار خودمونو دانشجويي دوران! بخير يادش -

 رينت فشن ضيايي قول به نشست، لبم روي عميقي لبخند ام دانشجويي زمان تيپ يادآوري با

 طور هر پس! باشد دماغمان موي تا نداشتيم که هم باالسري آقا بوديم، دانشگاه دانشجوهاي

 هم را دانشگاه حراست. شديم مي صميمي دانشجويان ي همه با و گشتيم مي خواست مي دلمان

 .پيچانديم مي غريب و عجيب هاي شيوه به

 جالباسي روي بر که سياهي چادر به بعد و کردم نگاه بود تنم که مشکي زانوي زير مانتوي به

 :گذشت ذهنم از و دوختم چشم بود آويزان

 !بياري؟ دووم تيپ اين با کردي مي فکر -

 بودند، زده خواهرانم که گندي روي بر تاثيري ظاهرم اگر. برداشتم را چادر و دادم تکان را سرم

 .آوردم مي دوام پس! داشت

 هم را اتاق در احتياط، به بنا و شدم خارج اتاق از و برداشتم را کيفم کردم، درست را چادرم کش

 .کردم قفل

 در صداي شنيدن با. کردند مي نگاه تلويزيون و بودند نشسته هال هاي مبل روي دخترش و يلدا

 تلويزيون ي صفحه به که حالي در و گرفت را نگاهش سريع يلدا. کردند نگاه من به دو هر اتاقم

 :گفت بود دوخته چشم

 .ماشينه تو در جلوي فرزين -
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 دمشهو من براي حداقل کالمش رنجش ولي باشد، تفاوت بي و طبيعي کرد مي تالش که چند هر

 .کنم درک توانستم نمي اما. کردم مي حس را حسادتش من ولي است احمقانه. بود

 فتمگر تصميم پس. کند مي ام مواخذه زدم، بابا مورد در ظهر که حرفي خاطر به فرزين دانستم مي

 صداي با و گرفتم جاي جلو صندلي روي. نزنم حرفي نکرده شروع را بحث خودش که موقعي تا

 .کردم سالم آرامي

 .آورد در حرکت به را ماشينش و داد سردي به را سالمم جواب

 داري؟ توضيحي چه! خانوما خانوم خب -

 :دادم جواب آرامي صداي با. بودم زده زل خيابان به

 چي؟ مورد در -

 :کرد رها را اش عصبي نفس

 کردي؟ پدرت بار متلک طوري اين ديگه بار چند! چي مورد در دوني مي خوب خودت -

 :شدم اش عصباني هاي چشم در چشم و گرفتم خيابان از را نگاهم

. هد مي نزول دوباره بياد دستش پول قرون دو بابا اگه دوني مي خوب هم خودت گفتم؟ دروغ مگه -

 شيني نمي چرا ، قائلي احترام واسش و سوزه مي براش دلت واقعا اگر داري؟ هواشو چرا پس

 کني؟ صحبت باهاش منطقي

 :گفت تري آرام لحن با و دوخت برو رو به را اش عصباني نگاه

 !ندازم نمي متلک بهش هم تو مثل. بقيه و تو جلوي نه اما. کنم مي صحبت -

 :گفت آميز تهديد. گرفتم فرزين از را نگاهم اخم با

 نه؟ مگه...  شه نمي تکرار -

 :گفتم بالفاصله و دادم تکان تاييد نشانه به نامحسوس را سرم

 .ناصر ويدئوکلوپ برو -

 :گفت و کرد توقف مقصد از جلوتر کمي و راند ناصر مغازه سمت به مخالفت بدون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

11 

 

 !نکنن ام جريمه. کردم پارک جايي بد! زودتر فقط -

 رناص اوباش و اراذل دوستان فرزين، قول به معمول طبق رفتم، ناصر مغازه سمت به و شدم پياده

 و نس هم من با نيلوفر که نيما، و نيلوفر برادر بود، محمودم عمو آخر فرزند ناصر. بودند مغازه داخل

 به ناصر ورودم، با. بودند سن هم ياسمن خواهرم با يعني بود، تر بزرگ من از سال پنج نيما

 :گفت دوستانش

 .کنين خلوت دقيقه چند ها بچه -

 :گفت پهني لبخند با ناصر. رفتند بيرون مطيعانه دوستانش و

 توئه؟ نوبت کشيک امشب! عمو دختر سالم -

 :زدم لبخندي

 .باشيم سرگرم عزيز با بده قشنگ فيلم يه باش زود. بچه آره -

 : گذاشت ميز روي دي سي چند

 مي بردن ها بچه رو يکي اين. نيست جالب زياد البته، بازيه لوس طنزه، تا دو اين. کن نگاه بيا -

 ... اون از توپه خيلي گن

 :کردم قطع را حرفش

 گهدي تو هم، بعدش. مونه مي باقي اولش نقش فقط فيلم آخر تا معلومه عکسش از اين ناصر -

 کنم؟ نمي نگاه رو ها فيلم طور اين عزيز با من نفهميدي مدت همه اين از بعد

 :داد جلو را هايش لب

 بري؟ مي فيلم براش تو شه مي حاليش خدا بنده اون اصال -

 :کردم نثارش اي غره چشم

 ! نيفتاده کار از که مغزش کنه، حرکت تونه نمي. شه مي حاليش بيشتر تو از -

 :گفتم و کردم اشاره ها دي سي به و
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 االن که بده تر زود. شه تموم خوب هم آخرش و باشه ايراني فقط. باشه چي کنه نمي فرقي -

 .مياد در دادش فرزين

 :آورد باال را ها دي سي از يکي

 ناراحتي. خوبه. کنن مي بازي زماني مصطفي و افشار مهناز ديدي؟ رو "ساده ي عاشقانه يک" -

 .نداره توش هم

 :گفتم دي سي روي عکس ديدن با

 داره؟ خنده. کنه مي بازي هم ارسطو اِ، -

 :گفت لبخندي با

 .قشنگه ولي نه، -

 :کشيدم بيرون دستش از را دي سي

 .ريزم مي خونتو فردا. باشه بد اگه حالت به واي -

 :زد لبخندي

 .ديم نمي بد فيلم گلمون دخترعموي به ما -

 :کردم ريز لبخند با را هايم چشم

 .توهم حاال خب -

 .دمش سوار و رفتم فرزين ماشين سمت به بلند هاي قدم با و آمدم بيرون مغازه از سريع خيلي و

 

 :شکست را سکوت دوباره فرزين لحظاتي از پس

 درمياره؟ سر ها فيلم اين از چيزي پيرزن اون -

 و مگرفت را زبانم جلوي موقع به که دهم تحويل نيز او به دادم ناصر به که را جوابي همان خواستم

 :گفتم

 .گه مي هم نامفهوم ي کلمه تا چند گاهي. فهمه مي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

13 

 

 :گفت تاکيد با

 .بياد فشار بهش نذار نگير، حرفش به زياد -

 اما بگويم فرزين به را هايم حرف تا کردم مي ريزي برنامه خودم با هميشه واقع در. نزدم حرفي

 حجم که سال يک اين بزنم،مخصوصا هايش سوال پاسخ جز حرفي توانستم نمي وقت هيچ

 .بود شده انباشته ام سينه در حرف از عظيمي

 شي؟ پياده خواي نمي -

 ازب را در. بوديم عزيز باغ خانه رنگ سفيد و بزرگ در جلوي. انداختم بيرون به نگاهي گيجي با

 :گفتم شدن پياده حين در و کردم

 .فرزين آقا مرسي -

 .خواهش -

 ثلم! پرسيد نمي علتي بودم، کرده اضافه نامش به را آقا پيشوند که اين از سال يک اين تمام

 .بود آمده کنار هم يکي اين با هايم، رفتار از بعضي و تيپ ناگهاني تغيير

 زا قبل ولي چرخاندم، کيفم داخل را دستم حياط، در کليد جوي و جست به و بستم آرامي به را در

 :گفت و آمد بيرون _طيبه عمه دختر_ مريم و شد باز حياط در کردنش، پيدا

 .دارم قرار ساسان با االن من که تو برو! ياقوت کردي دير -

 :گفت و داد تکان دست فرزين براي و

 برسونين؟ ساسان ي مغازه تا منو شه مي فرزين، آقا سالم -

 بزرگ من از سال يک مريم. شدم حياط وارد و بدهم گوش ها آن گوي و گفت به تا نماندم منتظر و

 عد،ب مدتي تا که بود معلوم ماجرا ظاهر از و بود کرده نامزد شان همسايه پسر با تازگي به و بود تر

 .شود مي معاف عزيز پرستاري از

 هم يترام و بود سرباز معين که داشت معين و ميترا نام به ديگر فرزند دو مريم، از غير به طيبه عمه

 .کرد مي تحصيل تجربي علوم دانشگاهي پيش مقطع در
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 وير بر مريم نام کردم، خارجش کيفم از. آمد در صدا به موبايلم خانه، اصلي در به رسيدن از قبل

 :دادم پاسخ کرد، مي نمايي خود آن

 بله؟ -

 ! بزنم حرف کلوم دو من نذاشتي! هولي چقد تو دختر -

 :گفتم حوصلگي بي با و رفتم باال ساختمان جلوي ي پله سه دو از

 !بگو خب -

 رفتمگ ته از که پيش دفعه خاطر به کنم فکر بگيرم، هاشو ناخن نذاشت ولي. حموم بردم عزيزو -

 .ترسيده چشمش

 :کردم فوت را نفسم

 نداري؟ کاري. گيرم مي براش خودم باشه، -

 .بگذره خوش. عزيزم نه -

 دوست اينقدر او دانستم مي اگر. گذشت مي خوش عزيز با که بود معلوم. دادم خاتمه تماس به و

 انهش کار اين از سال يک و گرفتم مي گردن را اش پرستاري ابتدا همان از شک بي است داشتني

 . کردم نمي خالي

 طور همين و کردم لعنت بود انداخته روز اين به را مادربزرگم که سواري موتور هزارم بار براي

 !کور و کر و دور...  بودم دور ام خانواده و خانه از همه اين که را خودم

 :گفتم انرژي با و نشاندم لب روي لبخندي و کردم باز را خانه در

 کجاست؟ من خوشگل دختر -

 مظلومش ي چهره به و زدم لبخندي بود، خوابيده. رساندم اتاقش به را خودم بلند هاي قدم با

 :کردم زمزمه لب زير و شدم خيره

 . بزنم که بودم کرده آماده حرف چقدر! عزيز خوابيدي زود چقدر -

 هگذاشت عزيز خانه که هايي راحتي لباس با را هايم لباس رفتم، هال سمت به و شدم خارج اتاق از

 :گفتم خبيثي لبخند با. رفتم آشپزخانه به و کردم عوض بودم
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 هاتو انگشت که! عزيز بدمت چيلي و چرب غذاي يک...  شد ناپرهيزي وقت و اومد ياقوت باز -

 .بخوري باهاش

 :گفتم و خنديدم سرخوشانه دهم، مي غذا او به خودم که موضوع اين يادآوري با و

 !منو هاي انگشت البته -

 شروع مدرس سعيد صداي شدن پخش با و زدم را پخش ي دکمه ها آهنگ ليست روي موبايلم با

 . شام ي تهيه به کردم

*** 

 .آ -

 :گفتم عزيز به رو و گرفتم تلويزيون صفحه از رو نگاهم

 آب؟ -

 هايانت اگر. رفتم آشپزخانه به و زدم کنار رويم از را پتو. کرد بسته و باز آرامي به را هايش چشم

 بيزار بود کودکي عشق چه هر از. ريختم مي را ناصر خون صبح فردا رسيدند، نمي هم به فيلم

 کرده منزجر بود عشق چه هر از را من زدند مي حرف آن از ياسمن و يلدا که کودکي عشق بودم،

 !بچگي زمان از آشنايي و کودکي عشق به برسد چه! بود

 را بآ ليوان آهسته آهسته، و کردم بلند را عزيز گردن کمي. برگشتم هال به و کردم پر را آب ليوان

 صورتش جلوي. کردم پاک را لبش ي گوشه از افتاده راه آب دستمالي با بعد و دادم، خوردش به

 :شدم خم

 داري؟ دوست خوبه؟ فيلمش -

 حسن نظرم به. انداختم پاهايم روي را پتو و جاگرفتم نفره سه مبل روي دوباره. زد پلک هم باز

 .کردم مي بغض ناخودآگاه من که طوري هم آن! بود کردنش گريه راحت زماني، مصطفي بازي

 ُُ-اُمُ -
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 عيس صورتش سالم ي نيمه با. کرد مي نگاه من به. چرخاندم عزيز سمت به را صورتم تعجب با

 مي خاص موضوعات سري يک محور حول عزيز و من هاي حرف معموال. بزند حرفي کرد مي

 :گفتم عريضي لبخند با. نبود سختي کار چندان حرفش زدن حدس پس گشت،

 زمرد؟ -

 :گفتم و داشتم نگه را فيلم. زد جاني بي لبخند

 .رم نمي سراغش ديگه شمام پيش وقتي ولي. خدمتتون داره سالم خوبه، هم زمرد -

 :خنديدم صدا با. بود صورتش روي هنوز لبخند

 !اه زني مي دامن من ديوونگي اين به داري هم تو! خلم من کنه مي فکر بفهمه کسي اگر عزيز -

 :گفتم و برداشتم تخمه مشتي

 بذاره؟ هم اسم براش و بشه دوست گوشيش ضبط ي برنامه با که ديدي رو دختري کدوم آخه -

 :گفتم و فرستادم بيرون آه صورت به را نفسم

 يمس کردن عوض با و نداشتم نگه رو دوستي هيچ ديگه افتاده، هايي اتفاق چه فهميدم وقتي از -

 .دادم دست از رو همه کارتم

 :دادم ادامه و کردم بغض

 .نداره هم خارجي وجود حتي که زمردي و موندي تو برام فقط -

 از و نشاندم لب روي مصنوعي لبخندي بود، شده اشک از پر هايش چشم. برگشتم عزيز سمت به

 :کردم بوسه غرق را صورتش و شدم بلند مبل روي

 اين به من! کنيا بغض نبينم! دنيايي يه من واسه تو. جونم عزيز برم خوشگلت هاي چشم قربون -

 .نبودن خوبي هاي دوست دوستام. ترم راضي زندگي

 . کرديم نگاه سکوت در عزيز با را فيلم ادامه و

 :کردم زمزمه لب زير و نشست لبم روي لبخندي فيلم شدن تمام با

 .ناصر بردي در به سالم جون -
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 :گفتم و چرخيدم عزيز سمت به و

 ...عز بود خوب -

 را تخمه ظرف و شدم بلند مبل روي از. خوردم را حرفم ادامه عزيز بسته هاي چشم ديدن با و

 و گرفتم قرار عزيز ويلچر پشت. کردم خاموش را دي سي دستگاه و تلويزيون بعد برداشتم،

 تخت روي را او سختي به هميشه، مثل. بردم اتاق سمت به و آوردم در حرکت به را آن آهسته

 وير عزيز تخت از فاصله با را خوابم رخت و برداشتم را پتويم و برگشتم هال به بعد. کردم جابجا

 .کردم پهن زمين

 :فرستادم پيام _محمودم عمو دختر_نيلوفر براي و گرفتم دست در را موبايلم

 .بيا صبح فردا پس تو. مونم مي عزيز پيش خودم هم شب فردا خوبي؟ نيلوفر، سالم -

 جو و جست حال در بودم، ريخته موبايلم رم در که جديدي هاي رمان بين که دقايقي از بعد و

 :داد جواب بودم،

 .باشه سالم، -

 نسنگي من با که شد مي سالي يک. شدم خيره پيامش به اي ثانيه چند کردم جمع را هايم لب

 رد جواب برادرشان خواستگاري به که آورد نمي خودش روي به اصال که ناصر برعکس. بود شده

 :کردم فکر خودم با لحظه يک. ام داده

 رد جواب و رفتيم مي خواستگاري براش و بود واقعيم برادر فرزين اگه! نه يا...  داشتم برادر اگه -

  کردم؟ مي محلي بي دختر اون به شنيديم مي

 :گفتم حوصلگي بي با و کردم فوت را نفسم

 . جهنم به -

 .پرداختم رم داخل هاي رمان جوي و جست به دوباره و

 ار ذهنم اينکه براي بود، دوستانم از يکي سفارش ؛ "من جنس هم" رمان کردم، پيدايش باالخره

 .کردم رمان خواندن به شروع کنم دور نيلوفر محلي کم فکر از

*** 
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 رابطه مدرسه اين هاي بچه با. فرستادم بيرون عميق را نفسم مدرسه، زنگ آمدن در صدا به با

 که انتفاعي غير مدرسه اما. گذشت مي بودنمان هم کنار از هفته چند بود چه هر. ام کرده پيدا خوبي

 سال از نيم و ماه يک که چرا کرد، نمي القا من به را خوبي حس بود، ام جلسه اولين ديروز

 .کردم نمي برقرار ارتباط آموزانش دانش با و بود گذشته تحصيلي

 و ورحض دفتر امضاي از بعد و رفتم مدرسه دفتر طرف به و شدم خارج کالس از و برداشتم را کيفم

 خواب عزيز دادم احتمال بود، نشده صبح ده هنوز ساعت. شدم خارج مدرسه از کارکنان غياب

 .بودم کرده رسيدگي امورش تمامي به خانه از شدن خارج از قبل چون باشد،

 در يبهط عمه هاي کفش. برگشتم عزيز خانه به بعد و دادم پس را فيلمش و رفتم ناصر سراغ ابتدا

 . شدم خانه وارد و کردم پوفي. کرد جلب را ام توجه جاکفشي

 دش نمايان ديوار پشت از بدنش ي بقيه بعد و عمه ي شده کج سر ابتدا هال، در شدن بسته با

 :گفت بلند صداي با و شد راهرو وارد سپس

 .رفتم مي داشتم من. جان عمه نباشي خسته -

 :دادم را جوابش دلم در و کردم سالم آرامي صداي با

 .کن کم و شر زودتر پس -

 خم رفتم، عزيز تخت سمت به و برداشتم سرم روي از را چادرم. شد عزيز اتاق وارد دنبالم به

 . بوسيدم را اش پيشاني و شدم

. محمود ي خونه رو شب ده اين ببريمش. محرمه اول شب امشب که گفتم مي عزيز براي داشتم -

 .شه مي عوض هم عزيز هواي و حال دارن، هيات که نه

 :گفتم طيبه عمه جواب در و رفتم لباسي جا سمت به

 .کنم عوض رو لباسش بگين قبلش فقط. عمه دونيد مي صالح خودتون جور هر -

 :گفت و کرد مرتب را چادرش عمه

 .محمود خونه ببريمش که دنبالش ميايم حاجي با غروب پس -
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 هب. بود دورويي آدم نظرم به که عمه خود خالف بر. رفتم آشپزخانه سمت به و دادم تکان را سرم

 پدرم برعکس درست بود، طور اين من نظر از حداقل يا. آمد مي حاجي پيشوند عجيب شوهرش

 !کردند مي خطابش حاجي پوزخند با هم بازار اهل حتي ديگر بود مدتي که

 :شد آشپزخانه وارد سرم پشت عمه. بود شده پخته غذاي بيانگر روشن، گاز روي قابلمه

 .کردم بار گوشت جان عمه -

 نهفته کلمه دو اين در عالم هاي فحش تمام انگار اصال. آمد مي بدم جان عمه لفظ از چقدر من و

 .بکوبد سرم بر و کند چماق را آن عمه تا بود شده

 :چرخيدم سمتش به و نشاندم لب روي مصنوعي لبخندي

 !کنم مرغ با استامبولي خواستم مي من اما...  ممنونم -

 :گفت و داد تکان را سرش تاسف با عمه

 .حاجي ي حجره بود رفته صادق امروز -

 :گرفت خودش به را دلسوز ي عمه ي قيافه. فشردم هم به را هايم دندان! مقدمه بي هميشه مثل

 دختر اين اش همه که کرده گناهي چه معصومش طفل دختر اون! جان ياقوت کن صحبت يلدا با -

 رد پا گه مي فقط! کرده قهر چرا يلدا گه نمي و زنه نمي حرفي هيچ که هم پسر اين! قهره حال در

 !گذشته بينشون چي دونه مي خدا! برگرده تا کنيد ميوني

 :کرد تر آرام را صدايش و

 !نباشه مقصر يلدا خوره نمي آب چشمم که من -

 :رفت هم در ابروهايم

 عمه؟ بگي خواي مي چي -

 :داد باال را ابروهايش

 !زد حرفي ندونسته شه نمي! اعلم و اهلل -
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 خنده. فشردم هم به را هايم لب. شد فروريختن ي آماده هايم لب پشت و آمد باال دردناکي بغض

 مي يقين قطع به را چيزي پارسال مگر!« زد حرفي ندونسته شه نمي! »آخرش ي جمله بود دار

 کرد؟ خرد مرا طور آن که دانست

 گذاشته را تاثيرش اش، اي دقيقه چند حضور رفت، آشپزخانه در سمت به و کرد مرتب را چادرش

 .کرد خداحافظي عزيز و من از بلند صداي با و رفت در سمت به. بود

 :گفت و داد تکان هم دست برايم حتي

 .بزن حرف هم يلدا با و باش خودت مواظب -

 رفح ندانسته اين. است انداخته دلم بر آتشي چه که نياورد مبارکش روي به هيچ و زد هم لبخند

 !!زد را حرفش که هم حاال همين! آموخته؟ حاال را نزدن

 جمع عزيز ي خانه در جا همين همه که بود پارسال قربان عيد نشستم، آشپزخانه صندلي روي

 نيمايش براي خواستگاري از حرف و کشيد کناري به را من عذرا عمو زن ناهار از بعد. بوديم شده

 .خنديدم را روز تمام و کردم رد را آن مسخرگي با من و زد،

 اما !گيرم نمي جدي را چيز هيچ من که داشتند آشنايي همه داشت، آشنايي اخالقم اين به عمو زن

 .کرد خالي را حرصش طور آن که آمد مي بدش من هاي رفتار از همه از بيش انگار عمه

 مزيت از کرد، تکرار را عمو زن هاي حرف و آمد جلو مهربان ي عمه يک ظاهر به هم موقع همان

 صورت به بعد و کردم رد خنده با ابتدا من و گفت مي نيما هاي خوبي و شدن فاميل عروس هاي

 :انداخت را گذارش تاثير متلک است، تاثير بي هايش حرف ديد وقتي. جدي

 !فرزينه بندِ دلت خواهرات، مثل هم تو نکنه -

 انسان يک حس طور آن که دستش کف بود ريخته انگار را هايش حرف. گذاشت را تاثيرش و

 نم هاي خواهر! کنم هضمش توانستم نمي که بود سنگين قدر آن حرفش! داشتم را خورده کتک

 و ابتدايي مقطع محصل من که زمان آن يعني! بودند؟ مجرد که زماني يعني! داشتند شوهر که

 !!دانستم؟ نمي هيچ که نبودم خانه آن در من مگر بودم؟ دبيرستان

 تهالب. شدم مطلع ياسمن توسط هايش حرف صحت از ابتدا! تغييراتم شروع شد عمه حرف همين

 وقتي و بوده اش مجردي زمان به مربوط ماجراها اين که گفت بعدش و کرد قبول ياسمن فقط که

 .دارد دوست را شوهرش حاال و داد مثبت جواب خواستگارش به بود شده زده پس فرزين توسط
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 به مخواست مي. است مطلب اين گوياي بيشتر او احواالت و حاالت که اين با! نرفت بار زير يلدا اما

 گوش و ها چشم تازه انگار! ام نکرده صبر فرزين ي عالقه براي خواهرانم مثل من بفهمانم همه

 . کردم مي تعبير خودم برداشت با را حرف هر و نگاه هر. بودند شده باز هايم

 تدرس خواستگار اگر البته! کنم ازدواج شدم حاضر حتي که کردم تنگ خودم براي آنقدر را عرصه

 .نداشتم که! .... داشتم نيما جز به درماني و

 هب خطاب پوزخندي با و! کردم مي ثابت همه به کردم، مي ثابت فشردم، دندانم زير را هايم ناخن

 :گفتم خودم

 ! کردي؟ غلطي چه گذشت که سالي يک اين تو -

 اتاقش ي قفسه تک روي از را گير ناخن رفتم، عزيز اتاق سمت به و شدم بلند صندلي روي از

 را تشراس دست ابتدا. کرد مي نگاهم اش هميشگي لبخند بدون. نشستم تختش کنار و برداشتم

 :گفتم لبخندي با و گرفتم دست در بود نزديکم که

 . خوشگله عزيز بگيرم هاتو ناخن خوام مي -

 :کردم ول را صدايم و

 ... دلمي عزيز نازنيم، اي من گل -

 :گفتم ناراحتي با و کردم نگاه هايش چشم به و شدم ساکت کرد، خم کمي را هايش انگشت

 عزيز؟ گفته چيزي عمه -

 :لرزيد صدايم. کرد نگاهم فقط

 فرزين؟....  يلدا؟....  نيما؟ مورد در -

 :کشيدم آه.شد اشک از پر هايش چشم

 !کنه مي خودشو زندگي داره که خدا بنده اون زد؟ زيرآبشو اومد عمه باز آره؟ فرزين،-

 :کرد باز هم از را هايش لب

 ...آ آ -
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 :حدسياتم بيان به کردم شروع کند، اذيت را خودش خواستم نمي

 آب؟ -

 :کرد بيشتري تالش. رفت باال راستش سمت ابروي

 .. ب -

 بابا؟ -

 :چکيد ام گونه روي به اشکم. زد پلک آرامي به

 عزيز؟ بابام -

 :کردم پاک را اشکم دستم پشت با. زد پلک دوباره

 و خودش که کنه مي جور وام واسش داره فرزين. آورد باال بدهي هم باز. عزيز خوبه هم بابام -

 .داده مزه دهنش به نزول پول بدجور بابا...  دونم مي بعيد اما کنه جمع

 :گفتم و بوسيدم را اشکش رد و کشيدم جلو را خودم. شد روان چشمش ي گوشه از اشک

 فرزينم؟ منتظر من گفت زد؟ رو قبلي هاي حرف اومد باز عمه نکن، گريه. برم چشمات قربون -

  خوبيه؟ پسر نيما گفت

 بازگو آخر. کند لعنت را طيبه عمه خدا. چکيد چشمش ي گوشه از ديگر اشکي ي قطره هم باز

 :گفتم و کردم پاک را اشکش داشت؟ سودي چه پيرزن اين براي ها حرف اين کردن

 بابا فتکلي بايد اول اما! کنم عروسي نيما با شايد حتي. کنم مي عروسي. عزيز نده راه دلت به بد -

 خودم به راحت خيال با بعد. بشه بسته همه دهن تا کنه ازدواج فرزين دارم دوست. بشه معلوم

 خوبه؟. کنم مي فکر

 يرگ ناخن کردم باز را دستش دوباره و. بوسيدم محکم را اش گونه و شدم خم. زد اي نصفه لبخند

 کند،ن احساس دردي تا گرفتم نمي ته از زياد. گرفتم اريب حالت به و گذاشتم ناخنش ي گوشه را

 :رفتم مي اش صدقه قربان مدام و

 کردي مانيکور انگار المصب! .... خوشگلي هاي ناخن چه....  جونم عزيز دستات چروک قربون -

 نگيرم؟ خواي مي! .... کنه مي توجه جلب اينقدر
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 با و شد جمع لبخندم بود، قرمز هايش چشم دوباره کردم، نگاهش لبخند با و آوردم باال را سرم

 :گفتم آرامي صداي

  گم؟ مي پرت و چرت عزيز؟ نه...  شم مي ديوونه دارم -

 :ناليدم و چسباندم دستش پشت به را صورتم و بوسيدم را دستش

 .کس هيچ. ندارم کسو هيچ تو جز دنيا اين تو من. تنهاست خيلي ياقوتت عزيز، -

*** 

 . پيچاندم هم در را هايم دست و بستم را نمره دفتر

 بپرسيم؟ سوال يه خانوم -

 :کردم نگاه بود پرسيده را سوال اين که آموزي دانش به

 .بگو -

 .نفهميديم و اين ما. باشه حروفي هيچ کنارشون نبايد ها يکا ي همه براي گفتين شما -

! داردن سوالي کسي پرسم مي نفس يک وقتي! کردم مي جا دهانش در را نمره دفتر بود جايش اگر

 .اند شده الل همه انگار

 :گفتم و زدم پلک آرامي به

 مثال وانعن به بگن سوال صورت تو اگر که بود اين منظورم. بشين متوجه بهتر که گفتم اونطوري -

 . کنيد تبديلش متر به بايد شما متر، ميلي

 :کرد بلند را صدايش کالس ي گوشه از ديگر يکي و گفت کشداري آهان

 !که باشه گرم کيلو حتما بايد که گفت جرم براي معراجيان آقاي پس -

 :گفتم و برگشتم او سمت به

 .استثناست جرم -

 :گفت ديگر ويکي

 چطور؟ شما گرفت مي امتحان جلسه هر معراجيان آقاي -
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 بيرون را نفسم. کردند خفه جا در بود، زده را حرف اين که آموزي دانش و آمد در همه صداي

 :گفتم جدي لحن با و فرستادم

 آقاي که جايي تا هم بعد ي جلسه. کرديم دوره رو اول فصل امروز. داره خودشو ي شيوه کي هر -

 بي مقايسه و بندين مي رو ايشون ي جزوه بعد به اون از. ميريم پيش دادن درس معراجيان

 .مقايسه

 هر باالخره. زدم مي را حرفم بايد کردم، جلوه حسود نظرشان به و گفتم جدي و خشک اگر حتي

 لسا دانست نمي کسي که بود باقي شکرش جاي باز! است آخر صلح از به اول جنگ نباشد چه

 .کنم مي تدريس که است اولي

 :دادم ادامه دلم در و

 اين! ردک مقايسه هم با خودشون جلوي رو دبير دوتا نبايد کشه نمي شعورشون دبيرستانن، دوم -

 رو ها دارو فالن هم قبلي دکتر جون، دکتر گن، مي بهش دکتر ميرن که هستن آدمايي همون ها

 .خورن نمي رو ها دارو از کدوم هيچ هم آخرش! داد بهم

 فترد و کيف. گذشت هم امروز کشيدم، راحتي نفس افتادند، تکاپو به همه و شد بلند زنگ صداي

 شانجواب شنيدن و ها بچه به رو نباشيدي خسته گفتن با و را، چادرم طور همين و برداشتم را نمره

 .شدم خارج کالس از

 به يمحکم ي تنه و کرد عبور کنارم از دو حالت به کسي که برسم سالن در به بود مانده قدمي چند

 رد نامش شايد شناختمش، کردم، دنبالش نگاهم با. شود پرت دستم از کيف شد باعث و زد من

 روز دو که دختري همان. شناختم اش آدامسي نمايي هنر لطف به را اش چهره اما بود، نمانده ذهنم

 .بود کرده نگاهم خصمانه کالس ساعت تمام پيش

 .کيفتون خانوم -

 گفتن اب و نشاندم لبم بر لبخندي چرخاندم، بود گرفته سمتم به را کيفم که دختري به را نگاهم

 .گرفتم دستش از را کيف «ممنونم»

*** 

 :کردم باز را اتاق در حرص با
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 !بده؟ رو وامونده اين جواب نيست شده خراب اين تو کسي -

 :شد بلند راهرو انتهاي اتاق از يلدا عصبي صداي

 !بديا جواب خواي مي تلفن يه! نيار در بازي کولي -

 الفهک را نفسم محمود عمو منزل ي شماره ديدن با رفتم؛ تلفن سمت به و کردم کجي دهن برايش

 :برداشتم را تلفن گوشي و فرستادم بيرون

 بله؟ -

 !شد عرض سالم -

 :دادم جواب و کردم باز سپس و بستم آرامي به را هايم چشم گرفتم، دندان به را لبم

 نيما؟ خوبي -

 !شما هاي پرسي احوال از. ممنون -

. سمبنوي را پستم و برگردم اتاقم به زودتر خواستم مي فقط. نبود مهم اي ذره انداخت؟ مي متلک

 :دادم تري مهربان حالت لحنم به

 داري؟ کار کي با -

 :شد تر جدي

 .بگو هم يلدا به. دنبالتون ميام باشين آماده -

 :کشيدم هم در را ابروهايم

 کجا؟ بريم -

 :زد داري صدا پوزخند

 حد در رو ما اگر محرمه، هفتم شب! اس ساله هر ما ي خونه مراسم خوبه! نباشي خسته! هه -

 .بياريد تشريف دونيد مي خودتون

 :کردم اخم اراده بي

 !شد پرت حواسم لحظه يه! نيما حرفيه چه اين -
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 :گفت آرامي صداي با

 ! پرته که وقته خيلي حواست -

 :داد ادامه حرص با و

 .ايشاله جاش سر مياد -

 :نداشتم بحث ي حوصله! بستند مي رو از را شمشيرشان من براي همه چرا دانم نمي

 ...تونيم مي هم خودمون. نيستيم زحمت به راضي البته. بيا ديگه ربع يه -

 .در جلوي بياين ديگه ربع يه -

 :گفتم کالمم، کردن قطع براي اش ادبي بي به توجه بي

 .خداحافظ باشه -

. بگذارم جواب بي را ادبي بي و توهين توانم نمي باشم آرام که هم چقدر هر کردم، قطع را تلفن و

 :گفتم بلند صداي با اتاقم به برگشتن از قبل

 .دنبالمون مياد نيما ديگه ربع يه تا بشين آماده -

 :زد داد دوباره يلدا و

 .کرد غلط نيما -

 پدر اينکه با. نداشت را محمود عمو با مقابله توان چون شود مي آماده دانستم مي بستم، را اتاق در

 حتي بود، افتاده همه اعتبار و چشم از ديگر اخيرش هاي هنرمندي لطف به اما بود، ارشد فرزند ما

 .کردند مي حفظ را ظاهرشان هنوز که چند هر! برادرهايش و خواهر

 ديدن اب بود، کشته را خودش مداوم هاي پيغام با الهه. گرفتم جا کامپيوترم ميز پشت صندلي روي

 :زدم پوزخند اراده بي کرد مي نمايي خود بود روز سه که اش شده بولد نام

 !دارم بيشتر الهه از رمان تا دو که من! لجه من با هم سايت -

 :نوشتم برايش الهه هاي پيام خواندن بدون
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 رم مي دارم. تاپيک تو بذاريم که کنم مي ويرايش ميام شب من کن، آماده و امشب پست عزيز -

 .خداحافظ. ندارم وقت عمو، ي خونه

 .کردم خاموش هم را کامپيوتر و شدم خارج سايت از و

*** 

 در و وبيدک هم به را دستانش ذوق با بود نشسته جلو صندلي روي که گلناز ماشين، شدن متوقف با

 هک اين از قبل. رفت دنبالش زد، مي صدا را او که حالي در سرعت به هم يلدا شد، پياده و کرد باز را

 :کرد متوقف جايم در مرا نيما صداي برسم، ماشين در به

 بشيني؟ لحظه يه ميشه -

 :کرد مي نگاهم آينه از. کردم نگاهش سوالي

 .ببند رو در -

 کمي و آورد در حرکت به را ماشين و. بست را جلو در هم خودش. بستم را در و کردم دراز را دستم

 :گفت مقدمه بي و چرخيد عقب به و کرد متوقف را ماشين بود تاريک نسبتا که جايي جلوتر

 ذهنم اونقدر اوقات گاهي اما...  نيست وقتش اصال...  ها شب و روزها اين توي االن، دونم مي -

 ...  که شه مي درگير

 :گفت و فرستاد بيرون را نفسش کردم، مي حس را اش کالفگي

 ياقوت؟ زندگيته توي کسي -

 :رفت هم در ابروهايم

 ه؟من زندگي توي کسي که اينه فقط دليلش دادم، منفي جواب تو خواستگاري به من که اين -

 :گفت دستپاچگي با و شد بود، زده که بدي حرف و خشمم متوجه

 ... که اينه منظورم نه -

 :زدم را دلش حرف و کردم قطع را حرفش

 فرزينه؟ روي گيرت هم تو -
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 :دادم ادامه من و کرد اخم

 زينفر بشه، راحت فضولت ي عمه اون و تو خيال تا بگم بذار ولي نداره ربطي تو به اصال چند هر -

 .کنم تموم حقش در رو خواهري خوام مي من اما نباشه من خوني برادر شايد

 فيحر بايد بودم، نشده تخليه هنوز و بودم عصباني کردم، باز را در و کشيدم در سمت به را خودم

 :گفتم و کردم نگاه همش در صورت به دوباره کنم، سبکي احساس تا زدم مي

 يحرف اما. بود کرده خواستگاري من از ممکن شکل ترين مودبانه به مادرت نيما؟ چيه دوني مي -

 .نکنم فکر اي گزينه به ها حاال حاال شد باعث زد عمه که

 :برگشتم سمتش به دوباره! بودم عصبي هنوز. گذاشتم زمين روي به را پايم

 .کنم نمي ازدواج اون برادر بچه با کنم ازدواج بخوام اگر بگو طيبه عمه به برو -

 که بودم خوشحال هم خيلي و شدم، پياده ماشين از گرفته آرام دلي با من و رفت باال نيما ابروهاي

 از قدمي هنوز و آمد راننده سمت در شدن بسته صداي. انداختم هم جان به را برادرزاده و عمه

. کردم اهشنگ منتظر و گرفتم باال را سرم. ايستاد ام سينه به سينه نيما که بودم نشده دور ماشين

 :گفت هم در ابروهاي با

 شد؟ خونواده اين وارد چرا که دوني مي اس؟ غريبه پشتش هفت که دوني مي -

 :کردم اخم عصبانيت ي نشانه به

 .فرزين حامي شد بابا مرگش، از بعد و بود بابا قديمي شريک باباش! دونم مي که معلومه -

 :زد پوزخند

 !برنداره يابو خانو فرزين وقت يه کني، ثابت خواهريتو نخواي زيادي باشه جمع حواست -

 :گفتم دلخوري با

 .کوچيکتره خودش از سال پونزده که دختري يه واسه اونم! دارتش نمي بر يابو -

 ،حياط به ورودم با همزمان نبينم، را «نکردم باور حرفتو» زد مي داد که صورتي تا گذشتم او از و

 :گفت مي! زد مي حرف نگاهش کرديم، عبور در از هم با و شد وارد هم فرزين

 .نيما با ديدمت -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

29 

 

 ندک نمي سالم و بيند مي را من وقتي بگويد، را حرف اين نگاهش که خواستم مي من هم شايد يا

 .کردم بغض رنجيده، يعني

 نجيدهر ما از برگشت، کرد نامزد يلدا وقتي و نيامد مان خانه به ماه چند که پيش سال پانزده يعني

 اش ذاتي حياي و حجب و زيري به سر و درسش سنگين حجم آن با که بود رنجيده حتما بود؟

 :گفت جمع به رو و آورد ما ي خانه به و گرفت را جواني زن دست

 .کردم ازدواج -

 منتظرند ديگران حاال و داشتند چشم او به پدرم دخترِ دو که بود که فرزين! داشت؟ چه فرزين

 ؟!ناموفق ازدواج يک با ساله چهل مرد يک به! نه؟ يا بندم مي دل او به هم من ببينند

*** 

 به کافي اندازه به شد، قرار بر حدي تا سکوت کوبيدم، ميز فلزي ي بدنه به محکم را دستم کف

 دختران بازيگوشي توانستم نمي ديگر و بود ريخته هم به اعصابم صبح امروز اتفاق خاطر

 :گفتم نرود بيرون کالس از کردم مي سعي که صدايي با. کنم تحمل را دبيرستاني

 ! باشين ساکت بگم بهتون نبايد که من ديگه -

 ديدن به تا بگذرد مدرسه ساعت تر زود کاش ايستادم، تخت کنار و برداشتم را مشکي ماژيک

 . کنم گزارش را بابا جديد شاهکار و بروم فرزين

 :کردم تکرار بلند صداي با همزمان و کردم نوشتن به شروع راست سمت نقطه باالترين

 .باردار اجسام در الکتريکي بار -

 : گفتم و برگشتم آموزان دانش سمت به و

 ... با است برابر پروتون يک يا و الکترون الکتريکي بار ي اندازه -

 نداده قرار سکوت حالت در را آن کالس به ورود از قبل که کرد يادآوري من به موبايلم زنگ صداي

 و گرفت من از را کردن فکر ي اجازه فرزين نام. رفتم موبايلم سمت به و گفتم ببخشيدي. ام

 :کردم برقرار را تماس

 بله؟ -
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 :کرد ول را اش عصبي صداي

 ميگه؟ چي يلدا -

 کالم هم فرزين با تا دادم يلدا به اي بهانه خودم دست با خودم فشردم، هم به را هايم دندان

 . شود

 :گفتم آرامي صداي با

 !گه؟ مي چي دونم مي چه من! کرده صحبت شما با انگار -

 ايصد. شنيدند مي را فرزين و من ي مکالمه همه انگار داد، مي آزارم کالس بر حاکم مطلق سکوت

 :بخورم تکان شد باعث فرزين عصبي

 به و من ماهه يک زحمت! اجرا باباتو هاي چک گذاشته مرده ياقوت؟ کردي غلطي چه دوني مي -

 .دادي باد

 گوشم در صدايش دوباره! بود جريان در فرزين که بود ماه يک پس آورد، فشار گلويم به بغض

 :پيچيد

 !زدي گندي چه ببينم دنبالت، بيام شي؟ مي تعطيل چند ساعت ظهر نزن، مردگي موش به خودتو -

 :دادم جواب اي رفته تحليل صداي با

 .باش اينجا ربع و دو -

 بدهکار هم چيزي يک. دادم قرار سکوت حالت در را موبايلم و کردم قطع را تماس بالفاصله و

 «رفتي؟ در کوره از تو که گفت چي دهن بد طلبکار اون» نپرسيد حتي! شدم

 همان! کنم گريه بچه دختر چند جلوي خواستم نمي عنوان هيچ به و شد مي بيشتر لحظه هر بغضم

 بود هک نکبتي هر به و نوشتم تخته روي را بگويم الکتريکي بار به راجع خواستم مي که اي جمله

 در داص به با. بگيرد آرام قلبم تا فرستادم يلدا براي هم ناسزا پيام چند و رساندم آخر به را کالس

 .کشيدم راحتي نفس تفريح زنگ آمدن

 !آدامسي دختر همان شنيدم، هم را شکوفه متلک کالس، از خروج از قبل حتي

 .دبو گوشيش تو سرش يکسره. هست توقعي چه آموزاش دانش از ديگه! باشه اين که معلمي -
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 کرده تحمل را زيادي عصبي فشار. بگذارم جواب بي را شکوفه متلک که بود خراب حالم قدر آن

 دلم جايک دانستم نمي را ساله پانزده ي بچه دختر يک دليل بي و طلبکارانه هاي نگاه ديگر و بودم

 !دهم جاي

 استرسم شدم مي تر نزديک ظهر به چه هر و گذراندم قبل ساعت گندي به هم را بعد ساعت

 ارمد دوست گفتم مي زباني بي زبان با فرزين به تر زود چه هر بود بهتر شايد شد، مي بيشتر

 .بردارد باطل خيال اين از دست بيند مي خواهرانم مثل را من بقيه مثل هم او اگر تا کند ازدواج

 هب بعد شب براي مدرسه مدير رساندم، دفتر به سرعت با را خودم مدرسه تعطيلي زنگ خوردن با

 تسم به غياب و حضور دفتر کردن امضا از بعد و کرد دعوتم شد مي برگزار مدرسه در که مراسمي

 ي صحنه از مردم فرار مثل مدرسه خروجي در از عبور بگويم توانم مي جرات به. رفتم حياط در

 !بود گذاري بمب

 که مينه. داد تکيه بدنه به و شد پياده ماشين از ديدنم با بود، پارک خيابان سوي آن فرزين سمند

 ار زشتي حرف آن عقبي سرنشين و کرد عبور پاهايم جلوي از موتوري رسيدم، خيابان عرض به

 !خودشان نوع از تعريف يک بگويم است بهتر يا گفت، من به خطاب

 ناسزا موتوري آن به خودنمايي يا و من از دفاع خاطر به يا بودند من کنار که آموزي دانش چند

 به آماده ژست و فرزين دهان از تري زشت حرف شدن خارج با کاملش، شدن دور از قبل و گفتند

 .گذاشت فرار به پا هم موتوري و شدند ساکت دخترها اش، حمله

 گرفتم، جا شاگرد صندلي روي سريع و رساندم او به را خودم برخوردش اين از زده خجالت

 :گفت بلندي صداي با و آورد در حرکت به را ماشين سرعت به و شد سوار هم خودش

 !معلم جز داري شباهت چي همه به! معلمي سرت خير -

 :گفتم و انداختم پوششم به نگاهي تعجب با

 چشه؟ وضعم و سر مگه -

 :گفت و کرد چادرم به اي اشاره

 . کني مي سرت دار کش چادر آموزا دانش مثل -

 :زدم پوزخندي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

32 

 

 ! کنم؟ سرم گلي گل چادر داري توقع -

 :برگشت سمتم به اخم با

 .نيستي ها معلم شبيه...  شبيه....  نبود اين منظورم! خير نه -

 چه کردن سر دار کش چادر! بود ربط بي کامال هايش حرف! دنبالم؟ آمده چه براي بود رفته يادش

 قتو هيچ وگرنه بدهد، گير خواست مي فقط انگار! داشت؟ بودن معلم يا بودن آموز دانش به ربطي

 !کرد نمي اشاره مستقيم طور به چادرم به

 :دوختم رو روبه به را نگاهم

 .سخته کردنش جمع. کنم سرم کش بدون چادر تونم نمي -

 :زد داري صدا پوزخند

 !کردي مي فکر چيزش همه به بايد کردي، سرت چادر يهو گرفتت جو که موقع اون -

 :گفت اي دقيقه از بعد. ندادم را جوابش. شدم مي کالفه داشتم ربطش بي بحث اين از

 !خبر؟ چه صبح کن تعريف خب -

 :گفتم کردم مي نگاه بيرون به که حالي در! است آمده چه براي آمد يادش باالخره که خوب چه

 خونه هک گفتم منم داره، کار بابا با گفت بود در جلوي آقايي يه مدرسه، بيام خواستم مي که صبح -

 مي بِل و کنم مي اِل دونم مي چه که آوردن در بازي کولي کرد شروع و نکرد باور هم اون. نيست

 اومد در دهنم از چي هر و کردم قاطي يهو منم و کرد بدتر اون و تر آروم گفتم بهش هي و کنم

 .گفتم

 :چرخيدم سمتش به و

 گرفته؟ نزولي پول کسي از بابا دونستي مي -

 :گفتم و فشردم هم به را هايم لب. داد تکان تاييد ي نشانه به آرامي به را سرش

 !خبرم بي چيز همه از که منم فقط پس -

 :گفت آرامي صداي با
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 ره مي خودش بعد! کنم جور وام براش گه مي من به ور اين از آقا. دونستم نمي اولش از هم من -

 .شده هيچي پول فرع و اصل کنه جمعش نتونسته. گيره مي نزول

 :گفتم لرزاني صداي با

 .زنه مي آبرومون به حراج چوب داره -

 :گفت بود شده پشيمان اش روي تند از انگار که فرزين. شد حرفم ي ادامه مانع بغضم و

 چند بود قرار و بوديم زده حرف هم با ما چون شدم، عصباني. زده برگشت باباتو چک مردک -

 گذاشتي دهن به دهن در جلوي کسي با صبح گفت و زد زنگ يلدا که هم بعدش! بده وقت روزي

.... 

 :کردم قطع را حرفش

 کنم؟ خواهشي يه تونم مي -

 :دادم ادامه و کرد نگاه من به منتظر

 .زندگيش و خونه سر بره کنيم راهي رو يلدا و بابا ي خونه بياري و بگيري و صادق دست غروب -

 :کرد نگاهم مشکوک

 !کنه؟ مي اذيتت -

 :زدم تلخي لبخند

 شه مي تر سخت بشه طوالني قهرش چقدر هر هم بعدش! نداره خوبي وجهه...  خب ولي نه -

 .داره نظرو همين هم ياسمن. داد آشتيشون

 :داد تکان را سرش

 .بياد فرستمش مي و صادق پيش رم مي غروب باشه، -

 :گفتم

 .بيا باهاش هم خودت -

 :گفت و کرد نگاهم شده ريز هاي چشم با
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 ..داريم نامه قول قرار يه امروز آخه نتونم شايد -

 :گفتم کردن فکر بدون من و

 .دنبالش برو بياي، توني مي هم خودت که وقتي يه پس -

 و کرد اي کوچه وارد را ماشين. شدم پشيمان حرفم زدن از فرزين خشمگين هاي چشم ديدن با و

 :گفت مشکوکي نگاه با و برگشت سمتم به کامل، توقف از بعد

 ياقوت؟ بگي خواي مي چي -

 :شد منفجر و نماند دور فرزين ديد از که دادم قورت را دهنم آب

 عقط من از يلدا که بيام صادق با من نه؟ نيماست ات، خسته دل عاشق ديشبِ هاي حرف تاثير -

 .... بقيه مثل هم تو کنه؟ اميد

 :بخوابانم را شر خواستم

 .نيست طور اين نه -

 شمخ با بستم، را چشمانم دردش از که کوبيد ام پيشاني به محکم بار چند را اش اشاره انگشت

 :غريد

 گذره؟ مي کوچيکت مغز اون تو چي -

 :نکنم پنهان ديگر بود بهتر شد، جمع چشمانم در اشک زدم، پس را دستش

 الدنب چشمش آشغالم خواهر اون هنوز بيني نمي! نديدن؟ به زني مي و خودت يا نديدي؟ يعني -

 .دم مي نه جواب نيما به که دارم، عالقه بهت هم من کنن مي فکر بقيه! توئه؟

 .ماند حرکت بي ثانيه چند

 مانشچش. کرد مي يکي ماشينش در با را من و شد مي عصباني حاال همين حتما شد؟ مي عصباني

 :گفت ترسناکي و آرام صداي با. کرد باز چرخاند، رو به رو به را سرش که اين از بعد و بست را

 دوني؟ مي کِي از -

 :گفت خودش و آورد باال سکوت نشانه به را دستش که بزنم حرفي خواستم
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 .کردي سرت چادر که وقتي همون از -

 :گفت اش شده کليد هاي دندان الي از و گرفت سمتم به را خشمگينش نگاه و

 آره؟ -

 :گفتم حرفش تاييد جاي به

 ...نيما مورد در عمه پارسال، قربان عيد -

 .دونم مي -

 :گفتم! کردم مي هول من و شد مي خشمگين داشت

 ... که انداخت متلک بهم کنم، نمي قبول ديد وقتي -

 :برد باال را صدايش

 .مطلب اصل سر برو -

 :گفتم سريع و لرزيد صدايم

 .گم مي دارم خب -

 :زد داد تقريبا

 .زود -

 .دي مي نه جواب نيما به که فرزينه پيش دلت خواهرات مثل هم تو حتما گفت -

 ولي آرام صداي با و لغزيد چادرم روي نگاهش بعد و کرد نگاهم ترسناکي خشم با ثانيه چند

 :گفت محکمي

 آره؟ باشي احترام مورد تا کني درست رو ظاهرت خواستي هم تو و -

 :آورد باال هايم چشم تا را نگاهش دادم، فشار هم به را هايم لب

 خودت و من به نسبت رو ذهنيتشون که کردي دوري من از فاميالت جمع توي اومدم من بار هر -

! کني دور من از و خواهرات که...  من به چسبيدي خونتون اومدم وقت هر عکس، بر و کني عوض

 آره؟... 
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 انگار اما. کردم مي پشيماني احساس بودم، شده بحث شروع باعث که اين از و بودم ترسيده

 :کرد تکرار دوباره و آورد من دهان نزديک را گوشش! نداشت شدن خيال بي قصد فرزين

 آره؟ -

 :گفتم لرزاني صداي با

 .آره -

 را ماشين کردم دنبالش نگاهم با شد، پياده آرامي به و کرد باز را ماشين در و. داد فاصله را سرش

 :گفت اي شده کنترل خشم با و کرد باز را من سمت در و زد دور

 . بيار در و چادرت -

 :گفتم تعجب با

 چرا؟..  چـ -

 :گفت و آورد باال را دستش و کرد باز و بست عصبي حالت به را هايش پلک

 .نياوردم در خودم تا بيار درش -

 در و گرفت را آن خشونت با گرفتم سمتش به که همين و آوردم در سرم از را چادرم احتياط با

 .انداخت آب پر و عريض جوي داخل به را آن متحيرم هاي چشم برابر

 :بردم باال را صدايم و شدم پياده فورا

 !جوب تو انداختي چادرمو چي واسه کردي؟ کار چي -

 خونسردي با فرزين. کردند مي نگاه ما به تعجب با رهگذر چند شد؛ همراه آب با سرعت به چادرم

 :گفت و رفت ماشين سمت به

 .شو سوار هم حاال. کن سرت کردي درک رو قداستش وقت هر -

 :بردم تر باال را صدايم

 مدرسه؟ برم کنم سرم چي فردا من جوب؟ تو انداختي چادرمو چي براي گم مي -

 :گفت و کرد تر عميق را اخمش و ايستاد ماشين کنار
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 .زنيم مي حرف تو بشين -

 تمگرف جا صندلي روي و رفتم ماشين سمت به ناراحتي با و فشردم، هم به حرص از را هايم دندان

 .کوبيدم هم به محکم را در و

 :گفت شد، تر آرام کمي که دقيقه چند از بعد و آورد در حرکت به را ماشين و شد سوار هم او

 و رخت و موند دوچرخه يه فقط من براي ثروتش همه اون از و مرد پدرم که بود سالم دوازده -

 .کتابم و دفتر و لباس

 دونم، مي» بگويم و ببرم را حرفش هي خودش مثل هم من حاال بود خوب دانستم، مي را ها اين

 «مطلب؟ اصل سر برو

 :بود گذاشته دل و درد بناي بار اولين براي فرزين ولي بود هم در هنوز هايم اخم

 ونچ نبود حاضر هم بزرگم پدر حتي. داره نگه منو شد حاضر که بود کسي تنها پيرم بزرگ مادر -

 .کرد مي غرولند مدام و بود عصباني پدرم دست از

 :گفت پوزخندي با

 قدمعت چون شدن بيزار من از همه اونوقت نشد، نصيبم ثروت اون از هيچي بودم پسرش که من -

 زن حتما که آوردن در حرف براش حتي! بخشيده کي به که نبوده معلوم رو ها اون حق پدرم بودن

 !داشته دوم

 :گفت و کشيد بلندي آه. کردم نگاهش ناراحتي با

 سر همب گهگاهي که بود بابام رفيق تنها بابات. گذروندم پدربزرگم خونه نکبتي به رو سال سه -

 ... هم مادرت و خونتون آورد مي منو حتي. رسيد مي بهم گاهي و زد مي

 ...  هم مادرم! اش سالگي پانزده به بود رسيده. شد ساکت

 رحمت به مادرت و اومدي دنيا به تو وقتي...  اميدم تنها بود شده پدرت و بودن بريده ازم همه -

 ات خونواده با ام رابطه ها موقع اون. ريخت هم به ياسمن و يلدا و پدرت روحي شرايط رفت، خدا

 .بود شده تر صميمي
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 پشتش مرا که داشتم خاطر به حتي بود، يادم هنوز را چيزها خيلي من ندهد، ادامه ديگر بود بهتر

 ،کردم بغض. کند حرکت تر تند تا کوبيدم مي پهلوهايش به را پاهايم ذوق با من و نشاند مي

 رس بر ام سالگي هفت در بار اولين براي وقتي را مادرم ي خانواده رحمي بي آوردم خاطر به دوباره

 .ديدم را ها آن مادرم مزار

 من به نگاهي چندش با گفت عزت خاله او به يلدا که زني. هست يادم هنوز را هايشان حرف

 :گفت و انداخت

 تونه نمي ديگه و مريضه مادرت دونست مي. گرفت ما از مادرتو فسقلي همين خاطر به پدرت -

 !برسيم خواهرمون سپاري خاک به بيايم ما نذاشت حتي. بشه دار بچه

 :گفت و کرد قايم پشتش مرا ام، ساله هفده نوجوان خواهر يلدا، و

 حتي. بود شده دار بچه خودش ميل به مادرم. ترسه مي ياقوت! خاله نزنين حرف جوري اين -

 .کرد انتخاب و ياقوت اسم خودش

 منه؟ با حواست ياقوت -

 :گفتم آرامي صداي با و دوختم چشم او به و آمدم بيرون گذشته از فرزين صداي با

 .بگو. آره -

 :گفت و کرد متوقف را ماشين و فرستاد بيرون را نفسش

 .گم مي بعدا رو اش بقيه شو پياده -

 :گفتم و کردم نگاه بيرون به تعجب با

 ات؟ خونه اومديم چي براي -

 حالي در او و کردم تکرار را سوالم دوباره و شدم پياده هم من و شد پياده و کرد باز را ماشين در

 :گفت کرد مي باز کليد با را ساختمان در که

 .گازه رو غذامم. دارم خونه تو کوچيکي کار يه -

 و بود ظهر سر که نکرد کار مغزم هم اصال و. شدم وارد سرش پشت هم من و شد خانه وارد و

 بود؟ چه غذايش به زدن سر ديگه! ناهار وقت
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 من !بود واجب کارش خدا ي بنده خب. نشست لبم روي لبخندي. رفت دستشويي سمت به ابتدا

 . رفتم آشپزخانه به هم

 رزينف کردم نمي فکر. نشست هايم لب روي اي دلسوزانه لبخند. برداشتم را قابلمه دو از يکي در

 يم زورم بودم او جاي به من اگر شايد! نه باشد، هنري بي و تنبل آدم اينکه نه! باشد آشپزي اهل

 . کنم راه به آشپزي بساط نفر يک براي آمد

 را وانيلي. ماند نمي باقي آن از چيزي رسيديم، مي ديرتر دقيقه چند اگر و بود کشيده ته خورش آب

 آن به کمي و کردم امتحان را اش مزه و برداشتم قاشقي. ريختم خورش داخل و کردم آب نيمه

 .کردم اضافه نمک

 .کنم مي درست نمک کم غذامو من -

 هاتن نزدم، حرفي. بود داده تکيه ديوار به و بود هايش لب روي محوي لبخند. چرخيدم سمتش به

 دستش از بود انداخته آب جوي داخل که چادري خاطر به هنوز بداند بود بهتر. کردم اکتفا اخمي به

 داخل را قاشق و گرفتم فاصله. رفت گاز اجاق سمت به و گرفت ديوار از را اش تکيه. دلخورم

 .انداختم ظرفشويي سينک

 آماده داري بگه که بيرون اومد اتاقت از که گلناز عزيز، ي خونه ببرمت خواستم مي که پيش هفته-

 .دايي عمو گفت بهم ميشي

 :داد سر تلخي ي خنده و

 .کنه مي هنگ نگير، کار به رو بچه مخ -

 :گفت و کرد خاموش را برنج زير. نشستم آن روي و دادم فاصله ميز از کمي را صندلي

 .بکشه ته آبش تا کنم صبر بايد حاال. ريختي مي آب خورش داخل نبايد -

 :گفتم سردي با!«زدي دست غذام به کردي غلط»بگويد بود مانده کم

 .بشه خشک آبش تر زود تا کن زياد زيرشو -

 شيدک بيرون را رويي به رو صندلي بعد و. کرد زياد را خورش ي قابلمه زير ي شعله مخالفت بدون

 :گفتم داشتم اخم هنوز که حالي در و فرستادم بيرون را نفسم. نشست و
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 .نبود درست چادر مورد در کارت کن قبول اما. ام بچگونه برخورد بابت خوام مي معذرت -

 :زد تلخي لبخند

 .خرم مي برات کني، سرت خواستي قلبي ي عالقه با خودت وقت هر -

  بود؟ آمده در آنجا سفيد موي همه اين کي. زدم زل اش پيشاني باالي موهاي به و شدم ساکت

 ... ميگم -

 :دوخت شده دوزي ترمه روميزي به و گرفت من از را نگاهش. شدم خيره هايش چشم به

 ور تو حتي ديدم، مي خواهرام مثل رو ياسمن و يلدا هم من! پسرم گفت مي من به پدرت وقتي -

... 

 :داد ادامه و گرفت نفسي

 من! ... اشتباهه انتخابش که کنم قانعش کردم سعي خيلي من. کرد خراب چيزو همه يلدا اما -

 کرنميف يلدا به من که فهميد وقتي هم پدرت. کنم نگاه همسر عنوان به بهش تونستم نمي واقعا

 .کنه ازدواج صادق با که کرد مجبورش کنم

 حساب به بگذارم را کرد پنهان را ماجرا اصل فرزين که اين. نشست هايم لب روي تلخي لبخند

 و ودب يوسف مثل او که ماجرايي! )ام؟ بچه من کند مي فکر هنوز اينکه يا! يلدا حق در اش مردانگي

 و ردک تعريف جزييات با برايم ياسمن قبل سال يک همان.( کرد جمع خوب خيلي را زليخا مثل يلدا

 . داد نجات يلدا ي وسوسه شر از را فرزين پدرم، و خودش رسيدن سر که گفت

 افتاد نمي زمين به يلدا رسوايي تشت طور اين کرد، نمي دل و درد طيبه عمه با فکرم بي پدر اگر و

 . داد نمي صدا و

 ودب بدي مرد صادق اگر! داره گناه بچه اون. باشه داشته خوبي زندگي يلدا دارم دوست واقعا من -

 ... اما! حرفي يه باز

 :گفتم جايش به من. گذاشت کاره نيمه را حرفش کرد، مي ادا را ها حرف اين ناراحتي با

 هم هنوز کردي، مي محبت بهش. خوايش نمي واقعا که بفهموني بهش نکردي تالش وقت هيچ -

 .ذاري مي احترام بهش
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 :کرد نگاهم اخم با

 !کردم ازدواج من -

 :شد تر عميق اخمش. کرد دفاع خودش از محکمش ي جمله اين با مثال. زدم پوزخند

 .داشتم دوست رو شهال من -

 :نباشد گزنده ممکن جاي تا لحنم کردم سعي و کردم جمع را نيرويم

 .بره که گذاشتي اما -

 :داد جواب او چون بود، گزنده لحنم انگار ولي

 !دارم نگهش زور به تونستم نمي -

 :برد باال را صدايش. شدم ساکت

 !کني؟ مي فکر داري چي به -

 :زدم گيجي لبخند

 !بشه ايجاد ناراحتي باز خوام نمي چون گم نمي چيزي -

 :داد سر عصباني ي خنده

 اسمنشن رو بچه الف يه تو اگه من! بشه؟ ايجاد ناراحتي خواي نمي گي مي بعد ميندازي آتيشو -

 .بود چي منظورت بگو زود! بميرم برم بايد که

 :شدم بلند صندلي روي از کالفگي با و کردم فوت را نفسم

 به چه و من خودم، زندگي به بچسبم برم بهترکه همون من فرزين؟ آقا چيه دوني مي اصال -

 !بقيه زندگي کردن درست

 :کرد ميخکوب جايم سر در مرا محکمش صداي. شوم خارج آشپزخانه از که چرخيدم او به پشت و

 .جات سر بشين -

 :برگشتم سمتش به کالفه
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 .زنم نمي حرفي ديگه. ببخشيد بابا -

 :کرد تکرار دوباره و کرد اشاره را صندلي ابرو و چشم با

 .شي بلند توني مي دادم، تشخيص وقت هر بزن، آخر تا حرفاتو آدم بچه مثل بشين -

 وا! برم مي حساب فرزين از چرا نفهميدم وقت هيچ. بودم ايستاده جايم سر هنوز عميقي اخم با

 ود،ب گذشته عصبي داد چند با امروز مثل اش تندي نهايت بود، نکرده برخورد تند من با وقت هيچ

 داخل از موبايل زنگ آمدن در صدا به با! بود قائل برايش پدرم که بود احترامي خاطر به شايد

 .آوردم در کيف از را آن و خوردم تکاني کيفم،

 کيه؟ -

 :گفتم فرزين جواب در و انداختم نگاهي موبايل صفحه به

 .يلداست حتما. اس خونه از -

 :کرد دراز را دستش

 .بدم جواب من بده -

 :گفت دوباره بزنم حرفي اينکه از قبل و بردم باال را ابروهايم

 !ديگه بده -

 :داد پاسخ بالفاصله او و گرفتم سمتش به را موبايل دلي دو با

 بله؟ -

….. 

 .فرزينم! ديگه آره. سالم -

…….. 

 .من ي خونه اومديم. نه -

 :گفت و انداخت گذرايي نگاه من به کجي لبخند با

 .نباشين منتظرش. منه پيش ناهار ياقوت -
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……….. 

 .خوش روز. باشه -

 دستش از را موبايل. داشت نگه من زده بهت صورت مقابل را موبايل و داد خاتمه تماس به و

 :کردم اعتراض و گرفتم

 هايي برداشت چه خودش پيش يلدا االن دوني مي! واي!! بمونم؟ اينجا ناهار من شد قرار کي -

 کنه؟ مي

 :گفت آري در حرص لبخند با و شد سينه به دست

 کنه؟ اميد قطع ازم کنم کاري يه نگفتي مگه -

 :بگويم توانستم تنها و ماند باز دهانم

 !فرزين...  نه -

 :فرستاد باال را ابروهايش

 !بچه انداختي جا آقاشو -

 يدنچ به شروع و شد بلند بود، هايش لب روي لبخندش هنوز. نشستم صندلي روي درماندگي با

 :گفت حال همان در و کرد ميز

 بودم االن آدم اگر شايد. داشتم دوستش من وگرنه. خواست خودش چون گذشتم شهال از من -

 !دادم نمي طالقش ها راحتي اين به

 :کوبيدم ميز روي را کيفم بغض با

 خبردار عمه کافيه! کن بازيا اين قاطي منو نگفتم کنه اميد قطع ازت يلدا کن کاري يه گفتم من -

 .خدا واي...  بشه

 . بستم را چشمانم و گذاشتم ميز روي را سرم

 شه مي باورت که معلومه خوني مي رو تخيلي هاي داستان اون شيني مي هي! حرفا چه! بازي؟ -

 دايل فکر طرز که هم چقدر. کنه نمي فکري هيچ کس هيچ نکن، اش گنده الکي! رمانه هم زندگي

 !مهمه
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 :کرد اضافه کنايه با و

 .داشت وجود ديگه دليل کلي بيارن در حرف برات بود قرار اگر -

 :گفتم اخم با. شدم خيره بود ظرفي جا از ظرف برداشتن حال در که او به و کردم بلند را سرم

 دليلي؟ چه -

 :گفت و گذاشت ميز روي را ها بشقاب

 .داشتي دانشجوييت دوران که وجقي عجق ي قيافه همون يکيش -

 :گفت خنده با ها ليوان برداشتن حين و چرخيد ظرفي جا سمت به دوباره و

 .ليسانست ي دوره کردن تموم ساله شش يا -

 :گفتم اخم با

 !که نداره کردن مسخره بود، سخت درسام -

 :گفت رفته باال ابروهاي با و گذاشت ميز روي را ها ليوان

 .گيرن مي ليسانس ساله شش فيزيک هاي دانشجو ي همه! نبود يادم. آهان -

 :گفتم کنايه با هم من

 !نشن التحصيل فارغ هنوز سال همه اين گذشت از بعد نيستن شما مثل که همه -

 .کردم خراب باز! لعنتي. شد خشک لبخندش

 :ناليدم نگرفتنم، دهن به زبان از درمانده من و کرد نگاهم ناراحتي با

 .ببخشيد -

 ها بشقاب! حرف اي کلمه بدون و کرد خاموش را قابلمه دو هر زير و گرفت من از را نگاهش اخم با

 الهي بسم لب زير و نشست ميز پشت و ريخت خورش هم گودي بشقاب در و کرد برنج از پر را

 :گفتم من و من با. کرد خوردن به شروع و گفت

 .ميشه راحت خيالم... هم من زندگيش، و خونه سر برگرده يلدا اگه...  اگه -
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 عيس و برداشتم را قاشقم. دوخت من به کالفگي با را نگاهش بود، خوردن غذا مشغول که حالي در

 .دهم نشان مشغول دادنش تذکر از قبل را خودم کردم

 يرهخ بشقابش به خشم با که انداختم او به نگاهي ترس با کرد، رها را قاشقش ثانيه، چند از بعد

 :گفت بمي صداي با. کردم نفرين ام فکري بي خاطر به را خودم. بود شده

 ...  بودي من جاي اگه هم تو -

 :کشيد آهي

 .باشي من جاي که نکنه خدا-

 :گفتم آرامي صداي با و دادم فرو را دهانم آب

 .... چيزي يه کردن فکر بدون گرفت، لجم کردي ام مسخره. ببخشيد گفتم -

 .رفته و گذاشته نامه ديدم شدم بيدار خواب از که صبح روز يه -

  .نباشد معذب تا گرفتم او از را نگاهم. دادم نمي تشخيص را صدايش در نهفته غم اگر بودم کَر

 اشتهد حقيقت که کنم باور تونستم نمي من اما...  کنه نمي آرامش احساس من کنار بود گفته -

 .باشه

 :آوردم باال را نگاهم

 کردي؟ نمي باور چرا -

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش و زد پوزخندي

 دفتر هي توي قبلش روز چند! بوديم کرده پيدا عالقه همديگه به تازه! مطمئنم من. داشت دوستم -

 ... اومدن دنيا به از بعد خواستيم مي که کارهايي

 ربراد نفر سه ما براي هميشه او گفت؛ مي راست فرزين. کردم نفرين را خودم دوباره. شد ساکت

 که رقد آن من يلدا لطف به. زد يلدا که گندي آن قبل و ام سالگي ده از قبل تا من براي البته. بود

 .نکردم حس را فرزين چون برادري نعمت بايد،

 براي يآن تصميمي يک با. است بودنش غمگين از بهتر فرزين، بودن عصباني کردم، فکر خودم با

 :کردم نظر اظهار کشيدنش بحث به
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 !کردي پيداش و گشتي اما -

 :گفت و داد تکان آره معناي به را سرش

 .شد مي باورم تا شنيدم مي خودش زبون از بايد -

 :زدم پوزخند

 .دادي طالقش بعد -

 :زد تلخي لبخند

 مي نگاه چشمات تو سازي مي اون به کردن فکر با رو ت آينده آرزوهاي ي همه که کسي وقتي -

 رايطش همين با که صورتي در کوبه، مي سرت توي و نداريت يا...  کني نمي راضيش ميگه و کنه

 ... توئه از بهتر اليق گه مي بهت وقاهت با وقتي يا! ... کنارت اومده

 :کردم قطع را حرفش

 .نخواستي رو بچه اون! ... گذشتي هم دخترت از حتي تو -

 :کرد زمزمه آرامي صداي با و بست را چشمانش

 ! ؟ بچه -

 :گفت تري بلند صداي با بعد

 .بمونه مادرش براي بود بهتر پس. خواست مي بيشتر اونو شهال اما خواستمش مي-

 چيزي خواست نمي خودش تا! بود اخالقش دانستم، مي که گفت را چيزهايي همان شدم، ساکت

 !شد مي محسوب معجزه نوعي هم امروزش دل و درد همين داد؛ نمي بروز

 .دارم کار جايي برم بايد. ببرمت که بخور رو ناهارت تر زود -

 من اب کوپنم از تر زياد داد هشدار من به زباني بي زبان با. هميشگي فرزين همان شد زدم، لبخند

 .زده حرف
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 به. شديم بلند ميز پشت از دو هر و نکرد اعتراضي هم او کشيدم، غذا از دست هميشه از تر زود

 پخت دست خاطر به که قدر همين. بزنم تعارفي ها ظرف شستن براي که نياوردم هم خودم روي

 .بود کلي خودش کردم، تشکر نمک بي و شفته برنج آن با افتضاحش

 را سرش. کردم نگاه صورتش به معذب حالتي با شدم، مي پياده ماشينش از خانه در جلوي وقتي

 :گفت و داد تکان تاسف با

 !چيه دردت ببينم ديگه ميارم صادقو غروب! خب خيلي -

 :گفتم در بستن از قبل و زدم عريضي لبخند

 . مرسي دستت -

 را دلم حرف فرزين که بود خوب. شدم حياط وارد و خنديدم سرخوشانه من و داد باال را ابروهايش

 .فهميدم را دلش حرف حدي تا هم من که تر خوب و. فهميد

*** 

 گريان چشم ترين تنها برادر، راه به مانده باران، و باد از تر غمگين طوفان، و و ابر از تر خون دل -

 ... من لبم بر جان غصه از...  من زينبم من...  من زينبم زينبم من.... 

 مداد مي گوش آمد مي بيرون يلدا اتاق از که اي نوحه صداي به و بودم نشسته هال داخل مبل روي

 آن به که باشم نفري اولين خودم خورد زنگ اگر که بودم کرده جمع تلفن به را حواسم ي همه و

 .دهد مي جواب

 .دارم دوسِت خيلي نکنه درد دستت ياقوت، خاله -

 نشيندب کامپيوترم پشت تا بودم داده اجازه گلناز به که قبل ساعت نيم از نشاندم، لب روي لبخندي

 او به کردنم محبت که بودم سرد او با آنقدر. کرد مي تشکر که بود بار دهمين شايد اين کند بازي و

 .آمد مي چشم به

 :دادم پاسخ سريع و خوردم تکاني تلفن صداي با

 بله؟ الو، -

 :پيچيد گوشي در نيما صداي
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 .دنبالتون ميام ديگه ربع يه تا بشين آماده سالم، -

 :گفتم آرامي صداي با بعد و انداختم يلدا اتاق در به نگاهي

 .ميايم خودمون ما مرسي -

 :پرسيد مشکوکانه

 برين؟ خواين مي جايي چرا؟ -

 :دادم جواب آرام صداي همان با

 .بيايم ديرتر کم يه شايد. کنه آشتي يلدا با خواد مي اينجا، مياد داره صادق -

 .دنبالت بيام بگو موندي تنها و بيان نخواستن ها اون وقت يه اگر باشه،. آهان -

 :نشاندم لب روي محوي لبخند نکرد، ديگري کنجکاوي که شد راحت خيالم

 .بگو بهش اونجاست بابام اگه. ممنون باشه، -

 نداري؟ کاري. گم مي باشه -

 .گذاشتم جايش سر را تلفن گوشي و کردم حافظي خدا و

 بگه؟ بابا به چيو -

 واستمخ. کرد مي نگاهم طلبکارانه و بود زده کمرش به را دستانش يلدا برگشتم، عقب به ترس با

 :رفت باال صدايش که بزنم حرفي

 آره؟! اينجا مياد داره صادق -

 رامآ را يلدا بايد بود، نمانده صادق و فرزين آمدن به چيزي. کنم حفظ را ام خونسردي کردم سعي

 .بزنم حرفي نتوانم شد باعث اش ناگهاني ي گريه اما. کردم مي

 دارم؟ کاري تو با اصال من ميدي؟ منو خرج تو مگه -

 هب رو و شدم بلند مبل روي از. کرد مي نگاه مادرش به ترس با و بود ايستاده اتاق در الي گلناز

 :گفتم گلناز

 .خاله تو برو -
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 و ندک مي قفل را اتاقش در حاال همين دانستم مي. رفت اتاقش سمت به يلدا گلناز، رفتن از قبل و

 به در الي از را خودم در، شدن بسته از قبل و دويدم دنبالش به. ام ريزي برنامه به زند مي گند

 :زد جيغ. انداختم اتاق داخل

 .ياقوت بيرون برو -

 :بردم باال را صدايم هم من

  مني؟ مزاحم تو گفتم کي -

 :گفتم و کردم اشاره بيرون به دست با

 کنه؟ بد فکر موردت در هم گلناز خواي مي! شناختنت همه -

 :لرزيد مظلومانه هايش لب بعد و شد خاموش اي ثانيه براي نگاهش

 !شناختن؟ منو همه -

 :گفتم و کردم بسته و باز عصبي حالت با را هايم پلک. زدم بدي حرف فهميدم خودم

 ... منظورم -

 شناختن؟ واقعا -

 هم اين و فرزين اعصاب به زدم گند که ظهر از آن کردم، لعنت را خودم. بود کردن گريه ي آماده

 :زد زانو زمين روي و شکست صدا با بغضش. حاال از

 !شناختن؟ منو گي مي که دونن مي رو چي همه -

 :گفتم مهرباني لحن با و نشستم زمين روي هم من

 .... کني مي قهر ش همه که بود اين منظورم خدا به آبجي -

 :گفت گريه با شنيد، نمي را من هاي حرف انگار اما

 رايب بابا. نداشتيم کيو هيچ. نبود برمون و دور کس هيچ. بود سالم ده همش من مرد مامان وقتي -

 خواهر تا دو و بودم من. بود رفيقاش و دوست با همش نبود توش زنش ديگه که اي خونه از فرار
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 مي مادري برات بايد که تويي و گرفت مي مامانو ي بهونه مدام که ياسمني. خودم از کوچيکتر

 . کردم

 :زد هق گريه با

 هم اگر سال؟ چند باشن؟ ما سر باالي تونستن مي چقدر عموها زن و طيبه عمه و عزيز مگه -

 .مداشت احتياج توجه به که بودم ساله ده ي بچه دختر يه فقط من چي؟ من. بودن تو مواظب بودن،

 :گفت و زد پس را دستم شدت با که بگيرم را هايش شانه خواستم

 زن بود، عمه بود، عزيز درسته،. کني مي متهم منو داري راحت اينقدر و نمياد يادت چيزي تو -

 انجام تو گفت، مي ديکته بهم. بودم مهم براش من که بود فرزين فقط اما...  اما بودن عموها

 .کرد مي تشويقم آوردم مي کارنامه وقي. کرد مي کمک تکاليفم

 ريهگ يلدايت شدي باعث که بميري ياقوت، بميري. بودم نديده شکسته طور اين را يلدا وقت هيچ

 :کرد بغل را زانوهايش. کند

. بازسر اون و بودم دبيرستاني من شد، بيشتر هاش حمايت شدم، بزرگتر بود، چيز همه فرزين -

 شدن بزرگ انگار که زد مي حرف من با طوري. ما ي خونه اومد مي اول مرخصي، اومد مي بار هر

 . کرد مي رفتار محبت با ياسمن و تو با. داشت قبول منو

 :شد خيره هايم چشم در

 خنديد، باهام خنديدم وقتي. ساختم فرزين با رو سالگيم ده از بعد هاي لحظه تک تک من -

 با رو ام آينده من. شدم عاشقش ديدم اومدم خودم به. کرد پاک هامو اشک کردم گريه موقعيکه

 پيش برم مي هم رو ياقوت و ياسمن و کنيم مي ازدواج هم با گفتم مي خودم با کردم، تصور اون

 ينا خودش چون. بود کرده محبت مادر بي يتيمِ بچه يه به فقط فرزين. کردم اشتباه اما. خودمون

 .بود کشيده رو درد

 .کشيدم دهانم داخل به را لبهايم. کرد گريه بلند صداي با و گذاشت زانوهايش روي را سرش و

 . بودم کرده گريه رساندم، هايم گونه به را هايم دست. کردم حس را شوري طعم

 :گفتم لرزان صداي با و کشيدم جلو کمي را خودم
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. موايميست پشتت خودم خدا به بگو کنه؟ مي اذيتت صادق کني؟ ثابت چيو که کردي قهر حاال -

 .بزنه حرف کسي ذارم نمي

 :داد تکان نه نشانه به و کرد بلند را سرش

 .فهمي نمي نکني، تجربه خودت تا که هست چيزهايي يه ولي....  خوبه صادق...  نه -

 :گفت حالي بي با يلدا و کردم، نگاهش منتظر

 کمک خونه کار تو اصال. ره مي يادش بسپارم بهش که رو بچه داروهاي در، دم ذاره نمي آشغال -

 ... ماله نمي کمرمو ام ماهانه موقع. کنه نمي

 :گفت و زد پوزخندي ام رفته باال ابروهاي ديدن با. رفت باال ابروهايم

 .شي نمي حساس نکني تجربه تا! که گفتم -

 :گفتم و زدم عريضي لبخند. کند خفه را بغضش تا داد قورت ها بچه مثل را دهانش آب و

 گفتي؟ خودش به -

 :گفت بعد و انداخت باال را سرش داده جلو هاي لب با

 .نداره ارزش ديگه که بگم -

 :بوسيدم را اش گونه و کشيدم جلو را خودم

 که نکردم تجربه رو مادر من مادري، بي مثل. چطوريه دونم نمي و نکردم تجربه من درسته -

 .بده بهش فرصتي يه. کني قانعم که نکن تالش پس! بده نبودنش بدونم

 :کشيد آغوش به مرا و کرد باز را دستهايش

 ! بزنيا حرف مادري بي از ديگه نبينم -

 خانه در گلناز کودکانه ذوق صداي بعد لحظاتي و شد بلند در زنگ صداي. بوسيد را ام گونه و

 :پيچيد

 .جون آخ. اومده جونم بابا -
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 ينهآ جلوي و شد بلند و گرفت فاصله من از. شد مي پخش يلدا موبايل از نوحه ضعيف صداي هنوز

 يم حس وجود تمام با را غم که بود شده سنگين دلم آنقدر. کردم مي دنبالش نگاهم با. ايستاد

 مي مقصر را يلدا ذهنم ي همه با و بودم رفته قاضي به طرفه يک سال يک اين تمام. کردم

 فحر خواهرانه يلدا با و کنم سبک کينه از را قلبم تا ندادم زحمت خودم به بار يک چرا. دانستم

 !بزنم؟

 عسري خيلي اما بود، کاشته ذهنم در را افکار اين که دانستم مقصر را ياسمن دلم در لحظه يک

 :گفت و ايستاد من به رو يلدا. بودم خودم فقط مقصر. گرفتم را ديگر قضاوت يک شروع جلوي

 نيست؟ قرمز بينيم و چشم خوبه؟ ام قيافه -

 :زدم جاني کم لبخند. بودند قرمز کامال دو هر

 قرمزن؟ دو هر نديدي آينه تو يعني -

 لندب صداي با عمد روي از و گلناز به خطاب که پيچيد هال در صادق صداي. گرفت دندان به را لبش

 :گفت مي

 نيست؟ خونه مامانت بابا، خوشگلِ -

 اقات در فعال دادم ترجيح. شد خارج اتاق از کند نگاه من به اينکه بدون يلدا. زدم عميقي لبخند

 .کردم مرور دانستم مي يلدا زندگي از آنچه ديگر بار يک و نشستم تخت روي. بمانم

 دانشگاه يک در يلدا با صادق خواهر. کردند نامزد صادق با يلدا که بودم دبستان چهارم کالس

 تصويري و صوتي لوازم بزرگ فروشگاه بود، زنده موقع آن که پدرشان و. کردند مي تحصيل

 د،ش پيدا ماه چند از بعد فرزين ي کله و سر شدند نامزد صادق و يلدا وقتي. داشت را شهر معروف

 با بود، داده دست من به فرزين ديدن با که شوقي و ذوق تمام که است يادم را روز اون خوب

 .بود رفته هوا به و بود شده دود داشت ابراز او به که محبتي و نقشش ريز همسر ديدن

 بابا حتي و زد مي ذوق توي واضح رفت، کنار چادرش وقتي که بود همسرش گرد شکم بدتر همه از

 :غريد خشم با و شد متوجه هم

 بدي؟ خبر ما به که اومده يادت تازه و شي مي پدر داري حاال که کردي ازدواج کي -
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 با و داشت خودکشي قصد پدرم چشم از دور که آيد مي يادم خوب هم را يلدا شب آن هاي گريه

 موهاي و زدند مي غلط اتاق وسط گيرها کشتي مثل دو هر و کشيد درگيري به کارش ياسمن

 ار همسرش حتما موقع آن فرزين! کند منصرف را او خواست مي ياسمن و کشيدند مي را همديگر

 ارزش فرزين گفت مي و زد مي داد ياسمن! ببيند را خواهرم حال که نبود و بود کشيده آغوش در

 که اين از يلدا و ياسمن کردم مي فکر! چه؟ حاال و داشتم هايي برداشت چه ها موقع آن. ندارد

 .هستند ناراحت کرده ازدواج خبر بي فرزين

 داماد خواهر بگويند من به که جايي. خواست مي عروسي دلم من بود، رنجانده مرا که چيزي همان

 !عروس خواهر يا

 يد،کش درازا به يلدا نامزدي سال سه که اين از کنم، مي نگاه گذشته زمان به ديگري طور که حاال

 هخان به کم آنقدر بود، شده جدا شهال از يلدا نامزدي ابتداي همان که فرزين. شوم مي تر غمگين

 و. دش بهتر کمي اوضاع يلدا ازدواج با. آمد نمي اصال بگويم است بهتر که کرد مي آمد و رفت ما ي

 وابج با و کرد پيدا عالقه فرزين به ها موقع همان گفت مي ياسمن قرارتر، بر فرزين با مان رابطه

 کرده ازدواج ياسمن از تر زود يلدا که اين با. کرد ازدواج هم ياسمن و شد تمام چيز همه فرزين

 . شدند دار بچه هم با دو هر بود

 :گفت شده باز نيش با و رساند تخت به را خودش گلناز و شد باز اتاق در

 .محمود عمو ي خونه بريم شيم حاضر گفت مامان خاله -

 :گفتم و شدم بلند تخت روي از

 .شم مي آماده االن باشه، -

 هستن؟ هم کيميا و ارميا -

 :زدم لبخندي. بود ياسمن هاي دوقلو منظورش

 .قبل هاي شب مثل. هستن آره -

 :پيچيد راستم پاي ران دور کوچکش هاي دست برسم اتاق در به اينکه از قبل

 .گذشت خوش خيلي کنم، بازي کامپيوترت با دادي اجازه که خاله مرسي -
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 خوشحال هم من. کردم فکر خودم هاي کودکي به بودم، کرده بغض. گذاشتم سرش روي را دستم

 هم با فرزين و يلدا و ياسمن که هايي شب! کامپيوتر با بازي خاطر به نه! راحتي همين به شدم، مي

 مي من به را دنيا انگار بودم گردش در نفر سه هر بين نخودي من و کردند مي بازي فاميل اسم

 موهاي روي بر اي بوسه و شدم خم. کرد نگاهم ترسان. کردم باز پايم دور از را دستانش. دادند

 را تعجب اش کودکانه ذوق اما زد مي موج معصومش هاي چشم در تعجب. زدم رنگش خرمايي

 .شد آويزان گردنم از و زد پس

 :گفت آرامي صداي با. آمد مي سمتمان به يلدا. شديم خارج اتاق از هم با

 .ميايم هم ما برين شما. منتظرته بيرون فرزين -

 هم و دردي هم که تو بر واي! فرزين تو بر واي. کردم فکر سردش رفتار به شد، اتاق وارد و

 .درمان

 لب داص بي و کرد مهمان مهرباني لبخند به مرا صادق. رفتيم هال به هم با و کشيد را دستم گلناز

 :زد

 .ممنونم -

 :گفتم گونه پچ پچ و شدم نزديکش و زدم پلک آرامي به

 .خواد مي رو تو توجه فقط يلدا -

 :داد تکان ناراحتي با را سرش

 .باشه بار آخرين اين دم مي قول -

 :گفتم و دادم دستش به را گلناز دست

 . اميدوارم -

 صداي با خداحافظي و اتاقم در کردن قفل از بعد و کردم عوض را هايم لباس و رفتم اتاقم به و

 .شدم خارج خانه از بلند

 :گفت بدهد را سالمم جواب آنکه بدون گرفتم جاي فرزين کنار صندلي روي وقتي

 مياي؟ مانتو با -
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 :برد باال را ابروهايش. انداختم او به سفيهي اندر عاقل نگاه

 داشتي؟ چادرو يه همون فقط...  که اينه منظورم -

 :گفتم و گرفت ام خنده ناخواسته

 و نيومده خوش هيچکس پيش ام ستاره که من! شي مي هوار سرم باز گم مي چيزي يه باز االن -

 !نزن دامن بهش کنم مي خواهش. ميشه شر باعث زبونم

 :گفت و کرد روشن را ماشين. گرفت اش خنده هم خودش

 .فردا تا کن سرت رو امشب...  دارم مشکي چادر يه. من ي خونه بريم -

 اش جمله ي ادامه با اما. کنم نمي سرم را سابقت همسر چادر بگويم و کنم اعتراضي خواستم

 !نداشت اشکالي که شب يک براي شدم، ساکت

 :گفتم شدنش پياده از قبل کرد توقف که اش خانه جلوي

 .بود توجه جلب خاطر به اولش -

 :دادم ادامه و انداختم پايين را سرم. برگشت سمتم به و کرد مکث

 .کنم سرم بايد برم بخوام که هم کوچه سر تا. کردم عادت بهش حاال اما -

 .شد پياده حرفي هيچ بدون تاخير ثانيه چند با

*** 

 خانوم. ايستاد مدرسه معاون سر باالي و شد دفتر وارد قند آب ليوان با خسروي خانوم

 :گفت و آورد من گوش نزديک را سرش _شيمي دبير_جهانگيري

 سر ليمسائ چنين خاطر به نبايد بزرگن، دبيرستاني دخترهاي ديگه! کاريه چه اين دونم نمي من -

 .انداخت راه خود بي صداي و

 سر نفس يک و گرفت خسروي خانوم دست از را قند آب ليوان -مدرسه معاون-محرابي خانوم

 :گفت لرزانش صداي با بعد و کشيد
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 من دختر مگه! کن جمع خودتو دختر برو گه مي زده زل من چشماي تو رو و چشم بي ي دختره -

 !دارن مي بر اينا که داره نمي بر ابرو طوري اين بزرگه شهر يه دانشجوي من دختر! چشه؟

 :گفت آوردو نزديکم را سرش جهانگيري خانوم دوباره

 رسمدا تو تازه. دن مي گير دولتي مدارس بيشتر. نيست خبرا اين از زياد انتفاعي غير مدارس -

 !قديمه جو تو هنوز محرابي خانوم! نميده گير کسي هم دولتي

 اما شد مي پيدا هم متاهل انتفاعي غير ي مدرسه آموزان دانش بين در شايد. گفت نمي راه بي پر

 هالبت. آمدند نمي راه چندان! ممتاز چند هر کرده، ازدواج آموزان دانش با دولتي مدرسه يعني اينجا،

 .بود تند آتشش زيادي محرابي خانوم مثل يکي نبودند، گونه اين کارکنان ي همه

 ارجخ مدرسه از و کنم امضا تا رفتم غياب و حضور دفتر سمت به و گذاشتم ميز روي را چاي ليوان

 با محرابي خانوم. افتاد هايم شانه روي و کرد بازي سرم روي دار طرح و کش بدون چادر. شوم

 :گفت و کرد اشاره را من شدنم، نزديک

 !پسندي؟ مي نوجوون دختر يه براي رو پوشش و ظاهر اين! جووني هم شما کرامت خانوم -

 که رشک را خدا. کنم يادآوري را ام گذشته تيپ و بزنم قهقهه بلند صداي با خواستم مي لحظه يک

 ماه هن که رفت مي آبرويم وگرنه شناخت، نمي مرا کسي و کردم نمي تحصيل دبيرستان اين در

 از ات دادند مي تعهد من جاي به طيبه عمه و يلدا و بردم مي سر به مدرسه دفتر در تحصيلي سال

 !ام نسوزانده که ها آتش چه دانستند مي بودند من با که آنهايي فقط. نشوم اخراج مدرسه

 :گفتم و کردم حفظ را ظاهرم حال اين با

 .کنن رعايت بايد شماست، با حق -

 هداشت نگه زور به را اش خنده. زدم نامحسوسي چشمک و برگشتم جهانگيري خانوم سمت به و

 خداحافظي آنها از و زدم امضا را دفتر! تر باز نطقش و شد تر تند آتشش هم محرابي خانوم. بود

 .کردم

 دو. دعوتم انتفاعي غير ي مدرسه به امشب که آوردم خاطر به. داشتم درگيري سرم روي چادر با

 هم طرفي از بگيرم قرار جديد همکاران جمع در خواست مي دلم طرفي از! نه يا بروم بودم دل

 زمزمه لب زير حرص با. ماندم تاکسي منتظر و ايستادم خيابان سر. کشيدم مي خجالت کمي

 :کردم
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 .کنم فکري يه بايد خودم! نخريدي برام که هم چادر! فرزين نکنه خفت خدا -

 شايد. گرفتم پيش در را بازار مسير مرکزي ميدان به رسيدن از بعد و شدم سوار تاکسي رسيدن با

 . خريدم مي چادري پارچه و رفتم مي فروشي پارچه به هم بعد و زدم مي پدرم به سري

 مآورد خاطر به و کرد سنگيني دلم روي غم اش بسته در ديدن با رسيدم پدرم ي حجره به وقتي

 تا زند مي سر فرزين بنگاه به گاهي و رود نمي مغازه به پدرم که است ماه يک به نزديک که

 .نکند اذيتش بيکاري

 خوبي؟ دخترم سالم -

 داشتيم، اش خانواده با آمدي و رفت قبال که ها بازاري از يکي صفوي، آقاي صداي شنيدن با

 :گفتم و زدم لبخندي

 شما؟ خوبين صفوي، آقاي سالم -

 :زد اي پدارنه لبخند

 داشتي؟ کار حجره! اينورا؟ -

 :کردم جمعش سريع بودم، کرده ضايع

 .شدم مي رد داشتم. بخرم چادري پارچه اومدم نه، -

. کشيدم راحتي نفس. شود قدم هم من با خواهد مي فهميدم رفت، جلو کمي و برداشت قدمي

 هنوز هک صفوي آقاي با که بود خوب اين و گذاشتند نمي احترام پدرم به گذشته مثل بازارچه مردم

 .شوم همراه بود معتمدي مرد

 :گفت تاسف با و شکست را سکوت. شديم قدم هم هم با

 !اسد و کمال و بود بازار يه روزي يه! نمياره در که بازيا چه روزگار!  هي هي هي -

 :تگف و کشيد سوزناکي آه. بودم کرده سکوت من؛ پدر کمال از و بود فرزين پدر اسد از منظورش

 واون مريضيش که هم آخر. پاشيد هم از زندگيش مُرد، که اسد زن. برادر تا دو! نه دوست و رفيق -

 که روزگار بازي از امان اما. پدري پسرش حق در و کرد برادري اسد حق در پدرت. آورد در پا از

 .ريخت هم به بيامرزت خدا مادر رفتن با هم کمال زندگي
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 آزارم که نبود کنايه و نيش هايش حرف در حداقل. دادم مي گوش و بودم انداخته پايين را سرم

 . بدهد

 ... حروم مال و کردن دوره و پدرت که باب نا رفيق از واي -

 رشکم پشت که را دستانش. بودند شده سرخ هايش چشم. کردم نگاهش ناراحتي با. شد ساکت

 مانشچش روي بود پيچيده انگشتانش دور تسبيح که راستش دست با و کرد باز بود کرده قالب

 :گفت و کشيد

 مي قطع رو روزي. بره مي بين از رو زندگي اساس بگيري چه بدي چه! سوزونه مي نزول پول -

. کنين اش دوره داره ارزش پيشش حرفتون که گلش دختراي شما. کنه مي مات و کدر رو دل کنه،

 . بندازه همه اعتبار و چشم از و خودش اين از بيش نذارين

 :گفتم آرامي صداي با

 .نگفتيم بهش کم -

 :گفتم و کشيدم عميقي نفس

 .کنه نمي کارو اين ديگه دفعه اين گه مي که خودش -

 عيشفي فروشي پارچه جلوي. ايستاد و گفت کوتاه شکري و گرفت آسمان سمت به را دستانش

 حاج خود سمت به رفتم مستقيم بودند، زياد ها مشتري. شدم مغازه وارد و کردم تشکر او از. بوديم

 نيمه و فهنص لبخند با را عميقش لبخند شد، بلند بزرگش ميز پشت از و زد لبخندي ديدنم با رضا،

 .کردم سالم و دادم جواب اي

 دخترم؟ چطوري! کمال حاج ي دردونه به به -

 : دادم گرمي چندان نه لحن با را جوابش

 .مشکي چادر. خوام مي چادري پارچه. ممنونم -

 سرم باالي را آن حرص با. افتاد ام شانه روي به و خورد سر سرم روي از چادرم همزمان و

 :گفت بلند صداي با رضا حاج. کشيدم

 .بيا بابا شهياد -
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 دلم رد. شد باز گوش بنا تا نيشش من ديدن با و پريد پايين به چهارپايه روي از ديالقش پسر و

 :گفتم صفوي آقاي به خطاب

 !ديگه فروشي پارچه يه برم خواستم مي شايد من! نگيري کوفت -

 :گفتم رضا حاج به رو او گرفتن نظر در بدون و دادم را شهياد سالم جواب

 دارين؟. خوام مي اسود حرير -

 :داد جواب پسرش

 !بخواي اگه داريم کرپ. خرن نمي اينجا زياد! نمياريم فروش براي حريراالسود؟ -

 :گفتم رضا حاج به رو و گرفتم شهياد از را نگاهم

 چي؟ کن کن حرير. واسم سنگيه کرپ -

 ! ها سُره ولي. داريم رو مرواريدش -

 :نشست لبم روي رضايتي لبخند

 .دم مي کش نداره، اشکال -

 :گفت شهياد به رو رضا حاج

 .کن جدا براش قواره يه بابا برو -

 :گفت آرامي صداي با رضا حاج شهياد رفتن با

  بازکنه؟ رو حجره خواد نمي بابات -

 صدا طور اين او اموال انگار اما. پدرم مثل است يکي هم او دانستم مي. کردم نگاه صورتش به

 :دادم جواب و کردم کمرنگي اخم! داشت پدرم مال که نداشت

 .نيستم پدرم کارهاي جريان در زياد -

 نگارا. داد تکان تاسف روي از را سرش! کنم باز پيششان را دلم ي سفره نيستند هم مثل که همه

 فيدس پالستيک و آمد سمتمان به شهياد! گناهکاربود من پدر فقط و بودند خدا پاک ي بنده همه

 :گذاشت ميز روي را رنگي
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 ديگه؟ ميشه. نيمه و چهارمتر هامون قواره -

 :بگويم خواستم مي

 پرسي؟ مي بريدي که حاال کل عقل -

 :دادم جواب! بود ام اندازه وقتي بود کاري چه اما

 کنم؟ تقديم چقدر مرسي، آره -

 :گفتند هم با و ريختند را هايشان اخم دو هر پسر و پدر

 حرفيه؟ چه اين -

 نسيه چادري کرامت کمال حاج دختر بگويند فردا از و ندهم را چادر پول که بود مانده همين! خدايا

 :گفتم جديت با. کنم درست خودم براي خانه در جديد جنجال يک و است خريده رضا حاج از

 !برم نمي نکنين حساب اگر -

 :کرد دستي پيش شهياد

 !کيفت تو بذار پولتو چي؟ يعني -

 :گفتم کالفگي با! بودم نياورده در کيفم از پولي هنوز البته

 . ازتون ممنونم -

 :گفت رضا حاج

 .بدي پول خواد نمي دخترم، برو! داره ارزش ما براي اينها از بيشتر پدرت -

 :گفتم و رفتم عقب به قدمي

 .خوام نمي پس -

 ممبارک حساب از ناقابل هزارتومان بيست و صد و کردم حساب را چادري پول بود کندني جان هر با

 . کردم فرزين نثار داري مادر و پدر ناسزاي و شد کم

 ! کردند حساب پهنا دوال که اين به نه کردنشان تعارف آن به نه
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 ساعت نيم سر بود خلوت سرش چون شکر را خدا که. رفتم همسايه زن خياطي به هم بالفاصله

 .برگشتم خانه به و کرد آماده را چادرم

 يايدب يلدا اتاق از آهنگ يا نوحه صداي که بودم کرده عادت هفته دو يکي اين انگار. بود خلوت خانه

 .بزند حرف آنها با و کند پهن هال وسط را هايش عروسک هم گلناز و

 لهاما گلناز شخصيت از حتما کنم توصيف را اي ساله پنج کودک هايم رمان از يکي در بخواهم اگر

 .گيرم مي

 به هم الهه دل از و کنم جبران را مدت اين کاري کم تا داشتم وقت کلي. نشستم کامپيوترم پشت

 ! بياورم در رمان ننوشتن خاطر

*** 

 :گفت جمع به رو پهني لبخند با و آورد داخل را سرش عمه و شد باز اتاق در

 ندارين؟ کسر و کم چيزي دخترا -

 :داد جواب همه جاي به مريم آمد، مي سالن داخل از همهمه صداي

 نه؟ ديگه مياد در هيات امشب فقط مرسي، مامان نه -

 :گفت و داد تکان را سرش عمه

 .شن مي آماده حياط تو دارن. آره -

 هاي چشم با عمه. دويدند پنجره سمت به و کردند رها را غذايشان ميترا و حنانه حرفش اين با

 :گفت جدي خيلي مريم. کرد نگاه ها آن به شده درشت

 !کرديم؟ مي کارها اين از بوديم اينا سن به ما! قديم دختراي هم دختر -

 :گفتيم من با همزمان و زد لبخندي باالخره نيلوفر

 !اصال! نه -

 ندبل ام خنده صداي من و دويدند پنجره سمت به هم مريم و ياسمن و نيلوفر اتاق از عمه خروج با

 :زد غر کيميا. شد
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 !گشنمه من مامان -

 من به رو بود، شده کيميا به دادن غذا مشغول که حالي در و برگشت جايش سر دوباره ياسمن

 :گفت

 !ديگه مياي هم تو -

 :گفتم کردم مي پاک را عزيز لب دور دستمال با که حالي در

 .نميام نه -

 :گفت حرص با ياسمن

 ...و رمان و سايت و کامپيوتر اون پاي بشيني بري باز! نياي؟ چرا -

 :گفتم و کردم ترش رو

 هر گفت مي مدير خانوم. دارن مراسم امشب مدرسه، برم خوام مي کردي؟ شروع باز! ياسي اَه -

 .صبح تا مونن مي سرش باالي ها بچه و ذارن مي حليم هشتم شب ساله

 :گفت و شد باز صورتش

 !جالب چه. آهان -

 :گفت و برگشت جايش سر هم ميترا

 .کرديم مي حال کالس سر کلي شدي، مي هم ما دبير کاش اي -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .نيستم اخالق خوش کالس سر هم همچين -

 :گفت کنايه با نيلوفر و برگشتند هم مريم و نيلوفر و حنانه

 !اخالقي خوش خيلي ديگه حاالت در که نه -

 دانست مي که نيلوفر و رفت، غره چشم او به ياسمن من جاي به ندادم را جوابش و کردم اخمي

 ت،اس الکاتبين کرام با روزگارش و شود مي دار خبر هم نيما صد در صد شود عصبي اگر ياسمن
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 بلند ار سرش و ريختم آبي ليوان عزيز براي و نشست لبم روي لبخندي خبيثانه. بست را دهنش

 :گفتم ياسمن به خطاب همزمان و دادم آب او به و کردم

 رم،ب پياده مجبورم و شبه و بستن رو خيابونا چون آخه مياد؟ مدرسه تا من همراه شوهرت ياسي -

 .ترسم مي

 :گفت ميترا

 رو تا مدرسه دارم دوست. ميام باهات من تنهاييته مسئله اگر بياد؟ کجا! هياته خونِ  نوحه کاميار -

 .ببينم هم

 :گفت بالفاصله هم حنانه و

 .ميام منم -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 .بريم بخورين شامتونو زودتر پس. بگم رو کسي خواد نمي که بياين شما اگر -

 جالباسي روي از را چادرم بعد و خوردم لقمه چند هم خودم. خوردند را غذايشان تند تند دو هر و

 تسرع به و شديم خارج خانه از _کريمم عمو زن_فهيمه عمو زن و عمه به گفتن از بعد و برداشتم

 . رفتيم مدرسه سمت به

 .رسيديم مدرسه به ها خيابان شلوغ جمعيت و ها هيات بين از روي پياده ساعت نيم از بعد

 مدير مخانو. چسبيدند من به بيشتر حنانه و ميترا و آمدند سمتمان به ديدنم با ها بچه از بعضي

 ابلق هم فاصله همان از بود، زني با صحبت حال در آزمايشگاه و دفتر به مربوط سالن وسط درست

 .دارد افتضاحي آرايش چه زن که بود تشخيص

 :گفت زن به خطاب و زد لبخندي ديدنم با مدير خانم

 .جونه شکوفه فيزيک معلم ايشون -

 دنمدي با زن. رفتم سمتشان به و شدم جدا حنانه و ميترا از! است آدامسي دختر مادر او که فهميدم

 :کرد معرفي مرا مدير خانم که بود کردن سالم ي آماده و زد لبخندي

 .کرامت خانوم -
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 مدير خانم و ديدم را اين من فقط. پريد رنگش وضوح به و ماسيد زن هاي لب روي لبخند

 خودش به کمي کردم؛ دراز سمتش به را دستم و کردم دستي پيش بود، وراجي حال در همچنان

 موالمع. شناخت ام فاميلي از را من زن اين نبود، دليل بي اين بود، سرد سرد گرفت، را دستم و آمد

 پدرم با وا شايد که فکر اين با قلبم بود؛ تک ما فاميلي و بودند، شده شناخته شهر اين در ها طايفه

 تا کردم معرفي کامل را خودم دودلي و شک با. شد فشرده است، مرتبط اش مالي خرابکاري و

 :ببينم را اش بعدي واکنش

 .هستم کرامت ياقوت -

 سمت به و شد جدا ما از و کرد سرسري خداحافظي سپس و خرسندي ابراز دستپاچگي با زن

 :گفتم بود شده متعجب هم او که مدير خانم به رو رفت، شکوفه

 چيه؟ خودشون اسم -

 :گفت کردند مي صحبت هم با که بود شده خيره شکوفه و زن به که مدير خانم

 هر مياره، لباس قشم از شده، فوت پيش سال چند شوهرش صديقي، شهال...  صديقي خانوم -

 .... اس سليقه خوش خيلي خونشون، ريم مي ها همکار با بار يه وقت چند

 قد فرزين شهالي با شباهتش تنها! تفاوت چقدر اما بود، شهال او. شنيدم نمي را هايش حرف ديگر

 بود؟ شهال همان واقعا يعني! بس و همين بود، کوتاهش

*** 

 يشپ حواسم و بود پدرم فرياد و داد صداي به گوشم شد، مي بلند کيک از که بود بخاري به نگاهم

 :شد بلند پدرم داد صداي دوباره. دهم انجام خواستم مي که بود کاري

 .نيستم بچه من! فرزين نبر باال صداتو -

 گهن احترام خيلي فرزين پدرم، مالي شاهکار از قبل دوختم، چشم پدرم کار اتاق در به ناراحتي با

 به را نفسم دارد؛ نمي نگه حرمت هم او است سنگش زير پدرم دست که حاال اما داشت، مي

 :گفتم لب زير و فرستادم بيرون آه صورت

 !داره رو بابا هواي نکنه درد دستش هم باز -
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 روي به موبايلش که حالي در و آمد بيرون خشمگين و عصباني بابا و شد باز ضرب با اتاق در

 فاصله گوشش از را موبايل هم همزمان و کرد باز را حياط در و رفت آيفون سمت به بود گوشش

 :گفت من به رو و داد

 .فرزينه -

 :گفتم رفتم، مي اتاقم سمت به که حالي در و شدم خارج آشپزخانه از و شدم بلند ميز پشت از

 کنين؟ امتحانش خواين نمي پختم، کيک -

 :زد غر خشم با لب زير

 ! چکار خوام مي کيکو -

 هب فرزين. برگشتم هال به انداختم سرم روي را شالم اينکه از بعد و شدم اتاقم وارد ناراحتي با

 قرار ميز پشت. برگشتم آشپزخانه به دوباره من و بودند شده پدرم کار اتاق وارد پدرم همراه

 بود، ميز روي که موبايلم لرزيدن. کردم خوردن به شروع و کردم جدا کيک از برشي و گرفتم

 :رسولي خانم از پيام يک. کرد جلب خودش به را توجهم

 بياي؟ خواي مي. صديقي خانوم ي خونه ريم مي نيم و چهار ساعت امروز عزيزم، سالم -

 مدير خانم از مدرسه مراسم شب همان پيش هفته دو خودم نشست، لبم روي عميقي لبخند

 :نوشتم جوابش در. کنند خبر هم را من رفتند شهال ي خانه به باز اگر که بودم خواسته

 .بفرستيد برام رو آدرس کنيد لطف ممنون،. سالم -

 نمي هم خودم شدم، خيره بابا اتاق در به جا همان از متفکرانه و گذاشتم ميز روي را موبايلم

 ردهک فرزين براي کاري دلم ته از خواستم مي! بود اميد نور يک شهال شايد! چيست هدفم دانستم

 ! باشم

 دلش شک بي باشد، نکرده اش زندگي وارد را زني طالق از سال پانزده گذشت از بعد که مردي

 !نزنم؟ حرکتي من چرا خب است، سابقش همسر پيش هنوز

 درگير ذهنم و فکر تمام که است هفته دو شدم، خوردن مشغول و کردم جدا کيک از ديگر اي تکه

 من و گذشت چگونه شب آن نيست يادم نرسيدم،حتي اي نتيجه هيچ به اما است، فرزين و شهال

 !نبرد درونم به پي کسي تا کنم حفظ را ظاهرم توانستم طور چه
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 هاي اخالقي بد رفت، شهر اين از شهال همديگر از ها آن جدايي از بعد مدتي که دارم خاطر به

 و منبود کوچکش آبجي ديگر گرفت، نمي تحويل را من قبل مثل ديگر است؛ يادم خوب را فرزين

 !نشد بزرگم برادر ديگر

 نم اما! کنجکاوي گذاشت را اسمش بشود شايد کند، مي دگرگون را حالم پوستي زير ذوقي حاال

 وادهخان يک شبيه هم کنار تا کنم، را تالشم همه خواهم مي دارم، کارهايم اين براي ديگر تعبيري

 .برسيم نظر به

 هم پدرم و فرزين بيداد و داد صداي حتي که نشست لبم روي عميقي لبخند افکارم خاطر به

 !ببرد بين از را آن نتوانست

 سالم بلند صداي با رفت، در سمت به و آمد بيرون خشمگين فرزين و شد باز شدت به اتاق در

 اهينگ بودم نشسته ميز پشت من که جايي آشپزخانه، اپن ديوار طرفِ اين به کرد، مکث. کردم

 رد سمت به بدهد را سالمم جواب آنکه بدون بعد و شدند تر خشمگين هايش چشم انداخت، عميق

 ! کوبيد هم به محکم را در و شد خارج و رفت هال

 :گفتم او به رو شد، خارج اتاق از پدرم. بودند رفته باال ابرويم دو هر تعجب شدت از

 !کرد؟ همچين چرا -

 که حالي در فرزين و شد باز دوباره هال در بگويد، چيزي تا کرد باز را دهانش پدرم که همين و

 :گفت پدرم به رو و گذاشت داخل به قدمي داشت پا به کفش

 .بفهمه موضوع اين از چيزي خودمون از غير به کسي اگر حالت به واي -

 را در او حاال و برگشت اتاقش داخل به و شد جايگزينش اخمي و شد بسته پدرم باز نيمه دهان و

 :گفت هم در هاي اخم با و چرخيد من سمت به فرزين. کوبيد هم به

 !بتينک بازارچه اون اال بگير خواستي گورستوني هر از بخري، چيزي بري خواستي بعد به اين از -

 با کردم، اخم. بود رضا حاج ي مغازه از چادرم خريدن به مربوط بود چه هر شد، بسته هم من دهان

 :گفت تحکم

 فهميدي؟ -
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 دمق و کرد پيدا تغيير زخمي ببري مثل صورتش حالت. ندادم را جوابش و شد تر عميق هايم اخم

 :گفت بم صداي با و برداشت من سمت به ديگري

 آره؟ خاره مي تنت -

 :گفتم حال همان در و آوردم پايين هايش کفش تا را نگاهم

 !بزنم حرف درست پدرم با که کردي دعوا منو -

 :داد جواب

 .داري نگه پدرتو احترام بايد تو! کنم مي فرق تو با من -

 :نگفتم و گرفتم دهن به زبان

 نداره؟ پدري حق تو گردن به پدرم مگه چي؟ تو پس -

 :گفتم و آوردم باال را نگاهم

 جرهح بابا که نبود حواسم اصال يعني! شد اتفاقي کامال رضا، حاج ي مغازه برم خواستم نمي من -

 شدم؛ متوجه رسيدم که اونجا بزنم، سر بهش خواستم بسته، رو

 !خوانيم مي نماز خانه اين در ما گذشت، ذهنم از و کردم نگاه هايش کفش به دوباره

 :گفت بود شده دورگه خشم از که صدايي با

 بيرون؟ نيومدي چرا اس، بسته حجره ديدي و رفتي اونجا -

 :گفتم کالفه

 اگر که نره يادت فقط بدونم، هم خوام نمي! زني مي حرف شکلي اين داري چرا دونم نمي من -

 . بخرم چادر برم شدم نمي مجبور من افتاد نمي جوب توي چادرم

 و دش خارج خانه از و کرد گرد عقب عصبي حالتي با بعد و کرد نگاهم عميق اخم همان با ثانيه چند

 :گفتم لب زير و بستم صدا شدت خاطر به را هايم چشم کوبيد، هم به را در باز

 !!کنم محبت حقت در شهال پيش رفتن با خوام مي سرم خير -

 .شهال ي خانه آدرس بار اين و مدير خانم هم باز لرزيد، موبايلم دوباره
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 .دارهن پالک درشون چون بيايم، هم ما کن صبر رسيدي کوچه، داخل نونوايي، روبروي....  خيابون -

 هيچ کامل، سکوت در هم آن پدرم همراه به ناهار، خوردن از غير به ظهر از بعد چهار ساعت تا

 ار الهه با مشترکم رمان هاي پست بودم، نشسته سيستم پاي مدت تمام البته نکردم؛ کاري

 هم رمان ي نويسنده پروفايل سراغ حتي دادم، مي را ها خواننده نقد جواب کردم، مي ويرايش

 .گفتم را نظرم و رفتم هم من جنس

 ظرمن نوشتن موقع بود؛ نرسيده سرانجام به البته که! کودکي عشق با رابطه در ديگر رمان يک

 :بود گرفته ام خنده

 ما هاگ حاال! شد نصيبش کودکيش عشق از بهتر يکي که داشت شانس دختره اونقدر خوبه باز-

 !!!بود خودکشي حداقلش بوديم،

 عوض را هايم لباس و کشيدم سايت در ام گردي ول از دست باالخره که بود ربع و چهار ساعت

 نزديک آژانس با پابرجاست هنوز قرار اينکه از اطمينان و رسولي خانم با تماس از بعد و کردم

 . رفتم حياط به و گرفتم تماس خودمان، خيابان

 با لب يرز بيشتر، نزديکي براي بود بهانه يک خريد نبود، خريد قصدم بودم، برداشته پول مبلغي

 :گفتم حرص

 !فرزين آقا بذار من دست رو خرج هي -

 هب فکر با اما داشتم استرس اش، خانه در هم آن شهال با رويارويي خاطر به کمي دلم در که اين با

 مي دلداري را خودم و کردم مي حفظ را لبخندم باشد، تر شيرين حال، از کمي شايد که اي آينده

 .دادم

 در جلوي بودند، غريبه زن دو و عبدي و رسولي خانم مسافرهايش که ديگري تاکسي با همزمان

 .کرديم توقف شهال ي خانه

 شدم متوجه و دادم دست نفر هرچهار به. رفتم ها آن سمت به و کردم حساب را تاکسي ي کرايه

 تدريسمان روز و ساعت بودن متفاوت خاطر به ولي هستند مدرسه دبيرهاي از هم ديگر نفر دو

 .بوديم نديده را همديگر
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 باتقري چرخيد، مي ها خانه بين نگاهم. شديم باريک و تنگ ي کوچه وارد مدير خانم دنبال به همه

 بن ي کوچه اين از آخر به مانده يکي ي خانه در جلوي رسولي خانم بود، شهر قديمي مناطق جز

 .انداخت چنگ گلويم به دردناکي بغض ناخودآگاه ايستاد، بست

! اي خانه چنين در فرزندش و زن وقت آن کند زندگي راحتي و آسايش در فرزين که است؟ انصاف

  شهر؟ از اي نقطه چنين در هم آن

 حياط باريک در و رسيد گوش به دويدن صداي بعد لحظاتي و آورد در صدا به را زنگ مدير خانم

 يليف دار کاله سوييشرت. شد خشک من ديدن با لبخندش و گرفت قرار در جلوي شکوفه و شد باز

 .بود بسته سرش پشت محکم را موهايش و داشت تن به همرنگش شلوار همراه به رنگي

 چشمان در هم با نفرت و خجالت. بودم گرفته تصميمي چنين فکري بي با که آمد بدم خودم از

 در نکهاي از قبل و پيش لحظه چند به درست گشت مي بر عقب به زمان کاش بود، نشسته شکوفه

 . ندود هايش گونه به رنگ ديدنم با شکوفه تا گشتم مي بر شود باز

 دو من به نفرتش که فهميدم مي خوب ولي کردم، نمي درک را آمد مي بدش من از اينکه علت

 :گفتم دلم در شد، چندان

 !اومدم اينجا به مادرت و تو نجات براي من! شکوفه نباش دلخور من از-

 ايشبر اين که دانستم مي نکردم، نگاه او به. شديم حياط وارد نفر پنج ما و کنار رفت در جلوي از

 برو رو در قديمي و کوچک ساختمان يک! بود متر دو در متر دو نهايتا و بود کوچک حياط. است بهتر

 و خالي زير اي پله راه و. داشت قرار بيرون اش روشويي و بود در کنار درست هم دستشويي و

 .رفتند پله سمت به ها خانم. رفت مي باال سمت به و داشت قرار حياط از اي گوشه در فلزي

 امان بي مقلب. رفتيم باال طبقه به و گرفت قرار من سر پشت هم شکوفه و رفتم دنبالشان به هم من

 .بودم آمده اينجا به برنامه بي که کردم لعنت را خودم بارها و بارها دلم در و کوبيد مي

 و ها لباس اقسام و انواع از پر دورش تا دور و داشت قرار بزرگ تقريبا اتاق يک باال، طبقه در

 دبو معلوم که داشت قرار پتو هاي بسته هم اتاق از گوشه يک در. بود بهداشتي و آرايشي لوازم

 ها آن ميان در و. بود لباس تعويض حال در يکي و بودند نشسته هم دور زن چند. هستند فروشي

 .بود نشسته فرزين شهالي
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 بي و شل صورت به را بقيه و بود کرده جمع سرش پشت گيره با را رنگش عسلي موهاي از نيمي

 رتيصو شلوار و تاپ. بود کمتر پيش هفته دو به نسبت آرايشش. بود ريخته صورتش دور حالت

 با. بود آويخته گوشش به برق و زرق پر و بدلي ي گوشواره جفت يک و بود کرده تن به کدري

 بلند زمين روي از و کرد جمع را خودش زود خيلي اما پريد رخش از رنگ اي لحظه براي من ديدن

 . گفت آمد خوش ما جمع به و شد

 با و گفت مي را اجناس ي همه قيمت خوشرويي با شهال بوديم اتاق در که ساعتي يک آن تمام در

 يم قالب ها آن به آمد نمي مشتريان از بعضي به هم درصد يک که هايي لباس حتي زباني چرب

 خوب زباني چرب با را ها خانه و ها زمين طوري همين هم او بود، فرزين به شبيه اخالقش اين! کرد

 .بيفتد راه مشتري دهان از آب که اي گونه به داد مي جلوه زيبا و

 را او من که فهميد مي بود هم کور اگر حتي که زدم مي لبخند و کردم مي نگاهش ضايع آنقدر

 ما ساله يک مصرف ي اندازه به! نداشتم خريد قصد بود خوب. بود بهانه کردنم خريد و شناختم

 از شهال که چند هر. کشيدم نمي خريد از دست شد، نمي تمام پولم اگر و خريدم آرايشي لوازم

 .مکرد پرداخت را پولشان نبود، تعارف اهل که شکوفه خصومت لطف به اما! گرفت نمي پولي من

 وقت هانهب اين به و بيايد دنبالم به کسي است قرار گفتم کردند، رفتن قصد همکارانم که هم وقتي

 نم و نبودند اتاق در بيشتر زن دو يکي تقريبا. خريدم شهال ي خانه در ماندن براي بيشتري

 مصرانه حضور به حتي هم شکوفه بودم، کرده فرو زمستاني هاي لباس رگال در را سرم همچنان

 !بچسبانند من به هم دزدي انگ بود خوب. پاييد مي مرا چشمي زير و بود شده مشکوک ام

 :گفت جدي اي چهره با و نشست ام شانه روي شهال دست

 پايين؟ بريم -

 بردارم زمين روي از را چادرم و کيف تا شدم مي خم که حالي در و نشاندم لب به عريض لبخندي

 :دادم جواب

 .بريم -

 :گفت شکوفه به رو شهال

 . دارم کار کرامت خانم با من بنداز راه رو خانما مامان، -
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 اب احتماال گفت، نامفهومي ي «باشه» مادرش جواب در و انداخت من به خشمگيني نگاه شکوفه

 .بدهم مادرش به را نکردنش گوش درس خبر خواهم مي من کرد، مي فکر خودش

 حرفي پايين هاي اتاق به رسيدن و پله راه پايان تا و شديم خارج باال اتاق از شهال همراه به

 :کردم باز را صحبت سر خودم هال به ورودمان با. نشد بدل و رد بينمان

 !داريا فروش خوب ماشاله -

 :گفت و زد گذرايي لبخند و برگشت سمتم به

 .بيارم چايي بشين -

 :گفتم آرامي صداي با و چسبيدم را دستش

 .نيومدم خوردن چايي واسه -

 :گفت و کشيد بيرون دستم از را دستش حرفي هيچ بي و کرد نگاهم غمگين

 .بيارم بذار -

 :کرد اضافه لبخندي با و

 .شه مي خشک گلومون -

 روي و رفتم ترکمن طرح هاي پشتي سمت به و نکردم مخالفتي دويد، هم من هاي لب به لبخند

 جاي من بروي رو و برگشت چاي سيني با شهال دقايقي از بعد. دادم تکيه آن به و نشستم زمين

 :گفت مصنوعي لبخندي با. گرفت

 ها موقع اون! شدي خانومي ماشاله خوبه؟ بابا چطورن؟ ها آبجي! بگو خودت از جان ياقوت خب -

 نه؟ خوندي، مي درس ابتدايي

 :دادم تکان را سرم

 پسر و دختر دوقلو هم ياسمن داره، دختر يه يلدا. خوبن هم ياسمن و يلدا. بودم چهارم کالس -

 .هست هم بابا. داره

 :زد رضايت سر از لبخندي
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 .گم مي رو بازارچه فروشي فرش دارن؟ رو حجره همون هم هنوز. کنه حفظشون خدا -

 :گفتم آرامي صداي با و دادم تکان را سرم رفت، بين از لبخندم

 .همونجاست هم هنوز. آره -

 نگه دستم دو بين و برداشتم بود داغ هنوز که را چاي ليوان و کردم دراز را دستم شد، ساکت

 :گفتم مقدمه بي و داشتم

 .نکرده ازدواج هنوز فرزين -

 :گفتم و کشيدم عميقي نفس. کرد نگاهم غمگين و آورد باال را نگاهش

 .نشد قديم فرزين وقت هيچ ديگه...  رفتنت از بعد -

 :گفت اي گرفته صداي با

 !چي؟ يعني -

 اي سرمايه مقدار يه با و اومد در بابا ي حجره از رفتنت از بعد خودشه، توي بيشتر شد، اخالق بد -

 شهر مردم از خيلي االن. انداخت راه جديد کار و کسب بود، کرده جمع حجره توي کردن ازکار که

 .شناسنش مي

 :گفت آرامي لحن با

 چيه؟ کارش -

 .ملکي معامالت بنگاه -

 :گفت و داد تکان آرامي به را سرش

 ساکن جا يه و کرد کمک بهم آشناها از يکي رفتم، شهر اين از شدم جدا ازش اينکه از بعد -

. کردم ازدواج داشت فروشي بار و خوار ام خونه نزديکي که مردي با شکوفه تولد از بعد و. شدم

 پيش سال سه بود، آرومي و خوب مرد. گرفتم اون نام به مدتي از بعد هم رو شکوفه ي شناسنامه

 مجبور منم و برداشتن طلبش جاي رو اش مغازه هاي جنس هم طلبکارهاش و مرد تصادف يه تو

 .اينجا برگردم شدم
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 را سوالم مقدمه بي. کرد تعريف به شروع خودش بپرسم چيزي که آن بدون که بودم خوشحال

 :پرسيدم

 نداشتي؟ دوست و فرزين -

 :انداخت پايين را سرش و شد اشک از پر هايش چشم

 . داشتم دوسش! چرا -

 :کردم نگاهش مشکوک

 شدي؟ جدا ازش چرا -

 :گفت بعد و فشرد هم به را هايش لب آورد، باال را نگاهش

 .بگم تونم نمي -

 :رفت باال تعجب شدت از ابرويم يک

 ! بگي؟ توني نمي -

 :دادم ادامه پوزخندي با و

 .گفته بهم فرزين خود يعني! دونم مي چيزايي يه من البته -

 :دادم ادامه من و کرد نگاهم مشکوک

 .بود ميون در کسي پاي گفت -

 :چکيد چشمش از اشکي قطره و زد کجي لبخند

 !بود طور اين کاش -

 :گفتم اخم با

 گفته؟ دروغ بهم فرزين يعني -

 :گفت و داد تکان را سرش

 .گفتم دروغ فرزين به من -
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 :گفتم بودم، شده کالفه

  نگفتي؟ رو واقعيت فرزين به چرا! رفتي؟ چي براي پس -

 :شدم تر کالفه زد، نمي حرفي و بود زده زل من به آلود اشک هاي چشم با و سکوت در

 داشتي؟ مريضي -

 :زدم را ام بعدي حدس داد، تکان نه معني به را سرش

 بود؟ کرده تهديدت کسي -

 :گفتم. چکيد چشمش از ديگري اشک قطره و داد تکان را سرش دوباره

 بود؟ زده بدي حرف يا حرکت فرزين -

 :ناليد اش گريه ميان در و گرفت اوج اش گريه هق هق و گذاشت صورتش روي را دستانش

 .بگم تونم نمي نه، نه -

 نمي را هايم حرف اما کنم، آرامش کردم سعي گذاشتم، سيني درون را چاي ليوان! بودم کرده هول

 دو من هب نفرتش و برسد شکوفه گوش به و باال طبقه به صدايش ترسيدم کرد، مي وگريه شنيد

 به و کردم آب از پر را ليواني و رفتم آشپزخانه سمت به و شدم بلند زمين روي از شود، چندان

 :گفت شد تر آرام کمي که دقايقي از بعد و خورد آب از جرعه. برگشتم شهال سمت

 .شد مي نابود گفتم، مي بهش رو واقعيت اگر -

 :گفتم دلخوري با

 سيک اون و گذره مي رفتنت از سال پونزده! نشده؟ نابود گفتي بهش که دروغي با کني مي فکر -

 معرفي دختر و زن بهش کم کني مي فکر! نکرده فکر کسي به و نداده راه زندگيش توي رو

 ! کرديم؟

 :دادم ادامه ناراحتي با و

 !نشه تنگ اش بچه براي دلش که پدريه کدوم -

 :گفت و نشاند لب روي جاني کم لبخند
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 .نيست فرزين ي بچه شکوفه -

 و گرفت جان لبخندش من ي زده بهت صورت ديدن با. ماند باز نيمه دهانم و رفت باال ابروهايم

 :گفت

 که نبدو حد اين تا فعال! نيست مناسبي وقت اصال امروز ولي ياقوت، دارم زياد گفتن براي حرف -

 نامهشناس و نشد هم اين که! باشه دخترم ي شناسنامه توي اسمي فقط من براي بود قرار فرزين

 .شد اي ديگه فرد اسم به شکوفه ي

 :گفت و گرفت دست در را سيني. زدم زل او به حرف بي و دادم تکيه پشتي به

 .کنم عوضش برم شد، سرد -

 نارک را فرزين و شهال آن با خواستم مي که اهرمي کردم، نگاه برگشتش و رفت به حرفي هيچ بي

 هنوز پس! دارد دوست را اش بچه گفت فرزين خود اما! نبود فرزين واقعي فرزند دارم، نگه هم

 !هست اميدي جاي

 :گفت غمگيني لبخند با. گرفت قرار برويم رو دوباره شهال

 حرف مورد اين در باهات خودش که اينه منظورم...  خاطر به من...  که گفت بهت خودش فرزين -

 !کردنه دل دردو منظورم....  زد؟

 :مگفت و دادم جلو را زيرينم لب! کند جان اش جمله کردن ادا براي تقريبا کردم، نگاهش تعجب با

 . آره -

 :گفت و شد تر عميق لبخندش

 !نبوده زندگيش توي کسي که نباش مطمئن زياد پس -

 :داد ادامه و. کردم نگاهش مشکوک

 به زد، نمي حرف وقت هيچ اما بود زياد دلش روي هاي غم! کنه دل و درد که نبود آدمي فرزين -

 ... اما نبود دالمون بين مرزي و بوديم وابسته هم

 :گفت و انداخت هايم چشم به عميقي نگاه

 ... بدون!  سنگيني اما...  کني مي توجه بهش تو -
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 :بريدم را حرفش

 به وقتي ديگه کن، مزه مزه دهنت توي بزني خواي مي که رو حرفي شهال؟ بگي خواي مي چي -

 !کرد جمعش شه نمي بياريش زبون

 :گفتم اي دقيقه چند سکوت از بعد و کردم اي سابقه بي و عميق اخم. کرد نگاهم و شد ساکت

 فکر اما. دارم نگه صميمي و گرم رو ام خونواده خوام مي. بشنوم هاتو حرف ي همه خوام مي -

 .کافيه امروز براي کنم

 :گفت آرامي صداي با و شد بلند هم شهال. شدم بلند جايم از و

 .نداشتم منظوري -

 :گفتم ربط بي کامال و دادم تکان را سرم

 .خونهب درس بفرستش. بمونه هات مشتري تو زياد نذار. ايناست شکوفه ترمِ ميان امتحان فردا -

 :گفتم وضعش و سر به نگاهي با و

 .خونن نمي هم با زياد لباس، اين و ماه آذر هواي -

 :گفت و زد مهرباني لبخند

. .. نفهمه چيزي مالقاتمون از کسي...  فقط...  کنم مي درست رو گفتي که موردي دو هر باشه، -

 .فرزين مخصوصا

 خودمان ي خانه سمت به پياده و شدم خارج اش خانه از خداحافظي از بعد و دادم تکان را سرم

 شد دستگيرم هايي چيز هم. شدم خارج اش خانه از موقع خوش که کردم فکر اين به. افتادم راه

 . نپراند را حرفي کردي فکر بدون که آمد دستش کار حساب ام ناگهاني خداحافظي با اينکه هم و

 :گفتم خودم با و کشيدم سوزناکي آه

 !کردم مي تعريف رو ها اتفاق اين ي همه براش که بود کسي کاش -

 نقش لبم روي عميقي لبخند بمانم عزيز ي خانه در بايد شب فردا که موضوع اين يادآوري با و

 !عزيز از بهتر کسي چه بست،
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 شهال اب بود، برايش کمي توصيف افتضاح که شکوفه امتحاني ي برگه ديدن از بعد بعد، روز صبح

 !شکوفه يhبر خصوصي تدريس! بود من دل حرف که داد پيشنهادي او و گرفتم تماس

 يرو جاني نيمه لبخند فقط او و کردم تعريف عزيز براي را چيز همه شبش بهتر؟ اين از چيز چه

 را لبمط من که بگوييد چيزي کرد تالش البته. شد اشک از پر چشمانش و بست نقش هايش لب

 .نگرفتم

 :کردم نگاه مدرسه در سر تابلوي به و گرفتم باال را سرم

 .فردوسي دور راه از آموزش مرکز -

 آنها در که ديگري ي مدرسه دو به نسبت حياطش. شدم مدرسه وارد و گرفتم عميقي نفس

 يشخص ي سايه و نبود، طوالني چندان دفتر تا حياط در مسير و بود، تر کوچک کردم مي تدريس

 . خورد مي چشم به پنجره پشت اش، مديريتي ژست با هم

 از و گرفته تماس موبايلم با مدرسه مدير ديروز. زدم نديدن به را خودم و انداختم پايين را سرم

 از را ام رهشما بود گفته و کنيم صحبت بعد ترم در تدريس براي تا بيايم اينجا به بود خواسته من

 .است گرفته محرابي خانم

 کالس رد که چرا کنم، تلقي خوب نسبتا روز يک را امروز توانستم مي رسيدم مي نتيجه به او با اگر

 با تههف دو اين که داد نشان اش تخسي ي همه با داشتم، شکوفه با پيش ساعت يک که خصوصي

 از را خيالم کمي و داد، مي درست جواب هايم سوال ي همه به و نبوده بيهوده خواندنمان درس هم

 .بود کرده راحت بود، ترم پايان امتحان که فردايش فيزيک امتحان بابت

 و رفتگ فاصله شيشه از بود، ايستاده پنجره پشت که مردي مدرسه ساختمان به شدنم نزديک با

 .ساله چند و چهل حدودا مردي. گفت آمد خوش من به ها پله راه ابتداي بعد لحظاتي

 کسي کرد معرفي مدرسه معاون و همسرش را او که جوان زني و او جز شدم، دفتر وارد او همراه به

 هب حرفمان زود خيلي. باشد شلوغ مدرسه که نداشت دليلي و بود امتحانات ايام حال هر به نبود،

 خانوم .زدند مي حرف همديگر با کامل هماهنگي با اميني خانوم و آقا. رسيد کار يعني اصلي موضوع

 :گفت حال همان در و گرفت من سمت به را فرمي اميني

 يک طول در رو درسي کتاب بايد شما. شن مي برداشته واحدي -سالي صورت به دروس اينجا -

 .دانشگاه مثل...  کنيد تموم ترم
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 :گفتم و گرفتم او از را فرم

 مقطعي؟ چه -

 :اميني آقاي

 هم ها کالس ي بقيه. صده در صد باال نام ثبت دليل به تجربي ي رشته چهارم و سوم مقطع -

 ها کالس تشکيل براي متقاضي تعداد اگر. دارن مي بر حضوري غير معموال اما دارن زياد نام ثبت

 .ديم مي تشکيل رو کالس برسه نفر پنج به

 که نبود معلوم بمانم دولتي ي مدرسه اميد به خواستم مي اگر چون بود، خوب خيلي من براي اين

 سبک بر عالوه اينجا در تدريس با حاال اما. برسد من به نهايي فيزيک تدريسم از بعد سال چند

 . ميشد زياد هم ام رزومه موارد تجربه،

 اب که شد قرار. دادم اميني خانوم دست به و کرده پر بود، ام نشاني و مشخصات شامل که را فرم

 .بگيرند تماس من با بعد ترم شروع

 قبولي آمار بود کافي بودم، راضي. شدم خارج مدرسه از بلند هاي قدم با و کردم خداحافظي آنها از

 رايب درخشان ي کارنامه يک! نهايي هم فيزيک و بزرگسال ي مدرسه. باشد درصد پنجاه باالي ام

 .من

 ردس هوا. ايستادم خيابان کنار تاکسي منتظر. رساندم خيابان به را خودم و شدم خارج مدرسه از

 خارج ار موبايلم شد، بلند کيفم داخل از موبايلم زنگ صداي. بود نشسته بدنم به لرز کمي و بود

 جديد کار از هم او براي تا نشاندم لب روي به لبخندي. بود ياسمن ي خانه ي شماره کردم،

 :کنم تعريف

 .سالم الو -

 کجايي؟ ياقوت -

 :گرفت هايم لب از را لبخند ياسمن پرخاشگر و عصبي لحن

 چطور؟. خونه رم مي دارم! خيابونم کنار -

 :لرزيد صدايش
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 فروش؟ واسه گذاشته رو بابا ي خونه فرزين دونستي مي تو ياقوت -

 :پريد باال ابروهايم

 !شينيم؟ مي توش االن ما که اي خونه همين -

 :دادم را جوابم ذهنم در خودم و

 !نداريم اي ديگه ي خونه خونه، اين جز که ما -

 :رفت باال صدايم بگويد چيزي ياسمن اينکه از قبل

 چي؟ براي -

 :رفت تر باال هم او صداي

 شفر ديگه روز چهار! نسوخته بابا واسه دلش که فرزين آقا! کاره همه کرده فرزينو گرفته بابا -

 .فروشه مي بابا به کمک ي بهونه به هم پاتونو زير

 که ديد مي را مسافر از پر هاي تاکسي هايم چشم! کنم نمي گمان بود؟ سرد هوا. گرفتم آتش

 به و رفتم رو پياده به و کردم قطع ديگري حرف بدون را تماس. کنند مي عبور کنارم از ترمز بدون

 .کردم حرکت فرزين بنگاه سمت به غضب و خشم نهايت با بعد دقايقي و زدم زنگ آژانس

 خودش با پدرم برويم؟ کجا به پدرم و من بعد بفروشند؟ را خانه بود؟ کرده فکري چه خودش با

 برويم کردن زندگي آبرو و عزت با سال همه اين از بعد که بود مانده همين! بود کرده فکري چه

 !کنيم زندگي مردم هاي خانه

 هاحمقان سبقت با! چطور؟ را ها بازاري بست؟ مي کسي چه را فاميل دهان اما نداشت، مشکلي اين

 :کردم بلند را صدايم راننده ي

 !ندي کشتن به رو ما حاال اضافي سرويس يه واسه! خبرته؟ چه آقا آي -

 اعصاب ناراحتي من کرد مي فکر خودش با البد نزد، حرفي و کرد نگاهم ماشين ي آينه از راننده

 چند محکم هاي قدم با و شدم پياده و کردم حساب را اش کرايه کرد، توقف بنگاه جلوي! دارم

 بنگاه داخل هاي راحتي روي مرد چند. گرفتم قرار در ي آستانه در و کردم طي را باقيمانده قدم

 هداد لم پيکرش غول چرمي صندلي روي و بزرگ ميز پشت در بروي رو فرزين و. بودند نشسته
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 آرام صداي با و داشتم نگه ثابت فرزين جدي هاي چشم در و گرداندم ها مرد بين را نگاهم. بود

 :گفتم محکمي ولي

 .بزنيم حرف بايد -

 :شد مي اين نگاهش ي ترجمه چرخاند، ها مشتري بين و گرفت من از را نگاهش

  دارم؟ مشتري بيني نمي -

 : يا

 مرد؟ همه اين جلوي -

 به رو. بود ام پدري ي خانه داشتن نگه مهم نبود، مهم شد مي که چه هر نگاهش ي ترجمه اصال

 داد مي نشان را پشتي اتاق در دست با که حالي در و شد بلند جايش از و گفت ببخشيدي ها مرد

 :گفت

 .ميام اينجا، بشين اي دقيقه چند -

 تيپش اتاق به و کردم عبور ها مرد جلوي از لب، زير ببخشيدي گفتن با و انداختم پايين را سرم

 اما .بگذارم تاثيري شايد تا کردم اش حواله دلخوري نگاه شدم مي رد فرزين کنار از وقتي. رفتم

 مانمپشي آمدن از و لرزاند را تنم و گذاشت زودتر را تاثيرش و بود تر قوي فرزين عصبي نگاه موج

 را خودم در، بستن از بعد و شدم اتاق وارد و کردم مقاومت سرتقي با اما شد شل هايم قدم کرد،

 .نشستم آن روي بر و رساندم گاوصندوق کنار مبل تنها به

. است شده فراموش کل به اتاق اين در من حضور که بود اين بيانگر در، طرف آن هاي آدم صداي

 :گفتم خودم با

 چرا خنده؟ مي و زنه مي حرف انرژي با داره طور اين که نشد من خراب حال متوجه فرزين يعني -

 !کنه؟ نمي سر به دست مهموناشو

 اما کنم بندي اولويت را بزنم خواهم مي که هايي حرف کردم سعي و فشردم هم به را هايم دندان

 و شد باز اتاق در بعد لحظاتي. شد پاره افکارم رشته مهمانانش با فرزين خداحافاظي صداي با

 .شد اتاق وارد کرده گره ابروهاي با فرزين
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 دلم ته رسيد مي سانت بيست به که مان قدي تفاوت. آمد جلوتر قدمي او و شدم بلند مبل روي از

 نفسم به اعتماد افزايش براي. نداشت تاثيري خرابم اعصاب کردن خاموش روي اما. کرد خالي را

 :گفت و زد کمرش به را دستانش. شدم سينه به دست

 اينجا؟ اومدي شدي پا کردي کاله و شال شده چي -

 :گفتم معمولي صداي تن با

 .فروش واسه گذاشتي رو خونه گفت مي ياسمن -

 :گفت و نشست لبش روي پوزخندي

 ... و زنه مي زنگ تو به ياسمن خوره مي توقي به تقي تا -

 :گفتم و کردم قطع را حرفش

 !  تو به هم يلدا -

 :دادم ادامه. کرد سکوت و رفت هم توي ابروهاش

 !نه؟ بدونم بايد که نفرم آخرين من هميشه مثل -

 :گفت بلند صداي به و گذاشت عقب به قدمي و آورد باال سکوت ي نشانه به را دستش

 .برو و ببند رو مغازه علي -

 و دچرخي سمتم به دوباره آمد بنگاه بزرگ و اي شيشه در شدن بسته صداي که لحظه چند از بعد

 :گفت

 سخنگوش؟ شدين دختر تا سه شما که اس بچه بابات -

 :گفتم و فرستادم بيرون حرص با رو نفسم

 !کنم مي زندگي خونه اون تو دارم منم -

 :برد باال را صدايش

 ! کشي؟ حشم اومدي که بيرون انداخته رو تو کي حاال -
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 قرار رويم به رو دوباره و کرد طي بار چند را کوچک اتاق عرض. کرد ساکتم صدايش بلند تن

 :گفت تري آرام لحن با و گرفت

 ..که ذارم نمي. کنم مي پيدا خونه براتون -

 .خوام نمي -

 :گفت و داد فشار هم به را هايش لب. خورد مي هم به حالم صدايم در موجود ضعف از

 توئه؟ دست مگه -

 :گفتم باشه محکم کردم مي سعي که لحني با و کردم جمع را چادرم

 !نه يا هست من دست که بينيم مي حاال -

 به و شد کشيده پشت از چادرم نرسيده در چهارچوب به هنوز و برداشتم قدم اتاق در سمت به و

 :رفت باال زدن جيغ مانند صدايم. نيفتم تا کردم محکم زمين به را پاهايم. شدم رانده عقب

 کني؟ مي داري کار چي -

 نداشته نگه دست با اگر و بود شده رها کمرم دور چادر باالي و بود آمده در سرم از چادرم کش

 :گفت عصبانيت با بود، شده سرخ خشم از فرزين هاي چشم افتاد، مي بودم

 کاري تنها! فروشه مي رو شده خراب اون داره تو خاطر به پدرت فهمي؟ مي چي بچه توي آخه -

 .کنه بزخرش کسي نذارم که اينه مياد بر من دست از که

 :گفتم تحليل به رو صداي با

 !؟ من خاطر به چي يعني -

 :شد رگه دو خشم از صدايش

 .تر عوضي رضاي حاج اون عوضيه پسر به بده بدهيش جاي به رو تو نشه مجبور که -

 . کنم تحمل را وزنم توانستند نمي ديگر و شد شل پاهايم

 نيستن؟ بلد بقيه که بکني بلدي کاري چه بشه؟ چي که وسط انداختي خودتو تو اونوقت -

 شد؟ نمي ساکت چرا! گرفت؟ نمي را فرزين دهان جلوي کسي چرا. رساندم مبل به را خودم
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 :لرزيد صدايم سوخت، مي گلويم مثل هايم چشم و کرد مي درد سرم

 هب بابا هنوز که بود موقعي اونجا رفتم که بار آخرين هم اون از قبل! خريدم چادر فقط روز اون من -

 .بود نيفتاده وضع اين

 :گفتم و دوختم چشم فرزين به کرد، تار را ديدم اشک

 !برنگشته پولش و داده نزول گفت مي فقط که اين داره؟ مالي مشکل چقدر بابا مگه -

 :گفت و داد تکيه روبرو ديوار به و فرستاد بيرون حرص با را نفسش

 بزرگ ي سرمايه يه و کنه تا دو رو حجره خواست مي پيش وقت چند. داره زياد مردم دست پول -

 از ور پول و بمونه منتظر که نياورد طاقت اما وام، واسه موند مي نوبت تو ماه چند بايد داشت، الزم

 . گرفت ديگه يکي و رضا حاج

 :گفت حرص با

 !کردي بحث و جر باهاش و خونه در دم بود اومده پيش وقت چند که هموني -

 :داد ادامه او و. دادم تکان را سرم

 تا مبد نزول و گرفتم قرض که پولي گه مي خودش با و کنه زرنگي خواسته خودش پيش بابات -

 يطرف از و نميارن سري يه و ميارن تيکه تيکه سري يه و مردم دست ره مي پولش. کنم زيادش

 پولي و داشت که اندازي پس با. اومده سر هم موعدش و بوده نزول بود گرفته که پولي خود چون

 اجح واسه اما. داديم طلبکارو يکي اون پول بود اومده گيرش پيش وقت چند ماشين فروش از که

 .خاليه دستش رضا

! ودمب خوشحال امروز من. بستم را هايم چشم و گذاشتم ام پيشاني روي را دستم کف. شد ساکت

 مي را هفته دو اين زحمت حاصل من و بود شکوفه ترم امتحان فردا. بودم کرده پيدا جديد کار

 .شد تر ام گونه. ديدم

 .کنم کارو اين خوام نمي اما...  بدم رو رضا حاج به بابات بدهي تونم مي -

 بين عميقي اخم. دوختم چشمانش به را نگاهم حسي هيچ بدون و کردم باز را هايم چشم

 :دوخت اتاق از بيرون جايي به و گرفت من از را نگاهش. بود نشسته ابروهايش
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 االن .شدم مي مانع کنه نزول خواد مي فهميدم مي اولش از اگر من. بکشه سختي بايد کن قبول -

 يارنب سودش با و پول بدهکارا که بعد و نمياد چشمش به بشه خير به ختم راحتي به چيز همه اگر

 .کنه کارو اين بازم که هست امکانش و ده مي مزه دهنش به باز بدن تحويل بهش

 :دوخت من صورت به و گرفت نامعلوم نقطه همان از را نگاهش

 خودش به رضا حاج که ام کفري اين از. اومده خواستگار برات چرا که نيستم عصباني اين از -

 يموافقت پدرت هاي چشم توي درصد يه اگه. کنه خواستگاري رو تو شرايطي چنين توي داده اجازه

 يلدا خاص مورد يه اين در و بموني، خونه اون تو ذاشتم نمي هم لحظه يه ازدواج اين تو ديدم مي

 .شدن مي صدا هم باهام! من با مخالفه شوهرش که ياسمن حتي و

 :رفت هميشه جدي فرزين جلد در دوباره و کشيد ريشش ته روي را دستش

 !مبزني حرف بايد که آدم چشم تو زني مي زل گستاخ و مغازه در دم اومدي ها کولي مثل شدي پا -

 :گفتم بغض با و انداختم پايين را سرم

! خواهرامه و من اميد ي خونه خونه، اون اما! ام وابسته ماديات به بگم که اين نه. بده حق بهم -

 ... فروش واسه گذاشته رو خونه بدهي خاطر به کمال حاج که ميفته چو جا همه بفروشيمش اگر

 :گفت رنجوري لحن با و زد داري صدا پوزخند

 ..فرماني اسد حاج! داشت رسمي و اسم خودش واسه هم من پدر -

 :نشست هايش لب روي تلخي لبخند

 .گشت مردم ي خونه به خونه پسرش تنها مرگش از بعد اما -

 کردم نفرين را ياسمن و خودم دلم در که ثانيه چند از بعد و شد برقرار بينمان تلخي سکوت

 :شکست را سکوت

 .ره نمي دوري جاي خونه! منه طرف از بخره پدرت از رو خونه خواد مي که کسي -

 لعنت را ياسمن و خودم دلم در ديگر بار من و شد خارج اتاق از اخم با. کردم نگاهش ناباوري با

 .کردم نفرين و فرستادم

*** 
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 :گفتم تاکسي از شدن پياده از قبل

 .گردم مي بر زود کنين، صبر دقيه چند -

 که بود بار اولين. بود جاري هايم رگ در خوشايندي حس. شدم مدرسه حياط وارد و شدم پياده و

 . داشتم ذوق بابت اين از و کنم تصحيح را ترم امتحانات هاي برگه خواستم مي

 :گفت و شد بلند ميزش پشت صندلي روي از -رسولي خانوم_مدير خانم دفتر، به ورودم با

 !عزيز کرامت خانوم سالم -

 :تگف و گرفت سمتم به را کاغذي ي بسته چهار. دادم دست او به و رفتم سمتش به لبخندي با

 هب نمرات ليست آينده ي هفته پايان تا ممکنه که جايي تا. نوشتم روشون رو کالس هر اسم -

 .بدين تحويل رو شدن تصحيح که ها برگه همين ي اضافه

 محض به. شدم خارج مدرسه از و کردم خداحافظي تاکسي بودن معطل ي بهانه به و گفتم چشمي

 ي برگه ويک، صد بود شده نوشته پاکتش روي که هايي برگه بين از. ماشين در گرفتن قرار

 براي دلم. بود خوب ولي! نه عالي. بود خوب انداختم، آن به سريع نگاهي و کردم پيدا را شکوفه

 وزر هر بود، فيزيک ترم امتحان که پيش روز چهار از. باشم شهال و شکوفه کنار خواست اي لحظه

 .ودنب خصمانه نگاهش ديگر لي و کرد مي غريبي من با چنان هم شکوفه. بودم ها آن پيش را ظهر

 گذر بودم، پيششان که را لحظاتي و بود خوبي دوست واقعا شهال شهال، و فرزين ماجراي از جدا

 مي ها آن خانه به خصوصي کالس ي بهانه به که را قبلش هفته دو حتي. کردم نمي حس را زمان

 !رفتم

 اش کرايه کردن حساب از بعد و شدم پياده تاکسي از بعد دقايقي و دادم را شهال ي خانه آدرس

 نگاهي موبايلم ساعت به و گذاشتم چادرم زير را ها پاکت و فشردم را زنگ. شدم کوچه وارد

 که ودب نشده باز در هنوز. بپيچد حياط داخل پا صداي تا کشيد طول کمي. بود يازده ساعت. انداختم

 :پراند جا از مرا ام قدمي چند در صدايي

 کجاست؟ اينجا -

 اطحي در کردم مي خدا خدا بود، آمده بند زبانم. کردم نگاه آمد مي سمتم به که فرزين به ترس با

 رد بين لخت سر و راحتي لباس با شکوفه و شد باز در بود، دير دعا اين براي انگار اما نشود باز
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 صداي با. برد داخل به بود آورده بيرون که شدتي همان به را سرش فرزين ديدن با و گرفت قرار

 :گفتم تحليل به رو

 !!کردي؟ تعقيب منو....  کني مي کار چي...  اينجا -

 :زد پوزخند

 يه که باشم مواظبت گفت! .... شده زياد آمدات و رفت!... بيرون ري مي روز هر بود گفته بابات -

 !نياد سراغت طلبکارا از کسي وقت

 :کرد زمزمه حرص با لب زير و

 !ندارم زندگي و کار که نه! شديم که نبوديم باديگارد -

 :شدم مسلط خودم به و کردم اخم

 .بزنم سر بهش اومدم هم حاال اومدم، مي تدريس واسه آموزمه، دانش ي خونه اينجا -

! زند مي بيرون بدنم جاي همه از ترس و نبودم مسلط چندان که داد نشان صدايم لرزش اما

 . نگفتم هم را راستش اما نگفتم دروغ که است درست

 کيه؟ مامان جان؟ شکوفه -

 :گفت لب زير و رفت بين از بالفاصله فرزين اخم

 ... صدا اين -

 .باهاشه هم آقايي يه. مامان کرامته خانوم -

 :ناليدم دلم در

 .نياد...  خدايا نياد! در دم نياد شهال خدايا -

 چادري با شهال و شد باز حياط در. زد نمي هم پلک حتي و بود زده زل عميق هايم چشم در فرزين

 :ايستاد در بين آبي ريز هاي گل با رنگ سفيد

 ....جا ياقوت بفرما -
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 مي دقت اطرافت هاي اتفاق جزييات به قدر آن! نودهشتي نوع از هم آن باشي، نوشتن اهل وقتي

 يممکن عمل هر براي و چيني مي را احتماالت تر زود تو باشد، وقوع حال در اتفاقي وقتي که کني

 اتفاق هر امکان کوتاه زمان همان در کردم، آماده را خودم هم من. کني مي آماده را العملش عکس

 از قبل و برود عقب قدم چند فرزين که اين جز زدم حدس شهال و فرزين جانب از را واکنشي و

 :بگويد ترسناکي لحن با کوچه از خروجش

 !ياقوت منتظرتم ماشين تو -

 يحساب رنگش و نداشت من از کمي دست هم او. دوختم شهال به را ترسانم نگاه فرزين رفتن با

 :گفتم لرزان صداي با. بود پريده

 .کرده تعقيبم! نياوردمش خودم با من خدا به -

 :گفت لب زير و داد تکان گيجي با را سرش

 .بمونه تنها نذار برو -

 مسئله کشيدن داد با فرزين مثل ديگر او رسيد، مي پدرم گوش به اگر. رفتم مي بايد که بود معلوم

 شده پر خطم چوب معروف قول به و بودم کرده دراز گليمم از زيادي را پاهايم. کرد نمي تمام را

 .بود

 :گفتم شهال به خطاب شدم مي دور در از که حالي در

 .زنم مي زنگ بهت -

 فرمان پشت ماشين، داخل کوچه از تر پايين کمي. چرخاندم را نگاهم. کردم طي را کوچه طول و

 گرفته هايش لب بين را اش اشاره انگشت و بود داده تکيه شيشه ي لبه به را دستش بود، نشسته

 تظرمن. گرفتم جا کنارش و کردم باز را در و رفتم ماشينش سمت به وارفته و شل هاي قدم با. بود

 .بيايند در غلط من احتماالت تمام بود قرار امروز انگار. نخورد تکاني اما کند حرکت که بودم

 بينيش؟ مي وقته چند -

 :دادم جواب کنم نگاه صورتش به اينکه بدون

 يمشد صميمي کم کم بعد. ديدم رو شهال مدرسه حليم شب بود، آموزم دانش دخترش، شکوفه، -

 ... و
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 :چرخيدم سمتش به

 .نگم بهت که گفت خودش -

 :گفت و کشيد پوفي

 .نبوده تاثير بي آمدها و رفت اين يعني! دخترش شکوفه گي مي وقتي -

 :چرخيد سمتم به

 !دوني؟ مي چي -

 :گفتم دلم در و بستم ثانيه چند براي را هايم چشم

 .شه نمي شب روزم نزنم، گند روز يه اگه من -

 :گفتم آرامي صداي با و کردم باز را هايم چشم

 ... بوده اي ديگه چيز طالقش علت -

 :باالرفت صدايش

 .نداره ارزشي برام اصال ديگه چون! نپرسيدم طالق علت ازت من -

 :گفتم لرزاني صداي با. بودم ترسيده صدايش بلند تون از

 !دونم مي چي که پرسيدي خودت -

 کرد، راندن به شروع زيادي سرعت با و کرد روشن را ماشين و گرفت من از حرص با را نگاهش

 باغ نزديک جايي و شديم خارج شهر از تا چرخيد ها خيابان در قدر آن. نداشتم اعتراض جرات

 .کوبيد ضرب با را ماشين در و شد پياده و داشت نگه محمود عمو ي ميوه

 نجاهپ از کمتر. شدم پياده ماشين از و گذاشتم عقب هاي صندلي روي را وسايلم دقيقه چند از بعد

 و رفتم سمتش به. بود زده زل روبرو به و بود داده تکيه درختي به من به پشت ، تر طرف آن قدم

 :گفتم و کردم رديف ذهنم در را کلمات. ايستادم اش قدمي دو در

 .کنم برقرار صلح بينتون هست احتمالش درصد يه اگر خواستم مي اولش -

 :گفت واضحي پوزخند با
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 سال؟ پونزده از بعد صلح، -

 :گفتم بيشتري نفس به اعتماد با

 سن اين تا و باشه داشته رو تو شرايط که مرديه کدوم! گذروندي تنهايي تو رو سال پونزده -

 هست؟ شهال به عالقه جز اي ديگه علت بمونه؟ مجرد

 :گفت آرامي صداي با

 .نبود شهال خاطر به -

 سوالي اينکه از قبل! يلدا حسود هاي نگاه و شهال حدس شبيه چيزي خورد، تکان چيزي دلم ته

 :داد ادامه غمگيني لحن با بپرسم

 زوري هم کشيدنت نفس ديگه هيچي، که شدن عاشق! بشي سير زندگي از که روزي اون نياد -

 .شه مي

 :گفت و فرستاد بيرون آه صورت به را نفسش

 نم مگه. ريخت هم به چيز همه و بيرون زد جا يه از بدم ساموني و سر زندگيم به خواستم بار هر -

  م؟بزن رو دنيا حرص چقدر! سال سي تا بيست مفيدش مفيد کنم؟ عمر خوام مي ديگه سال چند

 :تمگف و شدم تر نزديک قدمي. بودم متنفر هميشه اميد نا هاي انسان از. شدم دلخور توجيهش از

 نعقا واقعا دليلش اگر...  اگر گه، نمي من به که هست اي کننده قانع دليل شهال رفتن پشت -

 بپذيري؟ زندگي تو اونو حاضري! بود کننده

 و شد خيره روبرو به دوباره و انداخت من به گذرايي نگاه و چرخاند چپ سمت به کمي را سرش

 :کرد زمزمه

 رسه؟ مي تو به چي برسيم هم به شهال و من که ين ازا -

 :زدم پوزخند من بار اين

 نيست؟ معلوم -

 :گفت جدي لحني با و داد تکيه درخت به من به رو بار اين و چرخيد سمتم به کامل
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 خودت؟ زندگي به چسبي مي کي -

 :گفتم. بود شده نمايان خشمش کردن فروکش هاي نشانه. فرستادم باال را ابروهايم

 .کنم فکر بهش شايد داشت، عالقه من به نيما هم هنوز اگر شد، راحت همه از خيالم وقت هر -

 :گفت و فرستاد باال را ابرويش يک

 داري؟ دوستش -

 :گفتم شيطنت با

 گهدي خواستگار شما نيما، مونه مي هيچي، که شهياد! رضا حاج پسر و هست اون فقط که فعال -

 داري؟ سراغ من براي اي

 :گفت و کرد اخمي بود لبخند لبش به که حالي در

 .زني مي حرف داري کوپنت از تر زياد ماشين، تو بشين برو بدو -

! ودب رسيده من به کجا از ناگهاني پررويي همه اين دانم نمي. افتاد راه ماشين سمت به خودش و

 :افتادم راه سرش پشت

 ... بود کننده قانع شهال دليل اگر! فرزين آقا نگفتي -

 :گفت تحکم با و کرد نگاهم جدي و برگشت سمتم به

 تضميني هيچ هم باز باشه هم کننده قانع اگر حتي. گيرم نمي تصميمي هيچ نشنوم رو دليلش تا -

 !برگرده بخوام که نيست

. دادم تکان تاييد نشانه به آرامي به را سرم و کردم جمع را خودم صدايش در موجود تحکم از

 .گرفتم جا کنارش در هم من شد ماشين سوار و گرفت را نگاهش

*** 

. بيايند در حدقه از خواستند مي هايم چشم. دادم فشار گيجگاهم به را ام اشاره انگشت دو

 و دمکشي ارسال ي گزينه روي را انگشتم و آوردم پايين را راستم دست شکليست؟ چه ديوانگي

 :بودم نوشته که پيامي شد، ارسال فرزين براي پيام
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 .نکن فکر بهش. گيرم مي پس حرفمو نيست، مهم اصال شهال طالق علت گفتي، مي راست -

 تا مکرد پاک و نوشتم بار بيست نه بار، ده. نوشتم دل خون با نوشتم، اشک با را جمله چهار اين

 مي ماذيت بار اين زنگش آرام صداي شد، بلند موبايلم زنگ صداي. بفرستمش که شد راضي دلم

 سختي به را رفت مي که نفسي شد، مي خاموش روشن موبايلم ي صفحه روي فرزين نام کرد،

 :دمنالي و کوبيدم سرم فرق به محکم دستم کف با و کردم گريه بلند صداي با و کشيدم داخل

 .کن درست چيزو همه خودت. کردم غلط خدايا محض، خريت کردم، خريت -

 ود،ب فرزين هم باز. خوردن زنگ به کرد شروع دوباره نکشيده دقيقه به شد، خاموش موبايل صفحه

 :رسيد پيامش اي دقيقه از بعد

 .بزنيم حرف مفصل بايد کنم فکر. اونجا ميام دارم -

 ومس بار براي وقتي فهميد، مي را بودم فهميده که چيزي نبايد ريختم؟ مي سرم بر خاکي چه حاال

 قيعمي نفس از بعد. دويد هايم رگ به خون ياسمن نام ديدن با خوردن زنگ به کرد شروع موبايلم

 :کردم برقرار را تماس فورا

 .سالم الو -

  خوبي؟ ياقوت سالم -

 :بودم فرار براي راهي دنبال و بود قرار بي دلم

 جانم؟. ممنون -

 ور اين از منم بيفت، راه االن مياي اگر مزون، بريم لباس پرو براي گفت زد زنگ اصالني خانوم -

 .... که زدم زنگ هم يلدا به. کنيم پرو لباسامونو بريم ميام،

 :کردم قطع را حرفش ذوق با

 .خداحافظ فعال. افتم مي راه االن -

 تا کشيد نمي طول بيشتر دقيقه يک. گرفتم تماس آژانس با سريع. بزند حرفي که نماندم منتظر و

 در و فتمر بيرون خانه از موبايلم کيفو برداشتن از بعد و کردم عوض را لباسم سريع. برسد تاکسي
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 هنوز و بود در جلوي ماشين. کردم باز را حياط در کردم، مي درست سرم روي را چادر که حالي

 .ردک حرکت ماشين و شدم سوار و بستم را در سريع و گفتم لب زير شُکري. بود نرسيده فرزين

 رآنقد شد، کوچه وارد و کرد عبور کنارمان از فرزين ماشين همزمان شديم، مي خارج کوچه از وقتي

 از. بودم نچرخيده سمتش به واضح هم من البته. نشد ما متوجه که بود زده زل مسيرش به اخم با

 . کنم حس را عصبانيتش با همراه کنجکاوي توانستم مي هم فاصله همان

 :نوشتم فرزين پيام جواب در و کردم باز را موبايلم صفحه قفل

 . نيستم خونه شرمنده -

 و رزينف. بودم خيال خوش من که البته بود، آمده کوتاه انگار اما بگيرد، تماس من با تا بودم منتظر

 ! آمدن؟ کوتاه

 و رسيدند ها آن وقتي و. کردم پرو را لباسم و رسيدم مزون به ياسمن و يلدا از تر زود کمي

 خواهر کردم، ياسمن ي خانه مهمان را خودم! خوب خواهر يک نقش در کردن پرو را لباسشان

 خانه در را شب خواستم مي ها مدت از بعد که شد خوشحال خيلي خبرم بي جا همه از و بيچاره

 .بگذرانم اش

*** 

 امش هاي ظرف شستن حال در که کاميار به خطاب بودم داده تکيه آشپزخانه ديوار به که حالي در

 :گفتم بود

 !باشيا ذليل زن نمياد بهت اصال -

 :گفت خنده با

 !که نيستم ذليل زن -

 :گفت بود يخچال در خوراکي مواد کردن جا به جا حال در که ياسمن به نگاه با و

 !ذليلم ياسمن -

  ؟ «ذليلم ياقوت» که گفت مي من به روزي هم من همسر. نشست هايم لب روي عميقي لبخند
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 که دمز زماني را استارتش اصال! بود نمانده کاملم ديوانگي به قدمي شد، تبديل خنده به لبخندم

 محاسبه هچ با من اصال. نيستم خواهرهايم مثل کنم اثبات بقيه به و کنم سرم چادر گرفتم تصميم

 کنند؟ فکري چنين موردم در ديگران است ممکن که کردم فکر اي احمقانه ي

 هعم مثل فکري کوته آدم براي را خودم که بود نيازي چه طيبه؟ عمه آميز تحقير متلک خاطر به

! بودم شده غرق هايم شيطنت در و بودم کرده جدا همه از را خودم ها سال من کنم؟ ثابت طيبه

 !!نبود اثبات به نيازي ديگر که داشتم اطمينان خودم حس به اگر

 که اميارک و ياسمن بين بود، گرفته شکل افکارم خاطر به که ترسي با را نگاهم. شد خشک لبخندم

 خروج از قبل و شدم خارج آشپزخانه از آهسته هاي قدم با و چرخاندم بودند کار سرگرم حسابي

 :گفتم

 .ها بچه پيش رم مي -

 :گفت بود شده خم يخچال جلوي که حالي در ياسمن

 .اتاقشونن تو -

 . رفتم ها بچه اتاق سمت به و برداشتم را موبايلم و رفتم کيفم سمت به

 خودت؟ زندگي به چسبي مي کي -

 داري؟ دوستش -

. ايستادم اتاق در پشت. شد مرور ذهنم در پرسيد مي را ها سوال اين وقتي فرزين تصوير و صدا

 بودم؟ زده نيما از حرف و کند فکر شهال به بودم گفته بودم؟ گفته چه بودم؟ داده جوابي چه من

 اما. بود ها بحث اين دادم رد جواب او به که موقع آن مگر بودم، زده مفت حرف که نيما مورد در

 :شد تکرار ذهنم در صبحش امروز هاي حرف دوباره بگذارم؟ دلم کجاي را شهال

 کردم، عقد باهاش کردم، زندگي باهاش ماه سه که مردي فهميدم وقتي داشت درد ياقوت -

 .ياقوت داشت درد. بوده برادرم.....  شدم عاشقش ، داشتم معاشقه

 حضور متوجه فرزين اينکه از قبل کاش اي بودم؟ کرده چه من. دادم تکيه در روي به رو ديوار به

 را پايم ماجرا اين از آدم ي بچه مانند تا فهميدم مي را طالقشان علت بشود، ام زندگي در شهال

 :گفت مي اش گذشته از که شهاليي. بود شهال با حق. کشيدم مي بيرون
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 زا قشنگي آرزوهاي چه دوني نمي تو خيلي، بود حساس خيلي فرزين شدم، داغون زنم يه که من -

 فتگ مي اون. نوشتيم مي توش هامونو برنامه همه آخر ماه يه تو داشتيم دفتر يه! داشت اش آينده

 بياره رو تو داشت دوست باشه، تو اسم شبيه اسمش خواست مي زمرد، بذاريم دخترمونو اسم

 ... کنه محبت تو به زياد نتونسته کرديم عقد که وقتي از گفت مي خودمون، پيش

 :ناليدم لب زير! نکند؟ گفتم! گفتم چه باشد؟ درست بقيه هاي حدس نکند. شد شل پاهايم

 مرگمه؟ چه امشب من -

 لويج ثانيه چند براي کيميا البته. شدند خارج اتاق از دو حالت به کيميا و ارميا و شد باز دراتاق

 .ددوي ارميا سر پشت و زد نمايي دندان لبخند جانم، نيمه لبخند ديدن از بعد و کرد مکث پايم

 بالش روي را سرم هنوز. کشيدم دراز کيميا تخت روي و رفتم اتاق به و کردم جمع را خودم

 :بود فرزين طرف از. کردم باز را پيام. شد بلند موبايلم بوق تک صداي که بودم نگذاشته

 !خونه گردي مي بر که باالخره دادي، آب به گلي دسته يه باز کنم مي حس -

 اب نزده هم زنگ ديگر و نداده را پيامم جواب که ظهر از بود معلوم. نشست لبم روي تلخي پوزخند

 ! است بوده درگير خودش

 را اصلي گل دسته. فرزين آقا نه! نه باشم؟ داده آب به گل دسته من. خواندم را پيامش دوباره

 . اش پنهاني ازدواج با بود، بيمار مادرت که زماني هم آن. بود داده آب به پدرت

 سابقت؟ همسر با خوني ي رابطه يا شوي مي ناراحت بيشتر پدرت دوم همسر خبر شنيدن از

 هک شهاليي! شهال مثل. گذرد مي شدن اذيت از کارت تو دانم مي. شدم اذيت دو هر شنيدن از من

 :گفتم لب زير و گرفتم باال را سرم. وفايي بي به کردم متهمش پيش هفته چند

 !زنم مي گند دارم هم سر پشت. نکن آزمايشم اينقدر خدايا -

 :کردم مرور ذهنم در را شهال هاي حرف ديگر بار و بستم را هايم چشم

 وپدرم وقت هيچ اينکه با. نبود هم بد اما باشه، خوب زندگيمون وضع اينکه نه بودم که بچه» -

 تيوق. نداشتيم نياز کسي به حداقل کنم، حس رو چيزي کمبود ذاشت نمي مادرم اما بودم نديده

 .کرد عقد محلمون مسجد جماعت امام با مادرم بود سالم هفده
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 دمآ حيوون يه گير شب يه تا کردم قهر خونه از قدر اون. گذاشتم ناسازگاري بناي و کردم لجبازي

 و شد نازل من براي آسماني بالي مثل شب اون انگار رفت، عفتم و افتادم اليعقل و مست نماي

 به تيح و نشستم خونه توي نگفتم، چيزي کسي به ترسم از ها مدت تا! نديدمش ديگه هم بعدش

 . دادم ربط ديگه چيز يک و هزار به رو شب اون خراب حال و ندادم درستي جواب هم مادرم

 االب شکمم وقتي اما! بود جماعت امام شوهرش آخه! بيرون بندازن منو و بگم بهشون ترسيدم مي

 .بگم بهشون چيزو همه شدم مجبور و. کنم مخفي نتونستم ديگه اومد

 گفت مي. بود مخالف کامال بود شده پنجم ماه وارد که اي بچه کشتن با ولي بود خوبي مرد ناپدريم

. کرد معرفي بهم رو فرزين که شبي ره نمي يادم وقت هيچ. رم مي بين از خودم! گناهش از جدا

 يکي گند کردن جمع براي باشه حاضر بود هم دانشجو که فرزين زيبايي به جووني کردم نمي باور

 ي آينده شدن خراب از حرف باالخره! کنه کاري چنين ناپدريم با بايسي در رو تو و ديگه

 ! داره وجود اي ديگه دليل بودم مطمئن! بود اجتماعيش

 بارداريم از قبل براي رو تاريخش و کرديم صيغه بود ماهه پنج ام بچه که حالي در فرزين و من

 اون از نشه رسواييم متوجه کسي اينکه براي و پيچيد نامزديم خبر هم محل توي. کرديم تنظيم

 مايحتاجم ي تهيه براي فقط گهگاهي خودش و گرفت جدا ي خونه يه برام فرزين. رفتيم محل

 .زد مي سر بهم

! رابرب چند بچه به محبتش و شد بيشتر فرزين آمدهاي و رفت نرسيده محرميت اول ماه پايان به

 به شدن محرم ي لحظه مثل ديگه و کرده تغيير هم به نگاهمون ديديم اومديم خودمون به

 .کنيم نمي فکر بچه ي شناسنامه

 احتمال زناشويي ي رابطه صورت در بود گفته دکتر و بود پايين بچه جفت که بود خدا خواست

 مي داغونم داره پرده بي هاي معاشقه همون. بود معاشقه حد در فقط روابطمون و هست خونريزي

 !کنه

 وزر چند. بيايم شما ديدن به خواست ازم که جايي تا بود بخش لذت واقعا زندگي و آروم چيز همه

 که اين جز زدم حدسي نوع همه. بزنيم حرف بايد گفت و سراغم اومد پدرت شماها ديدن از بعد

 نم مورد در داشته فرزين به که مسووليتي احساس خاطر به پدرت! باشه ناتنيم برادر فرزين

 .فهمه مي رو شد مي فاش تر قبل خيلي بايد که اونچه و کنه مي تحقيق
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 ،صيغه دوران تو و بوده کرده محضري غير ي صيغه مادرمو پيش ها سال اسد حاج گفت، مي پدرت

 کنه نمي قبول هم اسد حاج و ميداره، نگه رو من اسد حاج خواسته خالف بر و شه مي حامله مادرم

 .بوده آبروش فکر چون بگيره شناسنامه برام که

 روي از داشته خبر ماجرا اين از که کسي تنها و بوده اسد حاج صميمي رفيق و شريک که پدرت

 الس که کسي نام با هم اون. گيره مي شناسنامه من براي و کنه مي کمکش مادرم براي دلسوزي

 يخارج وجود منه شناسنامه توي پدر عنوان به اسمش که شخصي عمال يعني. بوده مرده قبل ها

 !نداشته

 هم من داشت، مشکل من شناسنامه براي مادرم چقدر هر! کنه نمي که کارها چه پول بيني؟ مي

 . بريدن رسوايي با رو ما ناف انگار. داشتم شکوفه براي

 سه دو. شد مي تر وابسته لحظه هر فرزين که مخصوصا. بمونم خونه اون تو تونستم نمي ديگه

 تا مبزن خيانت انگ خودم به دروغ به شدم مجبور. رفتم اش خونه از که بود مونده زايمانم به هفته

 به ور بچه ي شناسنامه بچه اومدن دنيا به از بعد و کرد مردونگي هم باز. بکنه دل تر راحت فرزين

 .گرفتيم طالق هم بعدش و گرفت خودش نام

 خبر شکوفه. دادم تغيير رو شکوفه ي شناسنامه کردم ازدواج بعد مدتي و رفتم اينجا از که هم بعد

 مي اسمش روي از فقط هم رو فرزين خود واقع در. فرزيني آشناي تو که دونه نمي اما. داره

 «شناسه

 خوابيدي؟ ياقوت -

 :گفتم بود ايستاده روبرويم که ياسمن به رو و کردم باز را هايم چشم

 .بودم بسته هامو چشم کرد، مي درد کم يه سرم! نه -

 :گفت و کرد نگاهم مشکوک

 .است ديگه جاي يه هوات و حال معلومه زدم زنگ بهت که ظهر از! هستا چيزيت يه انگار تو ولي -

 :گفت خبيثي لبخند با و

 !کرده؟ گير رضا حاج ي زرافه پيش دلت نکنه -

 :گفت و زد اي قهقهه. زدم بازويش به مشتي و نشستم تخت روي
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 !شوهرت بشه اون مثل الدنگي يه ذاره نمي بابا خواهري، نخور غصه -

 :گفت رفت مي در سمت به که حالي در و

 . بزنيم دور بيرون بريم جمعي دسته بشي آماده بگم بهت گفت کاميار -

 :گفتم و نشست لبم روي لبخندي

 بلده؟ ها ناپرهيزي اين از هم کاميار -

 :کرد درشت را چشمانش

 .نکنه خسوف که شو آماده زود! ماه ماهه، شوهرم -

 :کردم زمزمه لب زير و رفت بين از لبخندم در شدن بسته با. شد خارج اتاق از و خنديد باز و

 رزينف زندگي حقيقتِ از ساله پونزده که هست هم فرزين فکر به حتي! فکرمونه به هميشه پدرم -

 . کرده مخفي و داره خبر

 پدرم هک کردم مي فکر مسئله اين به که حالي در برداشتم، را ام مانتو و رفتم لباسي جا سمت به

 بود تهخواس او از و نگيرد ريشه اين از بيشتر حرامشان عشق و زندگي تا گفته شهال به را حقيقت

 پدر)اسد حاج غيابي ازدواج راز کردن مخفي مثل درست کند پنهان فرزين از را حقيقت اين که

 .شدم دار خبر هم من شهال و او از غير به حاال و! پدرم جز نداشت خبر آن از کس هيچ که( فرزين

 ! بوده فرزين پشت هميشه دهد نشان ظاهرش اينکه بدون پدرم

 :زدم تلخي پوزخند

 !کشيدن هاشون شناسنامه توي پدر نام واسه مکافاتي چه دو هر شهال و شکوفه -

 هال سمت به چادرم برداشتن از بعد و کردم مرتب سرم روي را شالم و بستم را مانتو هاي دکمه

 حرص حسابي ارميا بود معلوم و آمد مي بهداشتي سرويس داخل از ارميا و کاميار صداي. رفتم

 زا قبل که کند قانع را ارميا داشت سعي همچنان خونسردي با کاميار اما. است آورده در را کاميار

 !برود دستشويي بايد حتما رفتن بيرون

 :گفتم و نشستم مبل روي. بود نشسته تلويزيون روبروي هم کيميا

 بشي؟ آماده خواي نمي خاله خوشگلِ -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

98 

 

 :گفت و داد گردنش به قري

 .بپوشونه هم منو لباس برم که کنه مي صدام شد آماده خودش موقع هر گفت مامان -

 لقي دهن خاطر به که دارم خاطر به هنوز. بود تر آرام يلدا دختر گلنار، اما! بود برو دل تو زيادي

 .شد بيشتر ياسمن روي کاميار حساسيت ارميا، و کيميا يعني وروجک دو همين

 هب اصال کرد مي بازگو را يلدا و خودش شدن عاشق خاطرات برايم ياسمن پيش سال يک وقتي

 آن از وبر دل تو خانم کيميا همين که شد آن نتيجه بعد و نداديم اهميتي خانه در بچه دو اين حضور

 :کاميار دست کف گذاشت را جمله اين شده بدل و رد مطلب همه

 کنه؟ عروسي فرزين عمو با خواسته مي مامان بابا -

 اسحس ياسمن آمد و رفت به نسبت ماجرا، فهميدن و ياسمن گذاشتن فشار تحت با هم کاميار و

 .آمد نمي ما ي خانه به کاميار خود با جز ياسمن و شد

 به دهآما و حاضر هم کيميا و ياسمن و شدند خارج دستشويي از ارميا و کاميار باالخره بعد دقايقي

 ها چهتاب دو و من. شديم کاميار ماشين سوار و شديم خارج خانه از نفري پنج بعد و برگشتند هال

 .نشستيم عقب

 بودم، رسيده باور اين به که انتظارم از دور ها، اتفاق و بود نظم بي چيز همه ام زندگي در قدر آن

 ربوطم اتفاق آن اگر. باشم بد اتفاق يک منتظر! رود مي پيش شدن راه به رو سمت به چيز همه اگر

 ازب لب از لب وقت هيچ که است معلوم. باشم باعثش من خواهم نمي است فرزين شدن مطلع به

 .گويم نمي او به را حقيقت و کنم نمي

 :گفت و خنديد بلند صداي با کاميار

 .سازه مي ديو ذهنش توي من از ياقوت االن! خانوم نگو -

 :گفت و چرخيد من سمت به ياسمن

 ! ياقوت گم مي بد -

 :گفتم و نشاندم لب روي گيجي لبخند! گفتند مي چه ها آن که نبود حواسم اصال من و

 !منه خواهر با حق هميشه که مسلمه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

99 

 

 :گفت و فرستاد باال را ابروهايش و کرد نگاهم آينه داخل از کاميار

 !خانومي؟ خواهر داشتيم -

 :گفت دل ته از جيغي با که دوختم ارميا به را نگاهم و شد تر عميق لبخندم

 .خوام مي چيپس من -

 :گفت و آورد عقب سمت به زدن عالمت به را دستش ياسمن

 زني؟ مي جيغ چرا گي مي داري بار اولين شده، ذليل -

 :گفت خنده با کاميار و گرفتم را ياسمن دست جلوي

 !کرد قاطي هام بچه مادر اوه اوه -

 :گفت من به رو و کرد متوقف خيابان از اي گوشه در را ماشين

 .گردم مي بر االن ياقوت، دار نگه آروم رو جو -

 :کشيد جيغ دوباره ارميا

 .بيام خوام مي منم -

 وارد و شد رد خيابان عرض از و شد پياده ماشين از خنده با کاميار کرد، حمله او به کيميا بار اين و

 داشتم هنگ را نفر سه اين بين اي دقيقه چند براي سختي به. شد خيابان سمت آن در سوپرمارکتي

 رد خوراکي از پر بزرگ پالستيک دو که پدرشان ديدن با ها بچه. نخرد کتک خودش براي ارميا تا

 تکان راست و چپ به را سرش خنده با هم ياسمن و کشيدند جيغ خوشحالي از داشت دستانش

 :کردم مي فکر چرخيد مي سرم در که اي احمقانه ي جمله آن به هنوز من اما. داد

 چيه؟ بعدي بد اتفاق -

 حکمم برخورد بعد و آسفالت روي الستيک شدن کشيده جيغ صداي نگذشته فکرم از اي ثانيه و

 نگاه صحنه به باز دهن با چهارنفر هر شد باعث هوا روي کاميار شدن پرتاب و کاميار به ماشين

 شد، پخش فضا در ثانيه چند براي بژ 504 پژوي داخل از اي احمقانه آهنگ پخش صداي. کنيم

 از سرعت تمام با پژو و شدم پياده ماشين از و کردم جمع را خودم ها بچه و ياسمن از تر زود

 .دويدند مي خون در غرق کاميار سمت به رهگذرها و اطراف هاي مغازه از مردم. شد دور صحنه
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 :گفت عصبانيت با نفر يک

 !نداشت؟ بر رو اش شماره کسي چرا -

 شده خيره ماشينش به که بازش هاي چشم که. بود شده خواهرم شوهر چشم بدنم تمام من و

 آسفالت که هايي خون روي و چرخيد زمين روي شده پخش هاي چيپس و پفک روي نگاهم. بودند

 و ينمبنش سرش باالي که اين جز. نداشتم حرکتي هيچ قدرت عمال. ماند خيره بودند کرده خيس را

 :بزنم صدا را اسمش نااميدي با

 کاميار؟ -

*** 

 تشنج ساعت يک. بود عرق از خيس بيمارستان سالن در ماه دي سرد هواي آن در تنم تمام

 در پيش ساعت يک که بودم اي صحنه شوک در هنوز. بودم کرده تحمل را وحشتناکي اعصاب

 چه البته کردم، مي آرام هم را هايش بچه و خواهرم بايد خرابم حال آن با. داد رخ چشمانم جلوي

 ميارکا مادر ي خانه به خودش با را ها بچه يلدا که بود اين تالشم ي نتيجه تنها. اي بيهوده تالش

 .برد

 . پدرم دنبال بود رفته فرزين. بوديم ايستاده عمل اتاق در پشت

 ازب لب حالي بي با. کرد عبور بودم نشسته آن روي که صندلي جلوي از بلند هاي قدم با صادق

 :کردم

 صادق؟ شده چي -

 :کرد کوتاه توقف يک. بودند قرمز هايش چشم

 .رفته حال از ارميا گفت زد زنگ يلدا -

 از همراهش به. کردم دويدن به شروع صادق سر پشت و شدم بلند صندلي روي از گريه با

 :زد مي حرف حال همان در و فشرد مي دندان صادق و کردم مي گريه من. شديم خارج بيمارستان

 .ترسيده حتما ديده رو شلوغي بچه -

 :گفتم گريه با
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 .خونه از کني دور رو ها بچه کاش -

 يلدا رسيديم، ياسمن پدرشوهر ي خانه به وقتي. داد ادامه اش رانندگي به و داد تکان را سرش

 :گفت من به رو و شد ماشين سوار بغل به بچه

 .کن آرومش ترسيده، بچه کيميا پيش برو -

 بي توصيفش که بود اي ريخته هم به و بد اوضاع. شدند دور خانه از ها آن و شدم پياده من و

 . است آور درد نهايت

 به .کرد مي نگاه بقيه به ترس با و بود کرده جمع اش عمه بغل در را خودش کيميا شدم، خانه وارد

 بدون. رفتم تراس به و شدم خارج خانه از و کشيدمش بيرون اش عمه بغل از و رفتم سمتش

 اش يپيشان. پريد مي پلکش. بست را چشمانش و چسباند ام سينه به را سرش مظلومانه حرفي

 يبج از شد، بلند موبايلم زنگ صداي. نشستم تراس داخل هاي صندلي از يکي روي و بوسيدم را

 با .نبود ام بازي گربه و موش ي ادامه براي مناسبي وقت فعال. بود فرزين. آوردم بيرون ام مانتو

 :دادم جواب اي گرفته صداي

 بله؟ -

 .اييج بريم بايد بيرون بيا خونه از اونجا، ميام دارم من. کامياري باباي خونه گفت صادق ياقوت، -

 :کشيدم هم در را ابروهايم

 داري؟ کار چي! موقع اين بيام کجا -

 :شد تر جدي صدايش

 .ميگم که دارم واجب کار بيا، گفتم -

 تراس وارد ياسمن شوهر خواهر دختر ترانه، و شد باز تراس در. باريد مي صدايش از استرس

 :آورد جلو کيميا گرفتن ي نشانه به را دستانش بود، کوچکتر من از سالي چند شد،

 .بهتره باشه دور اينجا از. خودم خونه ببرمش رو کيميا بدين -

 :پيچيد گوشي در بود رفته باال عصبي حاال که فرزين وصداي

  بيارمت؟ زور به بيام يا مياي -
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 :گفت مانندي ناله صداي با و

 .بيا -

 :گفتم تعجب و ترس از حاکي شلي صداي با لب زير

 .ميام -

 خارج خانه از حرفي بدون وسايلم برداشتن از بعد و دادم ترانه به را بچه و کردم قطع را تماس و

 .شدم

 شدم، ماشين سوار و پيچيدم هم در را ابروهايم رسيد، هم فرزين رسيدم، خانه در جلوي وقتي

 ي همه تا بزند ظهرم پيام از حرفي بود کافي فقط. نشنيدم هم را جوابش که گفتم لبي زير سالم

 يم سرعت با را مسير سکوت در فرزين اما! کنم خالي سرش بر را ساعته دو يکي اين روحي فشار

 .راند

 :شکستم را سکوت

 بودي؟ مُصر اينقدر که داشتي کارم چي -

 :گفت بود رو به رو به نگاهش که حالي در

 راه بيمارستان سمت دوتايي و گفتم بهش رفتم هم من. بدم خبر پدرت به خواست ازم يلدا -

 .افتاديم

 :گفت کرد مي توقف شهر هاي بيمارستان از ديگر يکي جلوي که حالي در

 شده بد تپدر حال ببينه هست، فشار تحت ياسمن کافي اندازه به گفتم اونجا بيارمش نتونستم -

... 

 :گفتم ترساني صداي با و کردم قطع را حرفش

 شده؟ بد حالش بابام -

 :رفت باال صدايم کرد، خاموش را ماشين و داد تکان را سرش

 گي؟ مي قصه من واسه تو بعد بده حالش بابام -
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 نم به را خودش هم فرزين. دويدم بيمارستان ساختمان سمت به و شدم پياده ماشين از سريع و

 :گفت و رساند

 از ردو کاميار کرد مي فکر. داشتن نگهش و زدن آمپول بهش بود، باال فشارش خوبه، حالش بابا -

 .کني آرومش تا بياي تو گفتم! گم نمي بهش من و مرده جونش

 تاقيا سمت به فرزين و شديم اورژانس ساختمان وارد هم با برگشت، عادي حالت به تنفسم کمي

 :شد بلند پذيرش قسمت از پرستاري صداي اما افتاد راه به

 !ببخشيد -

 :گفت و ايستاد پرستار جلوي و برگشت را رفته قدم چند فرزين

 بله؟ -

 ... آوردينش پيش دقيقه ده درسته؟ بودين کرامت آقاي همراه شما -

 :داد تکان را سرش فرزين

 چطور؟ آره -

 :گفت و کرد تر را لبش و چرخاند فرزين و من بين دلهره با را نگاهش جوان دختر

 . کنيد صبر لحظه چند -

 رفت، گيج سرم شد، شروع قلبم کوبش دوباره. رفت اتاقي داخل به و شد خارج ايستگاه از و

 :ناليدم و نخورم زمين به سر با تا گرفتم فرزين کت آستين از ناخودآگاه

 !فرزين شده چيزي يه -

 ،شدند خارج اتاق از پزشک همراه به پرستار. بود ترسيده هم او نگاه چرخاند، سمتم به را سرش

 به وارفته و شل قدمي فرزين و من. رفت پرستاري ايستگاه به دوباره خودش و داد نشان او به را ما

 هب رو و ايستاد ما روي به رو و کرد طي ما سمت به را بعدي هاي قدم او و برداشتيم پزشک سمت

 :گفت فرزين

 هستين؟ پسرش شما -

 :گفت آرامي صداي با فرزين
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 ... من...  نه -

 .دخترشم من -

 هب رو دوباره بعد و دوخت چشم صورتم به ثانيه چند براي و نشست من صورت روي پزشک نگاه

 :گفت فرزين

 .متاسفم....  کرديم رو سعيمون ي همه ما....  شد قلبي حمله دچار شما رفتن از بعد -

 پزشک و فرزين بين ترسان را نگاهم و شد پايين و باال هوا جايي جابه بدون بار چند ام سينه

 :چرخاندم

  ؟ چي -

 :داد تکان را سرش پزشک

 .گم مي تسليت خانوم، متاسفم -

 :زدم جيغ

 چــــي؟ -

 :چرخيدم فرزين سمت به

  فرزين؟ گه مي چي -

 نشانه به مرتب را سرم. زد حلقه چشمانش در اشک و شد خيس هايش چشم ثانيه از کسري در

 :دادم مي تکان نه ي

 .باالست فشارش فقط گفتي! خوبه گفتي که تو -

 :گفت پرستار به رو پزشک

 .سردخونه به بدين انتقال فورا -

 :گفتم او به رو

 کجاست؟ بابام -
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 رد فرزين. شد کشيده دستم مچ که بروم اتاق سمت به خواستم. کرد اشاره را اتاقي ناراحتي با

 :گفت بودند کرده خيس را هايش گونه ها اشک که حالي

 ... جان ياقوت -

 :زدم فرياد

 .ببينمش خوام مي نمرده، بابام کن، ولم -

 از قدم نتوانستم اما کردم باز را در و دويدم اتاق سمت به و کردم خارج دستش از را دستم مچ و

 ببينم خواستم نمي من و بود پدرم سفيد ي ملحفه آن زير مطمئنا...  بود پدرم...  بردارم قدم

 دم،کشي جيغ و انداختم چنگ صورتم به و نگرفتم تخت آن از را نگاهم و ريخت فرو درونم چيزي...

 افتاد، سوزش به گلويم تا زدم جيغ قدر آن چسبيدم را تخت هاي لبه و برداشتم جلو به قدمي

 با گوشم نزديک و گرفت آغوشش در را سرم و کرد جدا پدرم تخت از خشونت با مرا دستاني

 :گفت اي گرفته و آرام صداي

 .باش آروم عزيز، جانم -

*** 

 رد که دوختم پرستار به و گرفتم اتاق سقف از را نگاهم چپم دست پشت در سوزش احساس با

 ار بزرگم مصيبت من به فرمش لباس در او ديدن بود، دستم پشت از سرم سرنگ آوردن در حال

 مرگ فقط دلم هشيار، نه و بودم هوش بي نه بود، شده خارج دستم از زمان گذر. کرد مي يادآوري

 .خواست مي

 تعجب کمال در و بود اتاق به شدن وارد حال در که دوختم فرزين به و گرفتم او از را نگاهم

 :زدم لب حال بي. بود نشسته هايش لب روي بر احمقانه لبخندي

 دادي؟ خبر کسي به -

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش

 .بود بس پشتم هفت واسه دادم، خبر نفر يه همون به -
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 ار پدرم اگر. بود باعثش فرزين اصال. گرفت بيشتر دلم بود؟ کردن شوخي وقت االن کردم، اخم

 اتاق از پرستار. آورد هجوم هايم چشم به اشک افتاد؛ نمي اتفاق اين شايد! گذاشت نمي تنها

 .شد خارج

 :گفت مهرباني لحن با و کرد پر را فاصله قدم يک

 کني؟ مي گريه چرا -

 سر از مهرباني اين شد، تر شديد بغضم فقط. کردم مي آوار سرش بر را تخت بود جايش اگر

 اييناسز تا کردم باز لب! خواستم نمي داد مي تمسخر بوي که اي احمقانه لبخند آن با را ترحمش

 :آمد زبان به تر زود او که بگويم

 .منتظرته ccu تو نفر يه -

 :گفت و برداشت تخت کنار صندلي روي از را چادرم. کردم نگاهش مشکوک و بستم را دهانم

 .اونجا بريم ره نمي گيج ديگه سرت اگر -

 مي دراز را دستم که حالي در. نبود خبري فرسا طاقت سرگيجه آن از ديگر نشستم، تخت روي

 :گفتم بگيرم دستش از را چادرم تا کردم

 کي؟ -

 :گفت شود تر عميق که رفت مي لبخندش که حالي در و داد فشار هم به را هايش لب

 تا. نکن مي منتقل سردخونه به دارن رو پدرت که نشدم متوجه و شدم تو گير در رفتي که حال از -

 .بود کرده پا به غوغا قسمت اون هم خونه سرد نگهبان کنه ويزيت رو تو دکتر

 ازب دار مادر و پدر ناسزايي براي را دهانم اينکه از قبل و شد تبديل دل ته از اي خنده به لبخندش

 :گفت کنم

 !شده متوجهش سردخونه نگهبان. ياقوت برگشته پدرت -

 :گفتم ناباروانه و شد اشک از خيس هايم چشم ثانيه از کسري در

 گي؟ مي جدي داري -
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 دمخو ولي رفت سياهي چشمانم لحظه يک پريدم، پايين تخت روي از داد، تکان بار چند را سرش

 .داشتم نگه را

 :کرد متوقف مرا صدايش. رفتم در سمت به کنم سرم اينکه بدون و داد دستم به را چادر

 !بچه بپوش، کفشاتو -

 ودب سفيد جوراب آن پوشش تنها که پاهايي با. نکنم گوش حرفش به که داشتم هيجان آنقدر اما

 خط يک روي توانستم نمي هم متر يک حتي! دويدني چه هم آن دويدم، مي بيمارستان سالن در

 !خوردم مي تلو تلو ها مست مثل مدام و بروم راه راست

 :زد غر و رساند من به را خودش

 !کثيفه زمين! کفشتو کن پات -

 :گفتم پوشيدم مي را ها آن که حالي در گذاشت، زمين روي را هايم کفش و

 .واميسته قلبم داره بگو کجاست؟ بابام -

 با را سرش. بردم فرو هايم کفش بغل در ببندم که آن بدون را کفشم هاي بند و شدم خم و

 :گفت و داد تکان لبخندي

 .بشه راحت خيالت تا دورببينش از. پيشش بموني زياد ذارن نمي فقط. من با بيا -

 :گفتم هم سر پشت و تند و دادم تکان گريان هاي چشم و خندان هاي لب با را سرم

 ذارن؟ مي امشب خونه؟ بريمش مي کي. ببينمش ثانيه يه فقط! بگي تو چي هر باشه، -

 :گفت و افتاد راه به من از تر جلو و داد تحويلم دريغ بي را لبخندش هم باز

 .نزن حرف هم قدر اين بيا همرام -

*** 

 :گفتم مريم به رو و دادم فاصله گوشم از را موبايل

 .بشوري خواد نمي شدن، شسته ها ميوه اون عزيز -

 :گفتم ياسمن جواب در و
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 !بهتره باشي شوهرت پيش! نداره توقعي تو از کسي! شم فدات نه -

 :انداخت مي چنگ قلبم به صدايش بغض

 يچه افتاده تخت روي گوشت تيکه يه مثل روزه سه کاميارم! ياقوت شم مي ديوونه دارم خدا به -

 .نمياد بر ازدستم کاري

 :گفت لب حرکت با مريم. داد سر را اش گريه هق هق باز و

 !گه مي چي -

 :گفتم ياسمن جواب در و دادم تکان تاسف با را سرم

 النا نباشه دنيا به عمرش بود قرار نکرده خدايي اگر! ياسي بري مي بين از خودتو طوري اين تو -

 ! شده رد که هم مغزي مرگ گمان از شکر رو خدا نبود، اونجا

 :گفت و کشيد باال صدا با را اش بيني

 .خونه ميام سر يه شب برس؛ مهمونا به برو عزيز، برو -

 :گفتم ناراحتي با و فشردم هم به را هايم لب

 . باش خودت مواظب. نکن اذيت خودتو زياد هم تو باشه، -

 با و انداختم خانه هواي در نشسته دود به نگاهي. دادم خاتمه تماس به و کرديم خداحافظي و

 :گفتم مريم به رو حرص

 !انداخته راه دودي کاه چه کن نگاه بود؟ اين واسه کرد مي زغال زغال اينقدر مامانت -

 :گفت و زد نمايي دندان لبخند مريم

 .زنن نمي چشم برادرشو جوري اين که خوشه همين به دلش -

 دهخن با هم او. کند باز را ها پنجره که کردم اشاره ناصر به شد، آشپزخانه وارد اسفند ظرف با عمه

 :شد بلند محمود عمو صداي. گذاشت باز هم را هال در و رفت پنجره سمت به

 .کرد يخ خونه بچه ببند درو -

 :گرفت را بازويم طيبه عمه
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 .دارم کارت اتاق داخل بريم بيا -

 عمو اب را پچش پچ بوديم پدرم ترخيص هاي کار دنبال به که صبح از! چيست حرفش دانستم مي

 :گفتم درماندگي با. بودم ديده يلدا و عمو زن و

 !عمه گازه رو بابا سوپ -

 :گفت مريم به رو عمه

 .مادر باشه سوپ به حواست -

 مي که پدرم اتاق جلوي از. رفتيم اتاقم سمت به عمه همراه به ناچار به من و زد چشمکي مريم

 تهگرف حرصم اش خدمتي خوش از. کند مي مرتب پدرم پشت را بالش که ديدم را نيما گذشتيم،

 !بود؟ رفته گوري کدام فرزين اين پس! بود

 :گفت من به رو و نشست و رفت ام صندلي سمت به و بست را در عمه اتاق، به ورود با

 .بزنيم حرف هم با دخترم بشين -

 :گفتم و نشستم تخت روي کالفگي با

 .بفرمايين -

 :گفت و کرد تازه نفسي

 برنگرده؟ ديگه داشت امکان که دوني مي ولي بده، عزت با عمر پدرت به خدا -

 :گفت و نشاند لب به غمگيني لبخند. گذاشتم جواب بي را مزخرفش سوال و کردم اخم

 .برد مي گور به خودش با رو تو عروسي آرزوي بايد رفت مي اگر -

 :گفتم تندي با

 چيه؟ براي ها حرف اين! خونه برگشته و نرفته که حاال -

 :گفت و گرفت دندان به من برخورد بودن بد ي نشانه به را لبش
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 نيما چقدر دوني مي خودت! نيست هم ديروز و امروز حرف! جان ياقوت خوام نمي رو تو بد که من -

 هم هک کنه دستت نشون يه فقط. کنه مي صبر برات بخواي تو که هم وقت هر تا! خواد مي خاطرتو

 .بگيره آروم بچه اون قلب هم بشه راحت تو بابت از بابات خيال

 :گفتم و کردم اخم

 ... خواست تصميمي هر کي هر ندارم مادر چون من برادرتونه؟ بچه نيما فقط -

 و مدآ سمتم به و شد بلند صندلي روي از عمه. دادم فرو را ام گرفته جان تازه بغض و کردم سکوت

 :گفت و بوسيد را ام گونه و چسبيد را گردنم. نشست کنارم

 ماني حرف اگر منم! عزيزي برام ميترام و مريم مثل هم تو که شاهده خدا. برم باالت و قد قربون -

 اندازه به هيچکس دونم مي دوما! خواست من از عذرات عمو زن که اينه خاطر به اول زنم مي رو

 مي خودم دختراي روي دست اگر خدا به! تمومه چي همه نيما! کنه بختت خوش تونه نمي نيما

 .شدم مي خوشحال طور اين هم، ذاشت

 :گفت و کشيد دستم روي را دستش عمه. بردم فرو درهم را ابروهايم و انداختم پايين را سرم

 حرفم گفتن با پيش سال يک من اگر. کن فکر بهش نمياد، بدت نيما از هم تو دونم مي من -

 . نداشتم منظوري خدا خداوندي به افتادي لج سر تو و شدم ناراحتيت باعث

 :گفت و زد جدي لبخند. کردم نگاهش تعجب با و آوردم باال را سرم

 کني؟ مي عَلم من عليه برادرمو بچه بد، دختر! گوشته به حلقه غالم که اون -

 مهع. نشست لبم روي لبخندي بودم انداخته نيما دل به که آتشي و محرم هفتم شب يادآوري با

 :ترشد عميق اش خنده

 !گفت اومد در دهنش چي هر زد زل من چشماي تو پررو پررو پسره! بخندي هم بايد -

 :گفت تري جدي لحن با و

 !بده نيما بگو تو باز -

 :گفت و شد بلند تخت ازروي

 .زنه نمي آدمو ي خونه در بيشتر بار يک شانس! جان عمه فکرکن -
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 به ار نيما که بود همين نيتم اصال. شد تر عميق لبخندم. شد خارج آن از و رفت اتاق در سمت به و

 فال به امروز شروع براي را اين. بود شده خنک دلم کمي. کشيدم راحتي نفس. بندازم عمه جان

 .را عمه خواهي عذر همين. گيرم مي نيک

 :نوشتم فرزين براي اتاق از خروج از قبل و شدم بلند تخت روي از

 کجايي؟! نيستي -

 کريم عمو کنار مبل روي اتاق در روي به رو درست فرزين. شدم خارج اتاق از و فرستادم را پيام و

 و ودب موبايلش به کردن نگاه حال در فرزين. رفتم جلو و کردم سالم عمو به رو. بود نشسته ناصر و

 يپا جلوي. کرد تايپ چيزي بعد و کرد سالم و آورد باال را سرش من صداي با. بود پايين سرش

 :گفت و بوسيد را ام پيشاني و کشيد خودش سمت به مرا دادم، دست او به و ايستادم عمو

 طوره؟ چه من گل دختر -

 :گفتم لبخندي با و کشيدم عقب را سرم

 نيومدن؟ حنانه و فهيمه عمو زن. عمو ممنونم -

 :گفت و داد تکان را سرش

 .گرفتن شورا حياط توي. عمو چرا -

 :بود زينفر. کردم باز را پيام و گرفتم فاصله قدمي لرزيد، دردستانم موبايلم! خنديدم مسخرگي با

 .روبروتم -

 خندلب با و کردم نگاه هرسه به نبودن تابلو براي و. نکنم نگاهش نتوانستم کردم تالش چه هر

 :گفتم ام احمقانه نماي دندان

 !اينا عمو زن شوراي توي رم مي منم پس -

 نگاه در را نگاهم آخر لحظات در و برداشتم هال در سمت به را ام بعدي هاي قدم من و خنديد عمو

 او از را نگاهم. بود شده خاموش نگاهش در ها مدت که چيزي!! داشت شيطنت. چرخاندم فرزين

 دهش هال وارد که بودم نديده را او ي گنده هيکل! کورها مانند. آمدم فرود نيما ي سينه در و گرفتم
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 فرزين به يقينا و من سر پشت جايي به که خشمگينش هاي چشم در و آمدم عقب قدمي. است

 .زدم زل بود شده دوخته

 .کردم عبور ازکنارش و گفتم ببخشيدي. ندانستم جايز را ماندن

*** 

 غر و گرفت دستم از را بشقاب. دادم مي يلدا دست به و کردم مي دستمال يکي يکي را ها ظرف

 :زد

 !رفتن و ريختن مغول قوم عين اومدن -

 :گفتم و کشيدم هم در را ابروهايم

 عذرا عمو زن و عمه که هم رو شام! نيومدن در آشپزخونه از که فهيمه عمو زن و مريم بيچاره -

 .... که هم رو ها ظرف! پختن

 :گفت و چرخاند هوا در را دستانش

 !کن پيدا منو حرف عيب بشين! حاال خب -

 :گفتم آرامي صداي با و نشست هايم لب روي تلخي لبخند

 !نشد؟ طوالني زيادي اتاق تو ياسمن موندن نظرت به -

 صادق به خطاب و شد خم اپن روي و گرفت فاصله من از. کرد نگاه اتاق در به و چرخاند را سرش

 :گفت آرامي صداي با فرزين و

 .شه ناراحت بابا قلب باز نکنن گريه وقت يه اينا، پيش بره يکي -

 هب جا مشغول دوباره هم يلدا. شد وارد و زد اي ضربه رفت، اتاق سمت به و شد بلند سريع صادق

 :گفت و شد ها ظرف کردن جا

 هک گردم مي بر بعد! رو بيچاره کرده اش ديوونه حتما. بگيرم صادق مامان خونه از و گلناز برم -

 .بمونم اينجا شب

 :گفتم بعد و دادم تکان را سرم
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 . ببينتشون بابا بيار رو ها بچه هم فردا. ببرين رفتن موقع هم رو ياسمن -

 .برم من ندارين کاري اگه خب -

 و کرد نامحسوسي اخم يلدا. بود ايستاده اپن از فاصله با کمي که برگشتيم فرزين سمت به دو هر

 :گفتم و نشاندم لب روي قدرداني لبخند. داد نشان مشغول را خودش

 ...افتاد زندگي و ازکار وقته چند اين ممنونم، -

 و رفت عقب قدمي. شود تر عميق لبخندم شد باعث ولي شد حرفم ادامه از مانع عميقش اخم

 :گفت يلدا به خطاب و بروم همراهش که زد اشاره

 .خير به شبت -

 :گفت فرزين جواب در و نشاند لب روي جاني کم لبخند هم يلدا

 ! موندي مي -

 :گفت و رفت در سمت به فرزين!! اي احمقانه تعارف چه و

 .خداحافظ. ممنونم -

 :گفتم و گذاشتم ميز روي را دستمال

 .ميام االن -

 !بود وحشتناک اخم يک فقط يلدا جانب از جوابم و

 من به پشت دوم، ي پله روي فرزين. ايستادم فرزين پشت و شدم خارج خانه از يلدا به توجه بي

 :گفت خونسرد کامال. بود دوخته رنگ قرمز آسمانِ به را نگاهش و بود ايستاده

 .داره برف امشب هوا اين -

 :گفتم دردلم. نشاندم لب روي پوزخندي

 ايوون؟ رو نياوردي هوا وضعيت گفتن واسه که منو -

 :گفت مقدمه بي و چرخيد سمتم به

 نيستي؟ بدهکار من به توضيح يه -
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 را يمها ديالوگ! نبودي فرزين پرسيدي، نمي اگر که گذشت ذهنم از و فرستادم باال را ابرويم يک

 :دادم جواب خونسردي با بودم، کرده آماده قبال

 !لوحم ساده زيادي من -

 :دادم ادامه و کردم اخم. رفت باال پوزخند ي نشانه به لبش طرف يک

 ... و وارث بدون ثروتمند مرد يه. کرده هواييش ظاهرت فقط! نبود اي کننده قانع دليل هيچ -

 فرزين بخشي؟ مي مرا خدايا بود، شده عميق اخمش بود، کاري ام ضربه کنم فکر. کردم سکوت

 :کرد صاف را گلويش نگيرد؟ ازمن دلت

 گرفتي؟ اي نتيجه چه و -

 :گفتم و بردم پايين و باال بار چند را سرم

 !کسي کفش تو نکنم دماغمو ديگه که -

 :گفت و رفت پايين سمت به پله يک بود من سمت به رويش که طور همان

 !نبود کردن کفش تو دماغ کردي که کاري -

 :گفت دردناکي لبخند با او و رفت هم در سوالي ي نشانه به هايم اخم

 !بود چرخوندن خاکستر تو چوب -

 :گفتم اي رفته تحليل صداي با و گذاشتم جلو قدمي! گرفت قلبم

 !نداره کردن فکر ارزش اون خدا به! کردي نمي فکر بهش گفتي که تو -

 : گفت و رفت پايين صورت همان به هم را بعدي ي پله. شدند غمگين هايش چشم

 .... کنم عادت رکود به خوام نمي! کن رو و زير خاکسترو هم باز! دستات تو بگير چوب هم باز -

 و دش خارج حياط از و کرد طي هم را ديگر ي پله چند بلند هاي قدم با و شد پايين و باال اش سينه

 يقيعم نفس! ام نکشيده نفس را اي ثانيه چند که آمد يادم شد کوبيده هم به حياط در که زماني

 :گفتم لب زير و کشيدم

  بود؟ چي منظورش -
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 خارج ازخانه يلدا و ياسمن سرش پشت و صادق. چرخيدم در سمت به شد، باز سرم پشت هال در

 :گفت مشکوکي لبخند با صادق. شدند

 ايستادي؟ ايوون روي چرا سرد هواي اين تو -

 :گفتم سوالش به توجه بدون! نداشت آرامش ذهنم واقع در. بزنم نداشتم حرفي هيچ

 .نکنم قفل رو حياط در گردين مي بر زود اگه -

 :داد جواب بپوشد را هايش کفش تا شد مي خم که حالي در صادق

 .برگرديم کشه مي طول. کن قفل نه -

. ردک مي نگاهم کنجکاوي با ياسمن اما بود گرفته من از را نگاهش اخم با يلدا. دادم تکان را سرم

 هس و زد رويم به مهرباني لبخند شد، راحت خيالش انگار دادم، تحويلش اي نيمه نصفه لبخند

 .رفتند پايين ها پله از نفري

 :گفت و چرخيد سمتم به ها پله پايين از يلدا

 .نخوري سرما تو برو. کنم مي قفل خودم دارم، کليد -

 آشپزخانه به. بود خواب زدم، سر پدرم اتاق به. برگشتم خانه داخل به خواسته خدا از هم من و

 اتاقم به پس دهم انجام که نداشتم کاري. بود کرده مرتب هم را باقيمانده هاي ظرف يلدا. رفتم

 .نداشتم رمان تايپ و سايت به رفتن براي حالي و حس. انداختم کامپيوترم به نگاهي. رفتم

 و گرفتم نفسي. شدم صدا ضبط ي برنامه وارد و برداشتم را موبايلم و کشيدم دراز تخت روي

 :کردم لمس را ضبط ي گزينه

 . اومد وفات بي ياقوت باز خوبي؟. زمردم سالم -

 :خنديدم

 لبتها! فرزيني دختر روح تو حتما! زمرد بذاره دخترشو اسم خواسته مي فرزين که اين نه؟ جالبه -

 .طبيعيه اسمي تشابه اين پس! ميان هم همراه ياقوت و زمرد معموال! نکن ذوق

 :شد جمع ام خنده

 داره؟ حالي خوش فرزين دختر با بودن نام هم مگه! کني ذوق چرا اصال -
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 :گفتم مکث با و چرخيدم پهلو به. کردم سکوت

 ستني احتياجي پس! ره نمي يادت تو بره يادم هم من اگر حتي که اينه تو خوبي زمرد؟ دوني مي -

 تدوس! نبودم بد اما بودم شيطون دانشگاه توي من. کنم تعريف برات دوباره رو چيزا بعضي که

 ينفرز وقتي ولي داره خنده. نگرفتن هم رو دستم حتي کدومشون هيچ ولي داشتم زياد پسر هاي

 ... بيمارستان توي پيش شب سه

 ات کردم قطع را ضبط ي برنامه! بود دار خنده. کردم متوقف را ضبط ي برنامه و دادم تکان را سرم

 مي ساکت چگونه را بود شده گرم فرزين حمايتگر آغوش يادآوري با که دلي اما! نشنود زمرد

  کردم؟

 :گفتم وار زمزمه دهم قرار ضبط حالت در دوباره را موبايلم که آن بدون

 امنيتي يه. کردم حس فرزين آغوش توي دقيقه، يک همون توي رو امنيت من! زمرد بده حق بهم -

 ... کرد مي فرق جنسش! ... بودم نکرده لمس حال به تا که

 از امر و پيچيد دستانم ساعد دور هايش دست. بودند سرخ فرزين هاي چشم... بستم را چشمانم

 را دستانش چرخاند، ثانيه از کسري در و کرد جدا بود، خوابيده آن روي پدرم که سفيدي تخت

 :غريدم لب زير. کردم باز را چشمانم... برد فرو اش سينه در را سرم و گذاشت هايم گوش روي

 !ديدي ازش کردنو بغل صحنه يه همين فقط خوبه! جنبه بي -

 .خوردم خنک آب ليوان يک و رفتم آشپزخانه سمت به و شدم بلند تخت روي از

 اتاقش در جلوي که پدرم ي پريده رنگ ي چهره ديدن با دادم فاصله هايم لب از که را آب ليوان

 يرو را دستم و کشيدم بلندي هين کرد مي نگاه من به شده درشت هاي چشم با و بود ايستاده

 . گذاشتم ام سينه

 :فتمگ رفتم مي سمتش به که حالي در و شدم خارج آشپزخانه از و گذاشتم ميز روي را ليوان سريع

 !کردي مي صدام داشتي کاري اومدي؟ پايين تختت از چي براي -

 را بعدي قدم چند. خورد سر زمين سمت به و داد تکيه چوب چهار به حرفي هيچ بي پدرم اما

 :گفتم ترسان و چسبيدم را بازوهايش و پريدم تقريبا

 شده؟ چي بابا؟ خوبي -
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 :گفت اي ترسيده و آرام صداي با. بود پريده نهايت بي رنگش

 !گرمه خيلي اتاق -

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 در؟ جلوي تا اومدي حالت اين با چي براي! من پدر کردي مي صدام خب -

 :گفتم و گرفتم را دستش و

 .کنم مي کم رو بخاري شعله االن اتاق، تو بريم بيا -

 در و کردم کم را بخاري ي شعله. کشيد دراز تخت روي و رفتيم اتاق داخل و شد بلند همراهم

 :گفتم حال همان

 !نخوري سرما وقت يه! ها خوبه اتاق هواي بابا ولي اين، از اينم -

 :گفتم و گرفتم دستانم در را دستش. نشستم تخت ي لبه و شدم بلند. نزد حرفي

 ديدي؟ بد خواب -

  .بوسيدم را دستانش پشت و کردم خم را سرم. شده درشت چشمانش و بود پريده رنگش هنوز

 ! ديدم مي و چيز همه من -

 نهصح به و گرفت من از را نگاهش. کردم نگاهش پرسشي و کردم بلند را سرم گفت، را اين پدرم

 :دوخت نامعلومي ي

 ... کنم آرومت خواستم مي...  کشيدي مي جيغ تختم جلوي وقتي -

 دش متوجه. کنم رها را دستش خواستم. نشست وجودم در سرما و شد برجسته پوستم خودآگاه نا

 :گفت و داشت نگه را دستم و آورد باال سرعت به را ديگرش دست و

 ... شد مي جدا تنم از روحم وقتي -

 :گفتم سريع لرزان، صداي با

 .ترسوني مي منو داري. کنم مي خواهش بابا -

 :گفت دلجويانه لحني و آرام صداي با و کرد رها را دستم و گرفت آرام ثانيه از کسري در
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 !بترسونمت خوام نمي من -

 و نشستم تخت ي لبه جا همان! شد منظم هايش نفس سريع خيلي و بست را هايش چشم آرام و

 دهنم آب مدام. بودم نديده دفاع بي و مظلوم را پدرم حد اين تا وقت هيچ. کردم نگاه صورتش به

 متوجه که وقتي تا نخوردم جم کنارش از ولي کردم مي نگاه برم و دور به گاهي و دادم مي قورت را

 . شدم صادق و يلدا برگشتن

 آغوش در بود خوابيده که را گلناز که حالي در صادق. شدم خارج اتاق از و شدم بلند تخت روي از

 :گفت و آمد سمتم به قدمي يلدا. برد راهرو ته اتاق به داشت

 !بودي بابا اتاق تو -

 :گفتم و بستم را در آرام و دادم تکان را سرم

 . بود ديده بد خواب -

 زا بعد و بردم اتاقم سمت به و گرفتم را دستش. کرد نگاهم منتظر و کشيد هم در را هايش ابرو

 :گفتم اتاق به ورود

 !ديده کردم مي گريه سرش باالي وقتي رو من گفت! زد عجيبي حرف بابا يلدا -

 :گفت و رفت باال ابروهايش

 چي؟ يعني -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 ... اتاق هواي! ديده رو بدنش از روح شدن جدا گه مي -

 :گفت و شد حرفم ي ادامه از مانع عميقي اخم با

. هند بال و پر بهش زياد! بگم؟ چي! ديده خواب توي رو اينا هم شايد! برگشته و دنيا اون رفته -

 .شه مي درست

 :گفتم و دادم تکان را سرم اميدي نا با

 .کنه خدا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

119 

 

 :گفت شد مي خارج اتاق از که حالي در

 . خوابه مي بابا اتاق تو ره مي صادق بخواب، بگير تو -

 دراز تخت روي آنکه از قبل. رفتم تخت سمت به و بستم را اتاق در رفتنش از بعد و کردم تشکري

 به و کردم ترک را تخت! زد مي چشمک بد الکردار. دوختم کامپيوترم به خبيثانه را نگاهم بکشم

 هم را مودم و دادم فشار را power ي دکمه و نشستم صندلي روي و رفتم کامپيوتر ميز سمت

 .کردم روشن

 يليخ الهه با مشترکم رمان براي پست نوشتن و سايت در چرخيدن و آن پاي نشستن بود چه هر

 !پدرم هاي حرف به چه و فرزين رفتار به چه. بود قبل دقيقه چند غريب و عجيب فکرهاي از بهتر

*** 

 :گفت هم در هاي اخم با و داد قرار جايش در را تلفن گوشي يلدا

 !گرفت رو کدخدا خونه سراغ دادن نمي راه ده و کچل -

 هک حالي در. کرديم نگاهش و برگشتيم سمتش به بوديم خوردن صبحانه حال در که صادق و من

 :گفت آمد مي ميز سمت به

 .بابا عيادت بيان خوان مي بود، رضا حاج خانوم -

 :گفتم و بردم هم در را هايم اخم

 !بفرماييد گفتي که هم تو -

 :گفت و نشست صندلي روي

 جواب هک خواستگاري بيايم خوايم مي گفت مي اگر بياين؟ خواين مي کردين غلط بگم بگم؟ چي -

 !بابا عيادت بيان خوان مي گفت اما! بدم داشتم

 :گفت پر دهان با صادق

 رو خواستگاري بحث نکنه جرات رضا حاج تا بياد فرزين به بزنين زنگ کافيه! نگيرين سخت -

 ! بکشه پيش

 :گفت هم در هاي اخم با يلدا
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 داره؟ فرزين به ربطي چه -

 :گفت تفاوت بي صادق

 ! ....داره آتو ازشون کلي گفت مي بود بحثش که روز اون. هست چيز همه جريان در فرزين خب -

 :گفت و کرد قطع را حرفش حرص با يلدا

 به ربطي چه فرزين حضور گم مي من! باباست مالي گند به مربوط گي مي داري که داليلي -

 !داره خواستگاري

 :گفت و کرد کج را هايش لب صادق

 ... جريانه در چون فرزين خب که اينه منظورم -

 و کردم قطع را حرفش من بار اين! کند تکرار را قبلي ي جمله همان باز خواست مي احتماال و

 :گفتم

 هن بابا، عيادت ميان دارن وقتي که دارن شعور اونقدر حتما نيست، فرزين حضور به احتياجي -

 .خواستگاري نه بزنن طلبشون از حرفي

 . شديم صبحانه خوردن مشغول باز و دادند تکان را سرشان دو هر

*** 

 داد، مي دست من به بودن لخت احساس! بود اپن صورت به آشپزخانه ديوار که بود بد چقدر

 بلق کاش! بودند نشسته آشپزخانه بروي رو مبل روي درست رضا حاج دختر و همسر که مخصوصا

 هب پشت زرافه ديالق آن بود باقي شکرش جاي باز! کردم مي عوض را ها مبل چيدمان آمدنشان از

 .ديدمش نمي و بود نشسته آشپزخانه

 فظر! است ممکن محال واقعا اند گرفته نظر زير را حرکاتت تمام که چشم جفت دو گرفتن نديد

 خارج آشپزخانه از بود نشسته ابروهايم بين در اخم که حالي در و برداشتم ميز روي از را ميوه

 و خوش صداي و بود نشسته تخت کنار صندلي روي رضا حاج و بود باز کامل پدرم اتاق در. شدم

 .بود برداشته را اتاق و هال اش مصنوعي بش
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 مي صحبت رضا حاج دختر با جدي ظاهري و آرام صداي با و بود انداخته هم روي را پايش يلدا

 و برداشت اي ميوه بردارد صورتم از را نگاهش که آن بدون. شدم خم همسرش جلوي. کرد

 صورت همان به هم او و کردم تعارف را ميوه هم دخترش جلوي آن از بعد. کرد دل ته از تشکري

 :دآم سمتم به و آمد در دستشويي از صادق بگيرم فاصله دخترش از که اين از قبل. کرد معذبم

 .جان ياقوت من به بده -

 به رضا حاج و شهياد به ميوه تعارف زحمت و دادم دستش به را خوري ميوه خواسته خدا از هم من

 .افتاد صادق ي عهده

 پيش هم حواسم اعظم قسمت داد، مي عذابم رضا حاج همسر هاي نگاه گرفتم، جاي يلدا کنار

 االن همين کاش اصال برود، اتاق داخل به و شود متوجه صادق کاش بود، اتاق در رضا حاج و پدرم

 .نکند خلق را جديدي شاهکار پدرم تا بنشيند پدرم کنار و برسد فرزين

 ار صدايشان که بودم شهياد حضور به تفاوت بي قدر آن و کردند مي صحبت هم با شهياد و صادق

 مداد دويد، من سمت به و آمد بيرون اتاق از دوان دوان گلناز. شنيدم نمي باشد بلند که چقد هر

 :گفت و داد دستم به را اش صورتي رنگي

 خاله؟ کني مي تراشش -

 هب و شدم بلند مبل روي از داد، ديگرم دست به هم را تراشش گرفتم، را مداد و کردم دراز را دستم

 دهکر سکوت شهياد و صادق برگشتم هال به وقتي کردم، تراش را گلناز مداد و رفتم آشپزخانه

 ود،ب کرده حفظ هم با را لبخند و اخم که حالي در هم يلدا. کردند مي نگاه ها خانم سمت به و بودند

 :زد مي حرف

 بدونين بهتره کردين، مطرح که حاال ولي! امروز نيست ها حرف اين وقت که اوال خانم، حاج -

 اسمني شوهر و بابا واسه که اتفاقي به توجه با ولي کرديم، تموم پسرعمومو و ياقوت حرف مدتيه

 .افتاده تعويق به فعال شدنشون رسمي افتاد،

 ادمد ترجيح فهميدم، را نيتش چون اما! کشتم مي را يلدا نبودند رضا حاج ي خانواده اگر شک بي

 :گفت و زد اي کوله و کج لبخند رضا حاج همسر کنم؛ سکوت فعال

 خونه تو هميشه! گرفتيم نظر در شهيادم براي که وقته خيلي رو جون ياقوت ما! صدا و سر بي چه -

 ! خيرشه و ذکر
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 :گفت دلخوري با خواهرش

 !نشدن رسمي که هنوز -

 :گفت و داد باال را ابروهايش يلدا

 .داد نفر يه به ميشه فقط قولشو داريم، دختر يه! زني مي ها حرف عزيز -

 فقط .ببينم هم را شهياد العمل عکس بهانه اين به تا کشاندم صادق سمت به را نگاهم خودآگاه نا

 زدند مي داد شهياد هاي چشم!! زند مي داد خودش اصال نباشد، نگاهي در که حسي بود، کرده اخم

 نه ابجو از صرفا که باشد دليل اين به تواند مي هم اش ناراحتي! نيست مهمي ي مسئله اصال که

 !من دادن دست از خاطر به نه. است ناراحت شنيدن

 تسم به و گرفتم فاصله آمده وجود به سرد جمع از و شدم بلند مبل ازروي شد، بلند زنگ صداي

 رد حضورش از طبيعتا بايد دادم، فشار را کن باز در ي دکمه فرزين ي چهره ديدن با رفتم، آيفون

 :گفتم لب زير لحظه آن چرا دانم نمي اما باشم، خوشحال شرايطي چنين

 !دارم کم االن رو تو فقط -

 به. کنم يکي ديوار با را يلدا تا بروند رضا حاج ي خانواده بودم منتظر که بود دليل اين به شايد

 :دش آويزان گردنم از ورودش با ارميا. شدند خانه وارد ياسمن دوقلوهاي و فرزين نکشيده دقيقه

 ..خاله اومده بهوش بابام -

 يشيرين ي جعبه ديدن با شوم، مطمئن ارميا حرف صحت از تا دوختم چشم فرزين به ناباوري با

 در مه کيميا و فشردم آغوشم در بيشتر را ارميا و نشست هايم لب روي پهني لبخند دستانش در

 ... فرزين اما. کرد مي شکر را خدا گريه با همراه بلند صداي با يلدا و بود يلدا آغوش

 و داد دست سردي به و رفت شهياد سمت به و گذراند جمع در را نگاهش هم در ابروهاي با فرزين

. شد پدرم اتاق وارد رضا حاج دختر و همسر به کردن سالم از بعد و داد صادق دست به را شيريني

 نديد هم را فرزين اخم و کنم موکول ديگري وقت به را يلدا کردن ادب که بودم خوشحال آنقدر

 . بگيرم

 در البته کردند، رفتن عزم کاميار آمدن بهوش بابت گفتن تبريک از بعد رضا حاج ي خانواده

 :گفت و ايستاد پدرم اتاق در جلوي رضا حاج همسر! شد زده نظر مورد گند آخر لحظات
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 اام بشه، عروسمون جان ياقوت بود افتخارمون باعث که ما! آقا حاج بشين خوب تر زود ايشاله -

 . بشن بخت خوش که... ا انشا نبود، قسمت انگار

 ها آن رفتن با کرد، اکتفا لب زير تشکري گفتن به اما دوخت يلدا و من به را نگاهش مشکوک پدرم

 :گفت تعجب با

 دادين؟ رو قاطع رد جواب شما -

 :گفت خونسرد خيلي يلدا

 .کرديم تموم و ياقوت و نيما حرف گفتم آره، -

 :گفتم کند نظري اظهار کسي ينکه ا از قبل

 .بگم بهت چيزي نتونستم ها اون جلوي من! يلدا بود کاري چه اين آخه -

 :گفتم صادق به رو و

 درسته؟ کارش خداييش -

 :گفت بابا به رو جانبي به حق با يلدا

 حرف عذرا عمو زن دوباره ديروز. باشين جريان در هم شما بهتره بابا اومد پيش حرفش که حاال -

 هواس منطقي دليل نه ده مي مثبت جواب نه خانم اين. زدم حرف هم نيما خود با زد، خواستگاري از

 .مياره کردن رد

 :کرد مياني در پا صادق

 !کرد صحبت ميشه هم آروم صداي با نيست، خوب استرس پدرت براي جان يلدا -

 جلوي موضوع اين کردن بازگو از را يلدا هدف اگر نيستم ياقوت فشردم، هم به را هايم دندان

 :گفتم کردم مي کنترلش زور به که صدايي با. نفهمم فرزين

 .ندارم حسي هيچ نيما به! خودمه ي عهده به من ازدواج تصميم -

 :گفت ناراحتي با پدرم
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 مه ياقوت کردم، راهنماييتون فقط من کردم؟ ازدواج به مجبور رو ياسمن و تو من مگر! جان يلدا -

 .ده مي تشخيص هم از رو خوب و بد عاقله، خودش

 من د؟بزن حرفي داشتم توقع چرا. بود انداخته پايين را سرش. شد کشيده فرزين سمت به نگاهم

 :توپيدم يلدا به بود؟ مرگم چه

 .نداره ربطي هيچ تو به -

 يغليظ اخم با همچنان که دوختم فرزين به را نگاهم دوباره. کرد نگاهم غمگين و کرد سکوت يلدا

 :گفت شوخ لحني با صادق. بود دوخته چشم فرش به

 !شود مي خشمگين ياقوت -

 :گفت ناراحتي با پدرم

 !جان ياقوت -

 :رفت باال صدايم

 ! شکليه چه نه جواب دونم نمي من -

 :گفتم شمرده شمرده و

 .نميــاد خوشم... ما..  ني...  از...  من -

 :گفت جديت با و آورد باال را سرش فرزين

 .کنيد پدرتونو مراعات! کافيه! خب خيله -

 را اجازه اين خودش به فقط فرزين يا کردم؟ مي مراعات بايد من فقط. کردم نگاه او به ناراحتي با

 وا اما. کردم فرزين ي حواله توانستم مي که را نگاهي ترين دلخور بدهد؟ تذکر من به که داد مي

 :گفت پدرم به رو و گرفت را نگاهش تفاوت بي

 !دارم نقد به دست مشتري بفروشي؟ رو خونه داري قصد هم هنوز -

 روي را خودم. بستم آرامي به ميلم خالف بر هم را در و رفتم اتاقم به و کردم گرد عقب سکوت در

 :بردم فرو بالش در را صورتم بودند ريختن ي آماده هايم اشک که حالي در و کردم پرت تخت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

125 

 

 !نياد کارمون به مشتري که شه خراب سرمون رو خونه الهي -

 طور به و رساندم صورتم به را دستم. کردم خفه را صدايم جا در اتاق در شدن باز صداي با

 . کردم پاک را بودند، کرده پيدا را خودشان راه تازه که هايي اشک نامحسوسي

 .خودته خاطر به زنم مي حرفي اگر من -

 نشست، ام شانه روي به دستش. ندادم را جوابش و فشردم هم به را هايم دندان بود، يلدا

 :لرزيد صدايش

 ... هم تو قلب توي فرزين ترسم مي -

 :برگشتم سمتش به حرص با

 . نيستم شما مثل من -

 :گفتم فورا و شدم پشيمان زدم که حرفي از. ريخت فرو يلدا نگاه در چيزي

 .خوام مي معذرت -

 :گفت و انداخت پايين را سرش و شد اشک از پر هايش چشم

 فرينيهن يه فرزين که کنم مي حس ولي! چرا دونم نمي! نيستي من مثل که معلومه نداره، اشکالي -

 !گيره مي هم رو تو دامن که

 :گفت و کرد نگاه هايم چشم به ترس با

 مه ياسمن به من! کني تحمل هم تو کشيد ياسمن من از بعد و کشيدم من که رنجي خوام نمي -

 فرزين که دادم چاک يقه من کرد فکر. بود کرده کورش احساس بي آدم اين عشق ولي دادم تذکر

 !کنه توجه من به فقط

 :گفتم اي گرفته صداي با! ندارد؟ اشکالي که کوچک دروغ يک خدايا

 !ندارم فرزين به حسي هيچ من ولي -

 در موجود غم از ديشب که حسي طور همين و اش هميشگي امنيت و آغوشش گرم حس اگر البته

 !بگيرم نديد را کردم دريافت صدايش
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 :گفت و کشيد دستانم روي را دستش

 باشم؟ مطمئن -

 :گفت و بوسيد را ام پيشاني و شد خم. دادم تکان آرامي به را سرم

 با لجبازي و لج سر که نيست بدي ي گزينه نيما کن، قبول رو نصيحت اين خواهرانه من از ولي -

 !کني ردش عمه حرف

 :گفتم دوباره خروجش از قبل شد، بلند تخت روي از و

 ...نيستم شما مثل گفتم اينکه از -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 .خيال بي -

 يدلخور توانستم نمي اما. بود شده سبک کمي قلبم. کشيدم دراز تخت روي. شد خارج اتاق از و

 بچو همان افتادم، ديشبش حرف ياد. بگيرم نديد را فرزين العمل عکس به نسبت ام کودکانه

 :زدم پوزخندي! بچرخان خاکستر در و بگير

 تمدس پشت ذارم مي و کنم مي داغش بعد کنم مي فرو تو چشم تو اونو که بگيرم چوب اگر من -

 !نکنم دخالت نيست مربوط بهم که کاري تو ديگه که

*** 

 دفتر روي را خودکار و. زدم امضا بهمن هفتم تاريخ در را اسمم جلوي و گرفتم دست در را خودکار

 :گفت مهرباني لحن با رسولي خانوم. بردارم را چادرم تا رفتم مبل سمت به و گذاشتم نمره

 اگر قبلت ي هفته غيبت خاطر به عزيزم. بشن خوب تر زود چه هر کرامت آقا حاج که.... شاا ان -

 .کنم هماهنگ رو تاريخ برات من بگو هست جبراني به احتياجي که کني مي فکر

 :گفتم کردم مي مرتب سرم روي را چادر کش که حالي در

 .گم مي بهتون بود الزم اگر هم باز باشه، احتياجي کنم نمي فکر نه ممنونم، -

 وارد که همين. آمدم بيرون دفتر از و کردم خداحافظي او از نزد، ديگري حرف و زد مهرباني لبخند

 شکوهي، آقاي منزل ي شماره آوردم، در را آن شد، بلند کيفم داخل از موبايلم صداي شدم، حياط
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 سريع و انداخت چنگ دلم به بود بد حس چه هر بود، افتاده صفحه روي ديوارمان به ديوار همسايه

 :کردم برقرار را تماس

 بله؟ -

 :داد مي بد نويد خانم زيور صداي در موجود لرزش

 !ده نمي جواب کسي زنم مي زنگ خونه چي هر جان، ياقوت سالم -

 :پرسيدم استرس با

 شده؟ چيزي. سالم -

 يگوش و وسر بره بفرستم که نيست هم شکوهي آقا مياد، خونه داخل از پدرت فرياد و داد صداي -

 .بده آب

 :گفتم فورا

 .ميام االن دادين خبر که ممنون -

 :داد جواب دوم بوق. گرفتم را فرزين ي شماره و کردم قطع را تلفن سريع و

 سالم؟ الو، -

 کردم مي رد آموزان دانش بين از را خودم و دويدم مي حياط خروجي در سمت به که حالي در

 :گفتم

  ما؟ ي خونه برسوني توني مي خودتو -

 :گفت ترس با بود شده صدايم در موجود استرس متوجه که فرزين

 شده؟ چي -

 .مياد خونه تو از بابا فرياد و داد صداي گفت زد زنگ االن همسايه شکوهي، خانوم -

 .رم مي االن خب خيلي -

 دم،رسان خانه به سرعتي چه به را خودم که داند مي خدا فقط. پيچيد تلفن در اشغال بوق صداي و

 چيز ره يا نگراني سر از که هايي همسايه به توجه بي و انداختم، قفل در را کليد لرزان دستاني با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

128 

 

 دوان دوان. بستم را حياط در و کردم سرسرکي خواهي عذر شوند، خانه وارد خواستند مي ديگري

 يناول برداشتن با و شدم خانه وارد و آوردم در پايم از سرعت به را هايم کفش و رفتم باال ها پله از

 شيشه خرده متوجه فرش به نگاه و سرم کردن خم با و کردم حس پايم در عجيبي سوزش قدم

 .آمد در ام ناله صداي تازه و شدم فرش روي فراوان هاي

 استخو مي کي! بود کفش با کشيد، سرک هال به پدرم اتاق از فرزين ام ناله صداي شدن بلند با

 :گفت و آمد سمتم به حرص با!!! خوانيم مي نماز خانه اين در ما که بفهمد

 شد؟ چي -

 ادزي آوردم، در پايم کف از را درشت ي شيشه تکه و آوردم باال را آن و چسبيدم دست دو با را پايم

 در تقريبا کردم حس که آمد نزديک آنقدر. بود کافي خونريزي ايجاد براي اما بود، نرفته داخل

 خيلي را جورابم و شد خم من به توجه بي دادم، قورت را دهانم آب ناخودآگاه ايستادم، آغوشش

 :گفت عصبانيت با و آورد در پايم از سريع

 !نديدي؟ رو درشتي اين به شيشه -

 :گفتم آرامي صداي با

 کجاست؟ بابا -

 :گفت و آورد باال را خشمگينش نگاه

 .خوابيده -

 :گفت و دوخت چشم پايم به باز و

 !خودت با کردي کار چي کن نگاه -

 :گفتم و دادم قرار زمين روي و کردم خارج دستش از را پايم و کردم حبس را نفسم

 .خوبم -

 :توپيد و شد فشرده دستش در بازويم که بردارم را بعدي قدم خواستم و

 !مونه نمي باقي پات از هيچي برسي بابات اتاق در به تا! اينجا نرو راه -
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 وير را من و انداخت زانوهايم زير را دستش باشد من جانب از العملي عکس منتظر اينکه از قبل و

 :گفت تحکم با و نشاند تخت روي و برد اتاقم سمت به و کرد بلند دستانش

 .برگردم تا نخور تکون -

 کشيدن نفس! کردم نگاه بود رفته فرزين که مسيري و اتاق در به زده بهت شد، خارج اتاق از و

 ام هسين سمت به اراده بي راستم دست دانستم؟ نمي آدابش از هيچ لحظه آن در من که بود چگونه

 يب فشرد، را تخت روي ي ملحفه هم چپم دست و گرفت مشت در را ام مانتو ي يقه و شد کشيده

 :زدم لب صدا

 کرد؟ کار چي -

 ينا چطور؟ زد مي تند قلبم که اين بود؟ پايم بريدگي عوارض از بود، شده داغ ام پيشاني که اين

 !چه؟ کنم تجربه را داشت چشم بي آغوش اين هم ديگر بار يک خواست مي دلم که

 برويم؟ انبيمارست به که نبود اين اش عاقالنه برگشت، اتاق به بتادين و باند حاوي سيني با فرزين

 ياحتمال ي ذره کردن پيدا براي را زخمم روي و گيرد مي دستش در را پايم وقتي بگويم بايد! نه

 کشد؟ مي تير هم ام سينه ميان جايي دهد، مي فشار شيشه

 داري؟ ات چنته در چه بار اين تنها هميشه ياقوت اين براي خدايا

 ميشوم بازنده مرتبه هزار روزي

 ميشوم شرمنده تو ظريف بازي از

 برد شوق به اما ميکند فرق اينبار

 ميشوم درآينده جدال آماده

. فتر بيرون اتاق از بودم دوخته صورتش به پروا بي که نگاهي به توجه بدون پايم بستن از بعد

 نگانل لنگان و برداشتم سرم روي از را چادرم کنم؟ مي نگاهش چگونه من که نديد بود؟ کور يعني

 لداخ از دستانش در دمپايي جفت يک با فرزين. دادم تکيه چهارچوب به و رفتم اتاق در سمت به

 :گفت و برگشت آشپزخانه،

 .فرش روي نيا جوري همين کن، پات -
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 اتاق سمت به را بعدي هاي قدم و پوشيدم را آن. گذاشت زمين روي پايم جلوي رو ها دمپايي و

 :کرد متوقفم فرزين صداي اتاق به ورودم از قبل اما برداشتم پدرم

 !مشاوره واسه ببريمش بايد کنم فکر -

 :گفت و نشست مبل روي. کردم نگاهش منتظر و برگشتم سمتش به

 چهب پسر از يکي. نيست خونه کسي نکردم فکر اين به که کردم هول اونقدر زدي زنگ وقتي -

 دم چي هر.بود نکرده قفل رو درهال آوردم شانس ديوار، باالي فرستادم رو کوچه داخل هاي

 .رزيدل مي خودش به و بود کرده کز تلويزيون کنار ديوار کنج هم خودش و بود شکسته بود دستش

 با ار سرش. نشستم فرزين روي به رو و رفتم مبل سمت به و پيچيد هم به ناراحتي با ابروهايم

 :گفت و داد تکان تاسف

. بده خيلي دنيا اون تو جاش که بود اين زد که حرفي تنها اتاقش، تو بردمش و گرفتم رو دستش -

 .اومدي تو که هم بعدش! برد خوابش کشيد دراز که هم همين

 :گفتم و فرستادم بيرون آه صورت به را نفسم

 چيزي ديگه ترسيدم، هاش حرف از من شد متوجه اول دفعه چون ولي پره، مي خواب از شب هر -

 ! گه نمي من به

 و !نبود بودم، گذاشته آن روي صبح که شکالتي ظرف از اثري حاال که دوختم ميزي به را نگاهم

 :دادم ادامه

 از که هايي حالت اين تا داشت درد کمتر بيهوشش ولي اومده بهوش مثال که کاميار از اون -

 ... که بابا از هم اين! ميده نشون خودش

 يکم و خورد پيچ فرزين عميق نگاه در نگاهم و آوردم باال را سرم و کردم قطع را حرفم ناراحتي با

 بي !انگار بگيرد را مچم خواست مي نگاهش! کردم جفت هم به بيشتر را پاهايم و شدم دستپاچه

 :گفت مقدمه

 نديدي؟ رو شهال ديگه -

 لحن و آرام صداي با شد، دود بودم کرده دريافت قبل ي دقيقه چند که خوبي هاي حس ي همه

 :گفتم اي وارفته
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 . نه -

 :کردم اضافه حرصم با و

 .نداشت گذاشتن وقت ارزش -

 :گفت و داد تکيه مبل پشتي به و. نشست لبش روي تلخي پوزخندي

 !سراغم بود اومده نيما ديروز -

 ور ناخنش ي گوشه پوست به و کرد سکوت. زدم زل او به فهميدم نمي را علتش که ترسي با

 :گفتم آرامي صداي با. رفت

 گفت؟ مي چي -

 :گفت و انداخت من به گذرايي نگاه چشم گوشه از

 !ياقوت؟ هستم چي تو براي من -

 :گفتم دستپاچگي با و گرفت گر خجالت از هايم گونه و شد داغ هايم گوش

 گفته؟ چي مگه چي؟ يعني -

 و گذاشت زانوهايش روي را هايش آرنج و کشيد جلو را خودش کمي و شد هايش ناخن خيال بي

 :گفت و شد خم سمتم به

 نفر يه از عمرم تو من! زد مي حرف بليطش از تر زياد داشت چون بيرون، بنگاه از انداختمش -

 زهاندا به! همونه فقط هم بدم باج کسي به باشه قرار اگر پس! بوده پدرت هم اون که ديدم محبت

 زنک خاله تا چهار احمقانه فکر براي ديگه که داريم اعصاب جنگ سگيم زندگي و خودم کافي

 !ندارم جايي

 :گفت و دواند ابروهايش بين را اخمش

 قبيل اين از و کني ثابت خواهريتو خواي مي و برادرتم من! خوندي گوشش تو چي دونم نمي -

 ...ها پرت و چرت

 :داد ادامه او و آوردم باال او همراه را نگاهم شد، بلند مبل روي از
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 خونه اين از منو يلدا شد؟ چي اما! کنن ثابت من واسه خواهريشونو خواستن مي خواهراتم -

 اول رو بد شکست يه و هچل تو انداختم خودمو ازدواج موقعيت اولين اومدن پيش با و داد فراري

 .کردم تجربه جوونيم

 را نفسش. زدم زل او به ترسان نگاه با و فشردم مبل پشتي به را خودم شد، خم سرم روي ناگهان

 :کرد رها صورتم در بمش صداي همراه به

! نبک کني، شيرين فاميالت و فک واسه خودتو خواستي يا کني ثابت خودتو خواي مي جور هر -

 .بيزارم خودم جون از که نذار مايه يکي من از مادرت روح به رو تو فقط

 يخچال جلوي. دوختم رفتنش به را نگاهم. رفت آشپزخانه سمت به و کرد راست را قامتش و

 علت. بود شده مچاله درونم غرور نام به چيزي. برداشت را آب بطري و کرد باز را آن در و ايستاد

 که اين از هم او يا است شده ناراحت دانم مي برادرم را او که اين از! فهميدم نمي را اش ناراحتي

 ترسد؟ مي شوم عاشقش

 :گفت و داد تکيه ستون به دست، به آب ليوان

 بگي؟ چيزي خواي نمي -

 هر– را اقتدارم کردم مي سعي که ظاهري با و کردم پردازش ذهنم در را جوابم ثانيه از کسري در

 :گفتم دهد نشان -کم چند

 ! شد تموم اونم اومد پيش که اتفاقي با که کنم برات خوب کار يه خواستم -

 :گفتم و شدم سينه به دست

 !بندم مي دل ترسي مي که طور اون بهت نه و برادري برام نه -

 :گفتم و کردم اخم هم من. زد زل صورتم به اخم با و ماند ثابت راه نيمه در آبش ليوان

 مي تنبيهم کردن، مجازات رو ياسمن و يلدا که چوبي همون با دارن همه که متاسفم خودم براي -

 .کنن

 :گفت کالفه

 ...نبود اين منظورم -
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 :گفتم و آوردم باال سکوت ي نشانه به را دستم

 .درست قائلم احترام برات -

 ضايع همت به کمر فقط ام لعنتي صداي. دادم قورت را دهانم آب و کردم سکوت لرزيد، صدايم

 :گفتم لرزانم صداي به توجه بي و گرفتم نفسي! بود بسته من کردن

 ! کني فکر من درمورد بخواد دلت جور هر دم نمي اجازه اما -

 :گرفتم سمتش به تهديد ي نشانه به را ام اشاره انگشت و ايستادم

 !دادي قسمم مادرم روح به باشه آخرت بار -

 ردم،ک آرام را دلم خودم ي شيوه به. رفتم پدرم اتاق سمت به و چرخيدم آتشينش نگاه مقابل در و

 ! کردم مي سکوت داشتم خبر آينده از اي ذره روز آن اگر

 از مانع تا فشردم هم به را هايم لب. دادم تکيه در به جا همان و بستم را در و شدم اتاق وارد

 که وت گذاشتي؟ فرزين دست کف را هايم حرف! نيما کند لعنتت خدا زدم؟ حرف بد. شوم لرزيدنش

 چيست؟ ازدواج براي ات پافشاري ديگر داري شک من به همه اين

 !بود چه منظورش نباشم؟ خواهرش بگويد که زد را ها حرف اين. چکيد ام گونه روي به هايم اشک

 کلش به خودش براي را فرزين حرف هر که کنم چه قلبم در گرفته شکل تازه احساس اين با خدايا

 کند؟ مي تعبير خاصي

 هک کسي. بزنم حرف برايش تا بود کسي کاش بودي، سالم کاش عزيز بودي، واقعي کاش زمرد

 در هب را سرم و خوردم سُر زمين سمت به در به تکيه. بگذارد پايم جلوي راهکار و نکند سرزنشم

 و گذاشتم زانوهايم روي را سرم هال در شدن بسته صداي با. بستم را هايم چشم و دادم تکيه

 . کردم خفه هايم شانه لرزش در را ام گريه صداي

*** 

 جلوي را موهايم از اي دسته ايستادم، اتاقم ي آينه بروي رو و زدم پريز به را مو اتو ي دوشاخه

 تالکريس دستم کف و کردم جدا را کمي حجم. رسيد مي ام سينه زير به اش بلندي. آوردم ام شانه

 . کشيدم اتو را آن بعد و کشيدم موهايم روي و ريختم
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 ردخت کيميا همراه به دخترش و يلدا! بود تر زيبا نظرم به اين و شدند مي تر لخت لختم، موهاي

 نهات را پدرم آمد نمي دلم نرفتم، همراهشان به کرد اصرار چه هر و بودند رفته آرايشگاه به ياسمن

 به رديرت که بود خوبي ي بهانه وگرنه بياورند، اينجا به را عزيز که نکرد قبول محمود عمو. بگذارم

 .کردم حس را کمي درد و شد کشيده و کرد گير اتو بين مو تار چند. بروم مريم عروسي

 کنده خاطر به نه شد، اشک از پر هايم چشم شد، کنده مو تار آن و کشيدم عقب را اتو حرص با

 .شدم مشغول و کردم جدا ديگري ي دسته تفاوت بي! آمد مي دردم هايم فکر از! مو تار يک شدن

 از زود اينقدر مادرم که! بود مان زندگي پشت نفريني چه ريخت؟ هم به مان زندگي که شد چه

 هم حاال و شد نفر يک اسير دلشان دو هر خواهرانم شد، کشيده گناه به پدرم رفت، بيرون زندگي

 ! پدرم نسبي ديوانگي و کاميار غريب و عجيب رفتار و فراموشي که

 :گفتم ناله با و زدم زانو آينه جلوي و شد بلند ام گريه صداي ناگهان

 نمي سرش هيچي روزا اين که کنم کار چي ام وامونده دل اين با. ندارم گنجايش ديگه خدايا -

 شه؟

 من و بود شده تر سنگين من با هميشه از امروز، تا زدم، حرف طور آن فرزين با که قبل روز ده از

 . خواست مي را اش توجه دلم اما است احمقانه! بگويم دروغ خودم به توانم نمي ديگر! تر قرار بي

 نتلع. نشد اما کنم اش زندگي وارد همسر عنوان به را شخصي که کردم تالش سال يک اين تمام

 که حاال !شهال حتي عمه نيما،! دارد من به حسي شد باورم که گفتند و گفتند قدر آن که اطرافيان به

 ! کند مي ام محلي کم و توجهي بي است شده درگيرش من حس

 شروع را صورتم آرايش و شستم را صورتم. رساندم اتمام به را موهايم کردن اتو آه و اشک با

 . خوردم نمي تکان خانه از شک بدون نبود، مريم عروسي اگر. کردم

 مجبور و پوشيدم و برداشتم تخت روي از را لباسم شد، تمام آرايشم که بود شب هشت ساعت

! بود يمال عذاب نوعي به پايم زخم خاطر به که بپوشم بلند پاشنه کفش بلندش قد خاطر به بودم

 .نگيرد درد دوباره تا کردم مي رعايت بايد ولي بود شده خوب زيادي حد تا پايم زخم چند هر

 من که هوايي و حال آن با يعني. بودم راضي خودم تيپ از. کردم مرتب لباسم روي را موهايم

 و مکرد تنم را پالتويم در، زنگ صداي شنيدن با! بود انتظار از دور و زياد خيلي هم همين داشتم

 .کردم باز فرزين روي به را در و انداختم موهايم روي هم را شالم
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 بيشتر ها روز اين. کردم بيدار خواب از را او و رفتم پدرم اتاق به بشود هال وارد اينکه از قبل

 را خانه اسباب که اين تا بودم راضي خوابش به من و گذشت مي خواب به بود خانه در که ساعاتي

 !کند صحبت دنيا آن در سامانش نابه وضعيت از بخواهد و بريزد هم به

 :گفت و زد زل صورتم به مهرباني لبخند با و نشست تخت روي پدرم

 بابا؟ بري خواي مي کجا -

 :زدم رويش به لبخندي

 .بريم که دنبالمون اومده فرزين بپوش، لباستو شو بلند مريمه، عروسي -

 در دادم، را سالمش جواب و برگشتم سمتش به. کرد سالم و شد اتاق وارد موقع همان فرزين

 لوارش و کت و رفتم اتاق قدي کمد سمت به! نکرد نگاه من به اصال و بود پدرم به نگاهش که حالي

 به که حالي در و شد بلند تخت روي از پدرم. کشيدم بيرون کاورش داخل از و برداشتم را پدرم

 :گفت خونسرد خيلي رفت مي در سمت

 .نميام جايي من -

 از هم او ابروهاي. کردم نگاه فرزين صورت به بعد و اتاق در به باز دهان با. شد خارج اتاق از و

 به ار دستانش ديد، را من ي زده بهت ي قيافه و برگشت من سمت به وقتي. بود رفته باال تعجب

 :گفت و آورد باال آرامش ي نشانه

 .شه مي درست االن -

 .زد مي حرف اطمينان با هميشه فرزين. شد گرم دلم اش جمله همين با من و

 اي هدقيق از بعد و شود خارج بهداشتي سرويس از پدرم تا مانديم منتظر و برگشتيم هال به دو هر

 :گفت و آمد بيرون آرامش همان با

 .نميام من! که گفتم وايستادين؟ چرا پس -

 :گفت ناراحتي با فرزين

 .باشين بايد. بزرگين عموي شما! نميشه که طوري اين -

 :گفت و رفت هم در پدرم هاي اخم
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 !که بگيرم رو جديد گناه جلوي تونم مي! کنم کاريش تونم نمي قبليمو گناهاي -

 :گفت و رفت باال ابروهايم

  گناهه؟ عروسي به اومدن حاال تا کي از -

 :گفت و چرخيد من سمت به پدرم و بگيرم را زبانم جلوي که رفت غره چشم من به فرزين

 !سوزانه چقدر دنيا اون آتيش دوني نمي تو. بيام تونم نمي. هست رقص! هست آهنگ جا اون -

 :شد اشک از پر هايش چشم ثانيه از کسري در و

 و نداره رو تو پيش موندن قدرت بدنت ي ذره کوچکترين وقتي. ديدم رو اش گوشه يه فقط من -

 ... بشه کنده جسمت از خواد مي

 :رفتم در کوره از

 ....دنياتونيد اون فکر به خيلي اگر! بابا کنيد بس -

 :کرد قطع را حرفم خشم با فرزين

 .ميايم هم ما ماشين تو برو تو! ياقوت شو ساکت -

 :گفت تحکم با که بزنم حرفي خواستم

 .نشنوم چيزي -

 و تمرف اتاقم به بلند هاي قدم با بعد و زدم زل خشمگينش چشمان در ثانيه چند و بستم را دهانم

 هم حياط از و. کوبيدم هم به را هال در و زدم بيرون خانه از هم شدت همان به و برداشتم را کيفم

 تا و برگردم حياط به دوباره شدم مجبور فرزين ماشين درهاي بودن قفل علت به و. شدم خارج

 !بلرزم سرما از تقريبا آمدنشان موقع

 صندلي روي هم من گرفت جا جلو صندلي روي پدرم و شدند خارج خانه از هم با فرزين و پدرم

 .نزدم حرف کالمي و. زدم زل بيرون به را هتل تا مسير طول تمام و نشستم عقب

 شتپ از که حالي در فرزين بروم زنانه قسمت و باال ي طبقه به تا شدم جدا آنها از و رسيديم وقتي

 :گفت آرامي صداي با گذشت مي سرم
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 .بزنم حرف بد باهات خواستم نمي -

 .رفتند پايين ي طبقه ورودي سمت به پدرم همراه به و گذشت من از و

 . کردم حفظ را هايم اخم اما! بود عجيب هم همين فرزين مثل مغروري آدم از نکرد، خواهي معذرت

. برقصم بار يک از بيشتر نتوانستم هم پايم درد خاطر به. بود همراهم شب آخر تا ناخوشم حال

 دهانش به من هم را غذايش حتي و نخوردم جم کنارش از مدت تمام من و بود آمده هم عزيز

 مه ياسمن. بودمش نديده بود شده بيمار پدرم وقتي از و بود شده تنگ برايش خيلي دلم. دادم

 ره ياسمن و يلدا و من يعني نفر، سه ما بود، شده الغر خيلي خواهرم. برگشت و آمد سر يک فقط

 !تر تنها نفر دو آن از من و بوديم، تنها نوعي به کدام

 به نسبت ام گرفته پا تازه احساس از عزيز گوش کنار و کردم استفاده فرصت کمترين از البته

 ي نشانه به را لبخندش من و داد، تحويل را اش نيمه و نصفه لبخند فقط او و گفتم فرزين

 فرزين خويي تند و سردي از حرفي نشود زايل خوشم حال که اين خاطر به و گرفتم رضايتش

 همراهي خودشان خانه تا را ساسان و مريم تا مانديم ها يک درجه فقط هم شام از بعد. نزدم

 .کنيم

 ماندهن برايم انرژي هيچ ديگر. رفتيم طيبه عمه ي خانه به ساسان، و مريم رساندن از بعد شب آخر

 لبتها. بياورم آب برايش تا رفتم آشپزخانه به و شدم بلند مبل روي از. کرد مي گريه آرام عمه. بود

 .بياورم آب که خواست من از فهيمه عمو زن! نبودم عمه براي هم آن ها، خودشيريني اين اهل

 با که شوم رد کنارش از خواستم. خوردم جا کمي و ديدم خودم کنار را نيما يخچال در بستن با

 :گفت خشکي لحن

 نشسته؟ جمع توي که داره ما با نسبتي چه فرزين بدونم خوام مي من -

 

 :گفتم و چرخيدم سمتش به و فشردم دستم در را ليوان

 کرده؟ تنگ رو تو جاي -

 :گفت و زد پوزخندي

 !کنه تنگ جامو کسي ذارم نمي -
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 :گفتم و زدم پوزخندي متقابال هم من

 .نزن خودي بي جوش پس -

 .برداشتم را بعدي قدم و

 !نيستم خر -

 در هب هايم چشم. بزند را حرفش بقيه تا ماندم منتظر و. ايستادم برگردم سمتش به که آن بدون

 .کنم جلوه عادي و دهم نشان العمل عکس سريع شد وارد کسي اگر تا بود

 !نداره برش يابو طرف باشه حواست گفتم بهت -

 برويم رو که بکوبد سرم بر را خودم احساس که بودم منتظر. آوردم نمي در سر هايش حرف از

 :گفت و گرفت قرار

 گفت؟ بهم چي دوني مي -

 :گفت و فشرد هم به را هايش دندان. کردم نگاهش اخم با

 عددي که تو! منه با دلش ياقوت بدونم اگه گه مي من به! کشه نمي خجالت سالش و سن از -

 .واميستم باباتم جلوي نيستي

 هي يا اين! کنم نمي گمان بود؟ زده را حرف اين فرزين. رفت باال وار اتوماتيک صورت به ابروهايم

 که کردم باز را هايم لب! من هم باز...  براي فرزين جانب از يا! من براي بود نيما جانب از دستي

 ردک مي رها صورتم در را هايش نفس که حالي در و رساند حداقل به را فاصله نيما که بزنم حرفي

 :گفت شد مي چندشم باعث و

 خيالش چيزي يه از نه؟ مگه. بزنه حرفو اين هوا رو نمياد اون! بيزارم بشم فرض خر که اين از -

 نيست؟ اينطور. راحته

 هم در ابرو بود؟ ام کاره چه کرد؟ مي بازخواست مرا حقي چه به نيما اصال. دادم مي وا نبايد

 :گفتم و کشيدم

 کردي لقي دهن رفتي که نميارم خودم روي به من که حاال! دادم کامل توضيح برات بار يه -

 باقيه؟ هم نيمت و دوقورت
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 :گفت و داد سر عصبي ي خنده

 ياقوت! احترام يعني کردم سکوت که هم قدر همين آره؟ خانوم به شديم بدهکار هم چيزي يه -

 زنه؟ مي حرفي چنين من به اون که کردي کار چي چيه؟ بهش حست بگو آدم بچه مثل

 :گفتم نفس به اعتماد با

 !بدم جوابي تهت و سر بي سواالت به که بينم نمي دليلي -

 :گفت جدي لحني با و داد تکان بار چند را سرش

 داشته داستان اين از شيرين گيري نتيجه يه تا پرسم مي ازش جمع جلوي رم مي االن پس -

 . باشيم

 زا را پيراهنش و دويدم سمتش به و گذاشتم ميز روي را آب ليوان. رفت در سمت به سرعت به و

 :گفتم و گرفتم مشت در پشت

 .گم مي وايستا. وايستا خب، خيلي -

 . ردک نگاهم و زد کمرش به را دستانش و برگشت سمتم به و کرد فوت عصبي حالت به را نفسش

 جمله که طرف هر از. آوردم در را تقشان تق صداي و پيچيدم هم به استرس شدت از را انگشتانم

 :توپيدم خودم به ذهنم در. رسم نمي اي کننده قانع دروغ به ساختم مي

 ديالوگه؟ آوردن کم وقت االن! نويسي مي رمان سرت خير! لعنتي -

 زا ترس اگر من و بود کننده قانع جواب يک منتظر او! فهميد نمي را من خوددرگيري که نيما اما

 البته خودش، خياالت در گذاشتم مي و دادم نمي را جوابش عنوان هيچ به نداشتم آبروريزي

 :بگويم توانستم تنها و گرفتم عميقي نفس. بماند باقي! خودش واقعي خياالت

 .نيما نکن ريزي آبرو -

 :شد آشپزخانه وارد غر غر با نيلوفر

 !بسازي يا بياري آب رفتي -

 نگشر که نيمايي و بود پريده رنگم که مني بوديم، ايستاده رخ به رخ که برادرش و من ديدن با و

 جخار سريع و برداشت را بودم گذاشته ميز روي که آبي ليوان همان و کرد سکوت بود، شده سرخ
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 مي نگاهم موشکافانه. دوختم نيما به دوباره را نگاهم! داد خرج به شعور عمرش در بار يک. شد

 زده حرفي چنين فرزين واقعا بود، فرزين پيش تر طرف آن قدم چند در حواسم ي همه من کردو

 بود؟

 يم و برادرته مثل گفتي! زدي من به ديگه حرف يه شب اون تو! ياقوت نبود من سوال جواب اين -

 هوا در لنگ منو ساله يک! گذاشتم پا زير رو عمه احترام خاطرت به من! کني ثابت خواهريتو خواي

 ... نگه

 :دويدم کالمش ميان

 زا قبل تا. نکردم فکر کسي به ام خونواده جز که ساله يک! ندادم اميدواري تو به وقت هيچ من -

 داده نه جواب چون انداخت، متلک بهم عمه چرا که باشه يادت. بودم مهم خودم فقط هم اون

 به که نخواستم ازت من نذار، سرم به رو چيزي منت! بوده نه جوابم اول همون از من پس! بودم

 .کني صبر پام

 :گفت و داد تکان تاسف با را سرش

  آخرته؟ حرف اين -

 از و داد تکان را سرش و زد پوزخندي هم او. دادم تکان را سرم و فرستادم بيرون را نفسم

 مي مه به چيز همه االن. نشستم صندلي روي و شد سست پاهايم رفتنش با. شد خارج آشپزخانه

 ورحض فاميل جمع در که ببيني خواب به ديگر. شد تمام چيز همه. ياقوت کن آماده را خودت. ريخت

 !کني پيدا

 که بودم منتظر لحظه هر و نخوردم جم آشپزخانه از برويم، آنجا از که کند صدايم يلدا که زماني تا

 بين اند فهميده بود معلوم همه نگاه از چند هر نيفتاد، اتفاق اين اما! بخواند فرا خشم با مرا کسي

 و شود يجر نيما ترسيدم مي. نيانداختم فرزين به نگاهي نيم حتي. است گذشته چيزي نيما و من

 !بودم دادن آب به گل دسته استاد خودم چند هر. دهد آب به گلي دسته

 به ياسمن هاي بچه همراه به ها آن و شديم جدا صادق و يلدا از طيبه عمه ي خانه حياط در جلوي

 . گرفتيم جا فرزين ماشين داخل هم فرزين و پدرم و من و رفتند خودشان خانه سمت
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 و چرخاندم قفل داخل و آوردم بيرون کيفم از را کليد شديم، پياده ماشين از خانه در جلوي وقتي

 و ودب نشسته ماشين داخل فرزين. شود خانه وارد پدرم تا ايستادم عقب قدمي دو کردن، باز از بعد

 :گفتم کرد، مکث در جلوي پدرم. شويم خانه وارد ما بود منتظر

 داخل؟ ري نمي چرا بابا -

 :گفت متفکري ي قيافه با و برگشت سمتم به

 !چپ؟ يا شدم مي وارد راست پاي با بايد -

 :گفتم بود کردن گريه ي آماده آن هر که صدايي با و ماند باز ماندگي در با دهانم

 .داخل برو بيا! حموم و دستشويي نه! ميشي حياط وارد داري بابا -

 فرزين سمت به را سرم ماشين در شدن بسته صداي با. شد حياط وارد و داد تکان را سرش

 :گفت و شد نزديکم. چرخاندم

 گفت؟ مي چي -

 :گفتم و دادم تکان تاسف با را سرم

 . مشاور پيش ببريمش بايد! باتوئه حق کنم فکر -

 رو؟ نيما کي؟ -

! فرزين کني مي سرگردانم. گرفت جان نگاهم در نيما هاي حرف دوباره. شدم دقيق نگاهش در

 :گفتم و زدم غمگيني لبخند

 عام و خاص ي مضحکه طور اين که خودم زندگي به چسبيدم مي داشتم عقل اگر که! منو! نه -

 .نشم

 :گفتم دزديدم مي صورتش از را نگاهم که حالي در و شدم حياط وارد و

 .خير به شب -

 :گفت آرامي صداي با! نبينم را عميقش لبخند چشم ي گوشه از اگر بودم کور

 .بخير شب -
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 .شدم خانه وارد کردنش قفل از بعد و بستم را حياط در هم من و کرد گرد عقب و

*** 

 :گفتم بود اخبار به حواسش ي همه که پدرم به رو تماس قطع با

 .دور راه از آموزش مدرسه مدير. بود اميني آقاي -

 :گفت من به رو و گرفت تلويزيون از را نگاهش

 گفت؟ مي چي -

 از دبع ها، دوشنبه آينده ي هفته از. رسيده حدنصاب به چهارم و سوم هاي نامي ثبت تعداد گفت -

 تشکيل روز و شه مي تشکيل هم دوم و اول کالس زياد احتمال به گفت مي. اونجا ميرم هم ظهر

 .ظهره از بعد شنبه سه هم ها اون

 :گفت و داد تکان را سرش

 !پره وقتت کامل ظهر چهارشنبه تا صبح دوشنبه بعد به اين از پس -

 :گفت و زد لبخند هم او. کردم تاييد لبخندي با

 . جان بابا باشي موفق -

 هک اين نه البته. دهد مي اهميت قبل از بيشتر پدرم که بودم خوشحال. کردم شکر را خدا دلم ته

 مسائل مورد در جواب و سوال به که بود شلوغ سرش آنقدر موقع آن ولي! باشد اهميت بي قبال

 و نشستم مي او دل ور االن هم من نبودند فرزين دوستان و ها سفارش اگر و. رسيد نمي کاري

 .آمدم بيرون فکر از پدرم صداي با. نبود کار از خبري

 .بابا بده قولي يه فقط -

 :گفت زد مي موج آن در عميقي غم که صدايي با. کردم نگاهش سوالي حالت به

 به دستت وقتي بده قول! زدمش زخم کدوم به دونم نمي که شده زندگيم وارد حرام مال اونقدر -

 .بشه صاف مالت که کني خيرات اونقدر رسيد دهنت

 به را سرم و کردم نگاهش ناراحتي با! بگذرد ام خوشي از ثانيه يک گذاري نمي امروزها خدايا

 :گرفت بال و پر دادنم تکان سر همين با انگار. دادم تکان تاييد ي نشانه
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 !بشم بدهکار هم کنم انفاق عمر تمام اگه کنم فکر -

 :گفت و چرخاند خانه دور سرگردان را نگاهش

 !بسوزونمش بايد! بسوزونم رو خونه اين بايد! ناپاکه خونه اين جاي همه -

 :گفتم و برداشتم خيز سريع. شد بلند جايش از ناگهان

 بابا؟ شد چي -

 و چرخاند خانه دور سرگردان را نگاهش باز و شد اشکي و سرخ ثانيه از کسري در هايش چشم

 :گفت

 ينا هشدار من به مادرت رسيد؟ کجا به زندگيم بيني نمي. گرفت منو آهش کرد، نفرينم مادرت -

 .... من بود، داده رو روزها

 :گفت را دستم دو هر و شد خم و افتاد هق هق به

 مي درست چيزو همه راه اول همون...  موقع همون وگرنه! شکليه چه دنيا اون دونستم نمي من -

... ها شما به مادرت، به. پدرم به برادرهام، به مادرم، به خواهرم، به! بدهکارم همه به من. کردم

 .... بفهمه فرزين اگر. بيارم دست به جوري چه رو فرزين دل من! وااااي

 :گفت ترساني نگاه با و کشيد پس را دستانش و. شد حرفش ي ادامه از مانع حياط زنگ صداي

 ترسوندمت؟! پريده رنگت! بابا؟ خوبي -

 :پرسيدم پدرم حرف ي ادامه در زنگ، صداي به توجه بي

 بفهمه؟ رو چي فرزين -

 :گفت و دوخت آيفون به را نگاهش. شد بلند زنگ صداي دوباره

 همين دنيا اون تو جام خوام نمي من. کنم سبک خودمو تا بگم. بگم بهش بايد! چيزها خيلي -

 . برم تر بار سبک بايد..  من! بمونه جوري

 :گفتم مقدمه بي و انداختم چنگ آستينش به

 نيست؟ منظورت که شهال با خونيش ي رابطه مورد در بابا -
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 :گفتم التماس با دارد، ربط فهميدم. دوخت من به را نگاهش ترسان

 !خدا به بيشتره ثوابش نگفتنش! نگيا بهش -

 از را آستينش پدرم. شد سره يک زنگ بار اين. شد تر چشمانش دوباره فقط و نزد حرفي اما

 ترف مي اتاقش سمت به که درحالي و کرد باز را در و رفت آيفون سمت به و کشيد بيرون دستم

 :گفت

 .يلداست -

 هاي صحبت تمام آمد خانه داخل به وقتي. داشتم احتياج يلدا حضور به چقدر. بست را اتاق در و

 به هم با و ريخت اشک من مثل هم او گفتم، برايش فرزين به مربوط قسمت از غير به را پدرم

 ييعن خودشان ي رشته در که تحصيلش دوران دوستان از نفر دو يکي با و رفتيم من اتاق داخل

 داشت، مطب که ها آن از يکي از توانست و گرفت تماس بودند داده تحصيل ادامه روانشناسي

 . بگيرد نوبت هفته همان براي

 زودي به را خودش بود گرفته پيش در که افراطي اين با او. کرديم مي پدرم حال به فکري بايد

 مستحبات به و بود کرده ول را واجبات! راست يا چپ پاي با خانه به ورود همان مثل. کرد مي نابود

 .بود چسبيده

 باز سر ديگري سمت از مشکالت کنم درست بخواهم را هرجا که بود شده ثابت من به کل در اما

 .کنند مي

 .گرفت تماس من با ياسمن مدرسه از خروج محض به که. بود بعد روز اش نمونه

 ....شم مي ديوونه دارم ياقوت -

 :گفتم اضطراب با. انداخت طپش به را قلبم اش گريه صداي و

 ياسي؟ شده چي -

 :گفت گريه با او و

 برادرش به اموالشو ي همه وکالت کاميار دونستم نمي من ياقوت کرد؟ چشم منو زندگي کي -

 ثابت حقوق بخواد که نبوده دولت کارمند که کاميار! ده نمي جواب حاال هم چيز همه بي اون داده،

 .نيست بند جا هيچ به دستم دستمونه رو خرج همه اين. باشه داشته
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 :گفتم کرده بغض صداي با. نداشتم توانايي ديگر. بريد را امانم اش گريه و

 کني؟ کار چي خواي مي حاال -

 :گفت گريه با. بود کرده ترمز پايم جلوي که شدم تاکسي سوار و

 !اونجوري که هم بابا! ندارم رو کسي که من -

 .فرزين پيش برويم که خواست من از زباني بي زبان با و

 :گفتم و کردم فوت را نفسم

 .بريم هم با خونتون ميام من. باش آماده فرزين، پيش بريم خواي مي اگه -

*** 

 با ارکامي! کردم نمي کمکي بودم جايش به اگر من. داد مي تکان عصبي حالت به را پايش فرزين

 فرزين جاي به که حاال ولي! بود نکرده توهين فرزين به کم ياسمن، آمد و رفت کردن ممنوع

 . کند کاري فرزين که کردم مي دعا خودم جانب از پس! نبودم

 :گفت حرص با و کرد باز لب

 !فکر بي قدر اين هم مرد -

 را سرش و دوخت نگاهم در را نگاهش فرزين. نگفت چيزي و کرد پاک را هايش اشک ياسمن

 آن در واقعا من که. بفهمم را چيزي نگاهش از من خواست مي انگار البته. داد تکان نامحسوس

 :گفت ياسمن به رو و گرفت را نگاهش کالفه فرزين. نداشتم درک لحظه

 داده؟ بهش چيزو همه وکالت! جرياني؟ در چقدر -

 داپي اش گونه روي به را راهشان هايش اشک دوباره که حالي در و کشيد باال را اش بيني ياسمن

 :گفت کردند مي

 برادرش به داد هاشو زمين وکالت قبل ماه چند دونستم مي فقط! نميارم در سر چيزي از که من -

 . داشت نمي نگه نقد پول وقت هيچ کاميار آخه. بفروشه براش که کميل،
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 به حاال حتما که بود يلدا پيش دلم. دادم مي گوش هايشان حرف به فقط و بودم کرده سکوت

 اه بچه که نپرسيدم اصال چرا. گرفت لجم ام مالحظگي بي از. بودند مطب در صادق و پدرم همراه

 .داشت هم ديگر فرزند چند پدرم کاش! بود کم تعدادمان کنم فکر سپارد؟ مي کي به را

 .کنن احداث رو کارخونه و بگيرن مصرف بار يک ظروف ي کارخونه مجوز نفري چند خواستن مي -

 :گفت و زد پوزخند فرزين. کردم نگاه ياسمن به رفته باال ابروهاي با

 !جالبه -

 :گفتم نشود معلوم ام دلخوري کردم مي سعي که لحني با

 بگين؟ ما به خواستين نمي بيفته راه کارخونه که موقعي تا يعني -

 هايش لب. کشاندم فرزين سمت به را نگاهم. ريخت اشک آرام آرام و کرد سکوت هم باز ياسمن

 :بگويم خواستم مي. بود زده زل من به اخم با و داد مي فشار هم به را

 به واموالش بره شوهرش گفتم من مگه اصال بخواد؟ کمک تو از بياد گفتم من مگه! چه من به خب -

 بسپره؟ برادرش

 :گفت نمادين قهري با و شد بلند صندلي روي از ياسمن

 !اينجا ميومديم نبايد هم اول از انگار. شديم مزاحمت که ببخش -

 :گفت و کشيد هم در را ابروهايش فرزين

 !کنه مي ناز من واسه! بينم بشين -

 از اي گوشه. شد خارج و رفت در سمت به دست به موبايل و شد بلند مبلش روي از خودش و

 :گفتم و کردم نشستنش به وادار و گرفتم را ياسمن مانتوي

 شوهرت؟ خانواده يا! ها؟ عمو بگيري؟ کمک کي از بري خواي مي -

 :گفت بغض با

 !کنه مي برخورد طور چه سنگشه زير دستم بيني نمي -

 :گفتم رفته باال ابروهاي با
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 !نديدم بدي برخورد که من -

 :گفت و شد بنگاه وارد دقيقه چند از بعد فرزين

 ايدش! چيه حرفش ببين! کميله خود با کردن صحبت اول قدم. کردم صحبت دوستام از يکي با -

 مي اقدام قانوني وقت اون جديه قضيه ديدي اگر اش، خانواده سراغ برو نشد. نداره بدي قصد

 .کنيم

 :گفت دو هر به رو فرزين و داد تکان را سرش مظلومانه ياسمن

 .برگشته حتما هم باباتون مغازه، تو دارم قرار االن خونه، برين هم فعال -

 اسمني به رو شديم خارج بنگاه از وقتي. رفتيم در سمت به کرديم تشکر او از و شديم بلند دو هر

 :گفتم

 .گردم مي بر االن کن، صبر لحظه يه -

 اش انهچ به را دستش فرزين. برگشتم بنگاه داخل به بشنوم ياسمن جانب از جوابي که آن بدون و

 ژستش از و دوخت من به را نگاهش مجددم ورود با کرد، مي نگاه رو به رو به متفکرانه و بود زده

 :گفت و شد خارج

 شده؟ چي -

 :گفتم و گرفتم قرار ميز جلوي و رفتم ميزش سمت به

 .کني کمک ياسمن به خواي مي که ممنون -

 :گفت تعجب با و داد باال را ابروهايش

 !برگشتي اين گفتن براي. ... کنم مي خواهش -

 که حاال مخصوصا. دهد ادامه را مدت اين سنگيني سر خواستم نمي. گرفتم عميقي نفس

 هک آنچه بايد پس کردم، مي ترميم دوباره را مان رابطه بود بهتر بود، شده تر روشن احساساتم

 :آوردم مي زبان به بود کرده مشغول را ذهنم

 نزدي؟ که حرفي! ... ديگه انداختي بيرون رو نيما فقط تو -

 :گفت و بست نقش هايش لب روي لبخندي
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 .بچه کارت پي برو -

 :کرد اضافه خنده با و گرفت را نگاهش و

 !بپرسه که اومده يادش تازه هفته دو از بعد -

 :گفتم و کردم خم صورتش جلوي را سرم

 !يباش نگفته که باشه مونده چيزي کردم نمي فکر و داشتم اعتماد حرفت به چون نپرسيدم -

 :گفت بود در به نگاهش که حالي در و کرد اخمي

 .خونتون بيام شب هم شايد. زنم مي زنگ بهت برو، فعال -

 را نگاهم دوباره. بود دوخته چشم ما به و بود منتظرم رو پياده در ياسمن. کردم دنبال را نگاهش رد

 :گفتم داشتم مي بر عقب به قدم يک که حالي در.  دوختم فرزين به

 .ممنون هم باز -

 :گفت و زد کجي لبخند

 !اس وظيفه -

 مي من هم و خودش هم! وظيفه. شديم همراه ياسمن با و آمدم بيرون مغازه از و زدم تلخي لبخند

 !همين کرد، مي لطف فقط فرزين! نيست کار در اي وظيفه هيچ که دانستيم

 :بود فرزين جانب از. آمد پيام موبايلم براي شديم که تاکسي سوار

 !بود شلوغ مغازه و اومد! نياين خبر بي ديگه دفعه -

 . شد نمي شب روزش زد نمي را نيشش اگر! گرفت ام خنده

 گفتي؟ بهش چي مغازه تو رفتي -

 جواب و بود پرسيده را سوال اين آرامي صداي با که دوختم ياسمن به و گرفتم موبايلم از را نگاهم

 :دادم

 .بود خصوصي کار يه. هيچي -

 :گفت دوخت مي چشم برو رو به که حالي در و داد باال را ابروهايش
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 .کرده کار درست يلدا ي شامه پس -

 :گفتم و کردم اخم

 ... به گرده نمي بر خصوصي کار هر -

 :گفت آرامي همچنان صداي و جدي لحني با و کرد قطع را حرفم و برگشت سمتم به

! اونه از باالتر خيلي ارزشت باشه حواست فقط! يخ کوه اون به حتي ببند، دل خواي مي کي هر به -

 !ندي وا نذاشته پيش پا اون که وقتي تا

 ات و شديم پياده ميدان دور. کردم سکوت هم من و کرد حساب را تاکسي ي کرايه و شد ساکت و

 هک رسيدم نتيجه اين به و کردم مرور بارها ذهنم در را ياسمن ي جمله. افتاديم راه به پياده خانه

 وتسک دلي دو با! نبود خصمانه فرزين به نگاهش يلدا مثل او اقل حد! کرد حساب او روي شود مي

 :شکستم را

 ياسمن؟ -

 نگاه! رفت مي تباهي به اش زندگي ها سال ي ثمره! داشت هم حق بود، رفته فرو فکر در حسابي

 :گفتم. دوخت من به را صامتش

 بستي؟ دل فرزين به فهميدي که شد چي -

 :گفت تاخير با و زد پوزخندي

 مگفت خودم با زد پس رو يلدا وقتي. بودم کرده بافي خيال فرزين هاي برخورد از يلدا مثل منم -

 به خواستم! گذاشت قالش زنش و شد جوري اون ازدواجش که هم بعدش! منه با دلش شايد

 گفت و پرم تو زد قشنگ خيلي هم اون که کردم عالقه ابراز بهش و کنم آرومش خودم ي شيوه

 !نکنم فکر موضوع اين به ديگه

 :گفت و فرستاد بيرون آه صورت به را نفسش

 ! شه مي سيخ تنم به مو کنم مي هم فکر بهش حتي االن! بودم شده شجاع واقعا روز اون من -

 :گفت و کرد نگاه صورتم به غم با
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 ازدواج از بعد ولي...  ولي شد عشق برام! بود حامي بود، مادر بود، پدر. بود چيز همه فرزين -

 رو غرورم که اين خاطر به رو خودم بار هزار و بستم دل بهش که کرد محبت بهم کاميار اونقدر

 .کردم لعنت گذاشتم پا زير فرزين براي

 از بعد و داد دل که ياسمن! کرد رسوا را خودش و باخت دل که يلدا! گذشت سکوت در راه بقيه و

 رسوايي اش نتيجه هم من دادن دل عاقبت و آخر نکند خدايا! شد اعتماد بي او به همسرش سالها

  باشد؟ اعتمادي بي و

 وارد با .زدم پوزخند احمقانه ي کلمه اين به خودم و باشد؟ نفرين فرزين نکند! افتادم يلدا حرف ياد

 مه مردانه کفش جفت يک البته برگشتند، خانه به يلدا و پدرم که شديم متوجه خانه به شدن

 .بودند نيما به متعلق ها کفش شديم، خانه وارد ياسمن با! بود در پشت

 هاي بل با يلدا. عميقش هاي نگاه کردن حذف با البته کرد، برخورد هميشه مثل نيما. کرديم سالم

 :يدپرس ياسمن. نشستم کنارشان و برداشتم سرم روي از را چادرم. بود نشسته مبل روي آويزان

 کجاست؟ بابا -

 :گفت اخم با نيما. کرد اشاره را اتاق يلدا

 گين؟ نمي هيچي شما وقت اون وخيمه، اينقدر عمو وضعيت -

 :داد جواب ياسمن

 !داره گرفتاري خودش براي کس هر بگيم؟ چي -

 :گفت باجديت نيما

 ؟بگين هم باز خواستين نمي ديدم نمي دکتر به رفتن موقع رو يلدا اتفاقي امروز اگر يعني -

 :گفتم يلدا به رو نداشتم، را نيما سواالت ي حوصله

 شد؟ چي نتيجه -

 :گفت و کشيد آهي يلدا

 معنوي حاظل از بتونه که کسي پيش ببريمش بايد داره، نياز ديني مشاور به بيشتر گفت دوستم -

 .کنه درمانش
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 :گفتم و دادم باال را ابروهايم

 ميگي؟ جدي -

 :گفت و داد تکان را سرش

 .بود اونجا هم اون. بپرس نيما از کني نمي باور -

 :گفت ناراحتي با نيما

 ايراد گفت کاري اول همين و مطب خودي بي نکشونش جلسه ده که داشت معرفت اونقدر باز -

 . است بوده رفته ها آن همراه به هم نيما که شد معلوم پس خب! کجاست از کار

 :پرسيد ياسمن

 کجان؟ ها بچه و صادق -

 .شاگردش دست سپرده رو فروشگاه امروز. موندن خونه -

 .رفتم اتاقم به و ندادم گوش هايشان صحبت باقي به و شدم بلند مبل روي از من و

 يروحان. برم مي رضا سيد پيش را او فردا همين است؟ کننده اميدوار روانشناس، خانوم نظر اين

 . است پدرم اعتماد مورد هم و دارد حوزوي تحصيالت هم که

 شب خواست مي دلم ولي است، خودخواهانه کردم، لباسم تعويض به شروع و بستم را اتاق در

 .بشنوم تنهايي در را فرزين هاي حرف خواست مي دلم. نباشند خانه در کدامشان هيچ

 و رساندم او به را خودم. بود خداحافظي حال در ياسمن. شدم خارج اتاق از لباسم تعويض از بعد

 :گفتم

 موني؟ نمي ناهار ياسي؟ کجا -

 :داد جواب من به رو او جاي به يلدا

 .برم خوام مي گه مي کنم مي اصرار چي هر -

 :گفت ناراحتي با ياسمن

 .گردم برمي زود گفتم پيشش، مونده شوهرم خواهر دختر -
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 :گفت و شد بلند مبل روي از نيما

 حالش؟ نکرده تغييري -

 :گفت و لرزاند لب ياسمن

 من به ديشب مثال. بذارم تنهاش تونم نمي عجيبه، رفتارهاش بعضي هم هنوز اما! چرا که بهتر -

 ساعت يه که صورتي در! داري من با نسبتي چه مگه! اينجايي همش چي براي تو برو، گه مي

 !گرفت مي ازم رو ارميا و کيميا خبر قبلش

 :گفت لب زير و داد تکان سري نيما. کرد سکوت و شد اشک از پر هايش چشم و

 .شه خوب تر زود ايشاله -

 :گفت و گرفت نفسي و

 .رسونمت مي خودم. بريم بيا -

 :گفت يلدا. شد بلند زنگ صداي همزمان و

 .رسونتت مي اون باال، نياد گم مي بهش. صادقه حتما -

 :گفت جمع به رو در کردن باز از بعد و رفت آيفون سمت به سريع و

 . صادقه -

 مي هم شام براي اگر. داشت نگه ناهار براي را او رفتن، بر مبني نيما هاي اصرار رقم علي و

 .ريختم مي را شان همه خون! ماندند

 هم را پدرم صادق برگشتن از بعد و. پيچيد خانه در گلناز و ارميا و کيميا صداي و سر بعد اي لحظه

 .نشستيم ناهار ميز دور همه و کرديم بيدار

 حرف و فرزين به! نه که شب خود به بود، شب به حواسم ي همه ولي خوردم، مي ناهار ظاهرا

 ايبر استرس و انتظار همه اين يعني. خنثي حتي و باشد بد! باشد خوب توانست مي که هايش

 .نيفتد خاصي اتفاق هيچ و باشد بيهوده شبم رسيدن

 ! نبود هم مطلق سکوت زلزله تا سه آن لطف به البته. شکست را سکوت يلدا
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 تاداف عزيز زحمت ما، خونه وضعيت و مريم ازدواج با! طفلکي آره؟ عزيزه خونه همش نيلوفر حتما -

 !ميترا و حنانه و اون دوش رو

 :گفت يلدا جواب و سوال در نيما

 ! نهايتا شب دو اي هفته! نيست اونجا هم ش همه نه -

 :گفت آرامي صداي و لبخند با و

 .ميشيم دار دوماد داريم هم ما باشه، خودمون بين -

 :داد ادامه خودش نيما و شديم خيره او به هيجان با همه

 .هست هم بابا دوست پسر البته. دانشگاهشه دوران کالسي هم -

 :گفت و زد نيما ي شانه روي به را دستش پدرم

 !پسرم خودت عروسي مبارکي، به... شاا ان -

 به پدرم رفح اين از بعد نيما بود هميشه مثل اگر! نبود سابق مثل چيز هيچ. گفتيم تبريک هم بقيه

 دست من از نيما که خواستم نمي را همين من مگر! چرا دانم نمي! گرفت دلم. کرد مي نگاه من

 مبخواه من که زماني يعني! بود نيلوفر ازدواج به پوستي زير حسادتي خاطر به شايد بکشد؟

 خودم کنم ازدواج فرزين از غير کسي با اگر گويند؟ مي تبريک من به همه کنم عروسي

 ! خوشحالم؟

! ودب توجه خواستار دلم شايد! داشتم بدي حس. نشدم کالم هم او با برود خانه از نيما که زماني تا

 هممنف زبان دل و فرزين لطف به که بود نيما بود خواهانم هايم محلي بي ي همه با که کسي تنها

 .دادم دست از هم را آن

 رفتنشان با. رفتند هم صادق و يلدا ها بچه زياد صداي و سر خاطر به نيما رفتن از بعد ساعتي

 . رفتم پدرم اتاق به آشپزخانه کردن جمع از بعد و. فرستادم بيرون آسودگي با را نفسم

 تحال از بعضي. نشاندم لب روي لبخندي. بود مطالعه مشغول و بود گرفته دست در را اي روزنامه

 با. منشست تخت ي لبه و رفتم سمتش به. خواندن روزنامه همين مثل بودند، دلگرمي باعث هايش

 :گفتم و گرفتم دست در را دستش. زد زل صورتم به و گذاشت کناري به را روزنامه ديدنم
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 رضا؟ سيد پيش بريم فردا -

 :گفت نگراني با

 شه؟ مي درست يعني -

 کردن بلند از بعد و گذاشت سرم روي را ديگرش دست و بوسيدم را دستش پشت و شدم خم

 :گفتم سرم

 !بابا الراحمينه ارحم خدا -

 :گفتم و شدم بلند تخت روي از. داد تکان را سرش و شدند خيس چشمايش

 .ذاريم مي ميون در باهاش. مياد فرزين شب بابا، کن استراحت -

 .کردم ترک را اتاق و

*** 

 صداي بود، پدرم اتاق در و بود آمده خانه به پيش ربع يک فرزين بود، شب هشت نزديک ساعت

 و بود پيچيده خانه در گوشت کوکوي بوي. بود حجره و خانه فروش مورد در آمد، مي صحبتشان

 !شوند خارج اتاق از خان فرزين جناب که بودم منتظر و بودم نشسته مبل روي حوصله بي من

 و نشاند لب روي کمرنگي لبخند من ي کالفه ي چهره ديدن با و شد خارج اتاق از دقايقي از بعد

 :گفت

 !کردي اخم چيه؟ -

 :گفت پدرم اتاق در به نگاهي با و نشست رويم به رو مبل روي و

 !مياره افسردگي بيشتر خودش که اين اتاقه؟ تو همش -

 :گفتم و گرفتم نفسي

 .کنم اصرار کاري هر بابت بهش زياد خوام نمي! اونجا ميره همش خودش -

 :گفت و داد تکان را سرش

 داشتين؟ مهمون امروز -
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 :گفتم و کردم نگاهش عميق

 ... قبل مثل گذاريش خبر ولي اتاقه توي! خوبه -

 لحني با .شد مي طلبکار که بود او هميشه! نبود درست اين. بستم را دهانم فرزين خشمگين نگاه با

 :گفت جدي

 زدي؟ مي حرف چي از بنگاه تو ظهر -

 :گفتم و انداختم پايين را سرم

 !گفتين؟ هم به چيزهايي چه نيما با بدونم خوام مي -

 زده؟ حرف باهات نيما -

 بگذارم؟ چه پاي به را اش عصبي نگاه و جدي لحن. آوردم باال اش جدي هاي چشم تا را نگاهم

 ! کني مي حسادت بگويم که فرزين نيستي سال و سن کم

 :نماند جوابم منتظر

 !بکشه شونه و شاخ واسم بچه يه بذارم که نداشتي توقع -

 :گفتم صورتم در تغييري ايجاد بدون

 !سالشه سي -

 طرفداري خاطر به سکوتش و تعجب اين. گرفت ام خنده. کرد سکوت و رفت باال ابروهايش

 :گفتم و شدم خم جلو به کمي. فهميدم را يکي اين ديگر. بود نيما از نامحسوسم

 .نذارم مايه تو از خودم از دفاع براي بودي گفته بهم -

 :گفت و داد باال را ابرويش يک

 خب؟ -

 :گفتم سپس و فشردم هم به را هايم لب گرفت، مي را نفسم به اعتماد جديتش اين

 !گذاشتي مايه من از خودت از دفاع براي تو اما -

 :گفت و زد پوزخندي
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 .دارم مترجم به احتياج هام حرف تفهيم براي ظاهرا -

 :کردم اخم

 !نيستم نفهم -

 :گفت و کرد اخم متقابال هم او

 !کني مي صادر حکم و دوزي مي و بري مي خودت واسه تو زدم؟ حرفي چنين من -

 :گفت بود افزايش حال در تُنش که صدايي با او که بزنم حرفي تا کردم باز را دهانم

 !نذار مايه من از که! کردي؟ رو بچگانه برداشت همين فقط من حرف همه اون از -

. باشم ندهشنو فعال بود بهتر. گرفتم را دهانم جلوي موقع به که ببرم باال را صدايم متقابال خواستم

 :گفت و شد متمايل من سمت به

 رخواه رو تو من چون! باشي خواهر برام توني نمي گفتم بهت! کردي؟ مشخص خودتو موضع تو -

 !دونم نمي خودم

 و شد دور قدمي و شد بلند مبل روي از! بگذارم حسابي چه به را حرف اين ماند، باز نيمه دهانم

 :گفت و برگشت دوباره

 برادر تو براي اما! ديدن ديگه چشم يه به منو ها اون اما کردم، برادري خواهرات حق در من -

 ... تو و نبودم

 :بگويم اي رفته تحليل صداي با توانستم فقط. زد زل هايم چشم به ناراحتي با و کرد سکوت

 !فهمم نمي -

 :توپيدم خودم به. کرد مکث. رفت هال در سمت به و گرفت من از را نگاهش. شد غمگين نگاهش

 . بزن حرفي! ياقوت نشو الل -

 مي من از را نگاهش که حالي در و داد تکيه در به و برگشت سمتم به. کردم سکوت هم باز اما

 :گفت گرفت

 .حيفي...  بخوام خودم براي رو تو که خودخواهيه -
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 اگر حتي خدايا! گفت؟ چه. بود مانده باز دهانم. شد خارج خانه از ممکن حالت ترين سريع با و

 اعتراف من به اش عالقه به فرزين. کرد اعتراف! شود نمي بدهم ادامه ام بازي خنگ به بخواهم

 .عالقه به اعتراف جز داشت شباهت چيز همه به البته! بود شيريني اعتراف چه کرد؟

 من به حسي هم او خواستم مي اينکه نه مگر کردم، نگاهش فقط ها منگ مثل من و زد حرف او

 را تصميمي چنين خودم نبايد حيفم؟ او براي من داد، حکم و کرد قضاوت و زد حرف او! باشد داشته

 بگيرد؟ تصميم بايد او هم مورد اين در! بگيرم؟

 زخانهآشپ سمت به! نه يا رسند مي زمين به دانستم نمي که هايي قدم با و شدم بلند مبل روي از

 .رفتم اتاقم به بعد و برگرداندم را کوکو هاي برش و زدم سر شام به و رفتم

 هب شروع و کردم روشن را کامپيوترم پس بود، برگشته بودم داده دست از مدت اين در که حسي

 تنمنوش به مرتب اگر بود، نمانده الهه با مشترکم رمان انتهاي به چيزي. کردم جديد پست تايپ

 الهه به آماده را پستم بعد دقيقه چند. کردم مي تمامش ديگر ماه يک از کمتر دادم مي ادامه

 .زدم صدا را پدرم و چيدم را ميز و برگشتم آشپزخانه به و دادم تحويل

 قرار برويم رو و آمد ميز سمت به بود پايش جلوي به نگاهش که حالي در و بازکرد را اتاق در

 و گذاشتم جلويش و دادم قرار ظرف در کوکو از برشي و کردم ريز خيارشور و گوجه برايش. گرفت

 :گفتم لبخندي با

 .شده خوشمزه خيلي که بابا بخور -

 :گفت بگيرد غذايش از را نگاهش آنکه بدون

 !دادي خواهرات دل به دل هم تو پس -

 :گفتم و گرفتم پدرم از را ام زده خجالت نگاه و شد خشک راه ي نيمه در دستم

 شنيدي؟ حرفامونو -

 :گفت و کشيد آهي

 ينسوم غرور شدن شکسته طاقت ديگه وگرنه! توئه با دلش فرزين که باقيه شکرش جاي باز -

 .نداشتم دخترمو

 :گفتم اي گرفته صداي با. بود خوابيده پدرم حرف پشت غم چقدر
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 .بابا خوام مي معذرت -

 :گفت و داد قرار من دست روي و کشيد جلو سمت به ميز روي را دستش

 چه من که بدونه فرزين اگر شايد. تونم همه روي ي شرمنده که منم. بخوام معذرت بايد من -

 !بشه خواهرات مثل هم تو دل سرنوشت....  کردم حقش در ظلمي

 :گفتم اي نيمه و نصفه لبخند با و آوردم باال را نگاهم

 بگي؟ بهش خواي مي -

 :شد سرخ چشمانش

 بگم؟ نبايد -

 :گفت و گذاشت دستم روي و آورد جلو هم را ديگرش دست. کردم سکوت

 که اين خاطر به نه! باشه دل ته از بکنه من به کمکي و ببنده دل تو به باشه قرار اگر و بدونه بايد -

 !داره ديني من به نسبت کنه مي فکر

 :گفتم و دادم تکان حرفش تاييد به را سرم. بود پدرم با حق

 .بگو بهش وقتشه کردي حس که موقع هر -

 دست غذاي به نگاهي. نداشتم اشتهايي ديگر من. شد غذايش خوردن مشغول و زد لبخندي

 :گفتم خدا به دلم در و انداختم ام نخورده

 خوشي دووم يعني! نه؟ کني مي جبران داري حاال بودم دور مسائل از تحصيل دوران تو چقدر هر -

 برسه؟ دقيقه يه به حداقل نبايد هام

 زا بعد هم من و برگشت اتاقش به او! نبرديم خوردنش از لذتي پدرم نه و من نه که شامي از بعد

 :بود فرزين جانب از. بود آمده پيام موبايلم براي. رفتم اتاقم به ها ظرف شستن

 .بابات دنبال ميام صبح ده ساعت فردا. کردم هماهنگ رضا سيد با -

 :نوشتم جوابش در

 .بيام خوام مي هم من -
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 :داد جواب اي دقيقه از بعد و

 .اونجام ده ساعت صبح. ميلته جور هر -

*** 

 :گفت و چرخاند دست در را سبزش تسبيح رضا سيد

 حاجي؟ ميده آزارت همه از بيشتر چي -

 :داد جواب حال همان در. بود کرده خم را سرش پدرم

 .شده قاطي مالم توي که حرومي مال -

 فرزين. بود نگاهش در حرفي انگار. آورد در گردش به فرزين و من بين را نگاهش رضا سيد

 فرزين به سوالي. دوخت پدرم به دوباره را نگاهش رضا سيد و داد تکان راست و چپ به را سرش

 :گفت و آورد گوشم نزديک را سرش کردم، نگاه

 !خيلي کردم، اعالم سرم دادن تکون با هم من! چقدره مال بودن حروم غلظت بدونه خواست مي -

 نفرزي فشردم، هم به را هايم لب. برد عقب را سرش بود، لبش روي کمرنگي لبخند که حالي در و

 !خنگ زيادي من يا بود؟ تيز زيادي

 :گفت پدرم به خطاب رضا سيد

 تا. بگير رو اصلش فقط داري طلب که هم هايي اون بده، رو اصلش فقط بدهکاري که پولي از -

 .شه مي صاف مالت حدي

 :گفت راست و چپ به سرش دادن تکان بار چند از بعد و آورد باال را قرمزش و خيس نگاه پدرم

 که پولي! چي دادم رو سودشون که هايي اون! چي گرفتم که اونايي پس! شه نمي صاف! سيد نه -

 رو ام ديگه دختر تا دو عروسي و جهيزيه خرج! دادم دخترامو دانشگاه شهريه! رفتم حج باهاش

 چي؟ دادم

 اما. شود مسلط خودش به کاش. کند گريه پدرم خواست نمي دلم. بود کرده عميقي اخم رضا سيد

 . کرد گريه بلند صداي با و گذاشت صورتش روي را هايش دست پدرم و نداشت دوامي دعايم

 :گفت و گرفت عميقي نفس رضا سيد
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 داري پيش در سختي کار ؟!کني جدا خراب هاي مرغ تخم از رو سالم هاي مرغ تخم خواي مي -

 !کمال حاج

 :گفت کنجکاوي با فرزين

 مرغ؟ تخم -

 :گفت و داد تکان را سرش سيد

  .کنه گناه به وادار رو ها اون تونست نمي کسي و نداشتند گناه اي ذره که شهري مردم ماجراي -

 او هب حواسمان که فرزين و من به رو همزمان و گرفت پدرم سمت به را کاغذي دستمال بسته سيد

 :گفت بود

 هر از! ريا نه بودن غيبت اهل نه بود، کلک و دوز از دور به و پاک معامالتشون شهر اين مردم -

 مي مسلط ها اون بر جديدي پادشاه که اين تا. بودن هم پشت جوره همه و بودند معصوم گناهي

 فالن همه گه مي شهر مردم به رو! کنه همراه خودش بد ذات با رو مردمش گيره مي تصميم و شه

 . دارن دستشون توي مرغ تخم يک که حالي در بشن جمع شهر ميدان در روز

 يب متوجه که رضا سيد. بفهمم پدرم به را ربطش و برسد داستان پايان به داشتم دوست تر زود

 :گفت و زد رويم به لبخندي بود شده من قراري

 رو هاشون مرغ تخم همه ده مي فرمان پادشاه. ميارن خودشون با هم مرغ تخم و ميان همه -

 دهمي فرمان بعد. کنن مي رو کار اين همه. بود شده ديده تدارک قبل از که بزرگي سبد توي بذارن

 به شبيه خيلي ظاهر در ها مرغ تخم شد؟ چي شدي متوجه. برداره رو مرغش تخم کس هر حاال

 .ان ديگه هم

 :داد ادامه فرزين و

 !باشه هم خراب مرغ تخم توشون داره امکان ولي -

 :گفتم من و

 !تر بزرگ و کوچک کمي يا و -

 :گفت و داد تکان تاييد معناي به رو سرش سيد
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 .گرفت صورت ناخواسته گناهشون اولين و! شد ديگه هم مال قاطي مالشون بله، -

 :داد ادامه رضا سيد و کرديم نگاه پدرم به سه هر و

 حاجي؟ شدي داستان اين از منظورم متوجه -

 :گفت و داد تکان را سرش پدرم

 ممکن که مرغي تخم به دادن مي رضايت همه اگر کرد، نمي پيدا ادامه گناهشون صورت يه در -

 !باشن برداشته اشتباه بود

 :گفت و کرد کنجکاوي روي از اخمي رضا سيد

 ! بگيري؟ رو رضايتشون بري خواي مي -

 :گفت و زد دل ته از لبخندي سيد. داد تکان را سرش پدرم

 ارتک زشتي به که همين. بيني مي هم رو اش نتيجه که... شاا ان! مرد باشه پناهت و پشت خدا -

 .برنداشته تو از رو نگاهش هنوز خدا يعني بردي پي

 :گفت رضايت سر از لبخندي با فرزين

 درسته؟! جريانشه در مال کردن صاف اول قدم پس -

 :گفت و شد مانع پدرم که بزند حرفي خواست و داد تکان را سرش سيد

 .خوام نمي رو دنيا اون آتش اي ذره من! کنم صاف رو االن تا کردم خرج که مالي چطوري پس -

 :گفت و فرستاد بيرون آه صورت به را نفسش سيد

 .بشه نصيبت نصوح مثل اجري شايد کن، زياد رو تحملت سخته، -

 تدانس مي هم فرزين انگار. دانستم مي ديگر را نصوح داستان. شد اشک غرق پدرم چشمان باز

 :گفت و شد بلند زمين روي از نکرد، کنجکاوي مرغ تخم جريان مثل که

 .شيم مي مزاحمتون هم باز -
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 هخان از و نکرديم قبول کرد، ناهار براي ماندن به اصرار سيد چقدر هر و شديم بلند هم پدرم و من

 توانم در که جايي تا خودم ولي دانستم نمي را فرزين. داشتيم رو پيش را سختي کار. شديم خارج

 .ماندم مي پدرم پشت بود

 داستان به تبديل را آن فرصت اولين در مطمئنا. بود جالب برايم رضا سيد امروز هاي صحبت

 بوديم برگشته که وقتي از. بدانند را آن هم بقيه تا دادم مي قرار سايت در و کردم مي کوتاهي

 روي فرزين. بود برداشته را خانه کل اش گريه صداي و بود نشسته سجاده روي اتاقش در پدرم

 .زخانهآشپ ميز پشت صندلي روي هم من و. بود شده خيره خاموش تلويزيون به و بود نشسته مبل

 !کنم مي فکر طور اين من يا شه مي طبيعي غير داره هاش گريه هم نظرتو به -

 را خانه کل پدرم فرياد صداي همزمان و کردم نگاه بود پرسيده را سوال اين که فرزين به

 :برداشت

 .نفهميدم بودم، کور! کردم غلط. بذار من پاي جلوي راهي يه خودت! خدايـــــا -

 و دکر سد را راهم جلوي فرزين که بروم اتاق سمت به خواستم و شدم بلند صندلي روي از سريع

 :گفت

 سبک! رهبهت کنه خلوت خدا با بيشتر چقدر هر گفت گفت؟ چي رضا سيد برگشتن موقع نشنيدي -

 .شه مي تر

 :گفت و کرد اشاره را مبل فرزين. چرخاندم فرزين و اتاق در بين را قرارم بي نگاه

 .بشين بگير -

 هم فرزين و نشستم. رفتم مبل سمت به شد مي تر اشک پر لحظه هر هايم چشم که حالي در

 ودب بلند پدرم ي گريه صداي چنان هم که اي دقيقه از بعد. کرد اتاق در پشت زدن قدم به شروع

 :گفت مقدمه بي من به رو و داد تکيه در به

 !سنگيني سر! چيه؟ -

 :گفت و زد پوزخندي! رفت باال ناخودآگاه ابروهايم

 .بيخيال -
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 مي صدايش و رفتم مي بايد. بست را در سرش پشت و شد پدرم اتاق وارد و کرد باز را اتاق در و

 :گفتم مي و زدم

 بابام رکا درگير صبح از فقط نيست، کار در سنگيني سر و بودم مدلي همين هميشه من که اوال -

 سواليه؟؟ چنين پرسيدن وقت بابام هاي عربده بين و موقعيت اين با االن دوما،! هستم

 :گفتم لب زير و کردم نگاه اتاق ي بسته در به

 !ره مي خودش بعد تو، نرو ميگه من به -

 را خودش ناراحتي با و شد خارج اتاق از فرزين و شد قطع پدرم هاي گريه صداي لحظاتي از بعد

 .انداخت مبل روي

 .ريزم مي هم به بينمش مي طوري اين وقتي -

 مي را شهال با اش خوني ي رابطه اگر. افتاد جانم به بدي ي دلشوره ناگهان! بود پدرم منظورش

 و دلهره خودم به همه اين خود بي من و افتاد نمي خاصي اتفاق هم شايد! شد مي چه فهميد

 !کردم مي وارد استرس

 لب يرز دادم، دستش به را آب و برگشتم آبي ليوان با و رفتم آشپزخانه به و شدم بلند مبل روي از

 :گفتم پدرم اتاق در به نگاه با. کشيد سر نفس يک را آب و کرد تشکري

 يه پره وقتت اگر باشه، داشته هاش طلب و ها بدهي رو تمرکزي بتونه وضعيتش اين با نکنم فکر -

 !کنم کمکي بتونم که بده من به توضيحي

 :گفت و کشيد هم در ابرو

 .کنم مي ريس و راست رو کارها همه خودم! طلبکارا دنبال بري که مونده همين چي؟ ديگه -

 :گفتم جانبي به حق ي قيافه با

 !ذاري؟ مي مايه خودت از داري بايد، که اونچه از بيشتر کني نمي فکر -

 :گفت و گذاشت ميز روي را ليوان و کرد اخمي

 ونهخ در جلوي از گربه که ديروز تا چون! ديشبم؟ حرف از بعد رسيدي؟ نتيجه اين به کِي اونوقت -

 !بود دستت زير فرزين شماره شد مي رد
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 :گفت مکث با و کشيد جلو کمي را خودش. کردم سکوت! انداخت را متلکش خب،

 . زدم مي حرفي نبايد...  کردم فکر خودم با خيلي رفتم اينجا از که اين از بعد ديشب -

 :گفتم اخم با

 !زدي هم حرفي مگه -

 صداي با بودم، کرده تکرار ذهنم در بار هزار قبل شب از که را اش جمله من و کرد نگاهم متعجب

 :کردم بيان بلند

 .بخوام خودم براي رو تو که خودخواهيه -

 :دادم ادامه کالفگي با و

 نه؟ ديگه بود همين...  حيفي -

 :گفت بمي صداي با بود، افتاده ابروهايش بين عميقي اخم

 اونوقت؟ کني مي برداشت چي جمله اين از -

 خجالت وقت االن اما. کشيدم مي خجالت بزنم حرفي احساساتم مورد در پروا بي که اين از

 :گفتم عميقي نفس با! نبود کشيدن

 حرفي که انگار نه انگار و کردي جمعش خودت که هم بعدش و نيمه و نصفه ي عالقه ابراز يه -

 !زدي

 و ادهد تکيه مبل پشتي به سينه به دست زدم؟! نزدم که بدي حرف. رفت باال تعجب از ابروهايش

 :گفت گري کنکاش نگاه با

 !بگيري جبهه طور اين برابرم در شده باعث قسمتش کدوم نبود؟ درست حرفم -

 :گفتم و شدم سينه به دست متقابال هم من

 ...يا حيفم که اين! بگيرم تصميم خودم بايد من -

 .سالمه چهل من -

 !سالمه پنج و بيست منم -
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 :گفت و دوخت چشمانم در را نافذش نگاه

 !شي مي پشيمون ديگه سال چهار -

 :زدم پوزخندي

 کردي؟ خواستگاري مگه اصال! دادم بله جواب بهت االن مگه -

 لويج توانستم نمي ولي بودم کرده تعجب ام زباني بلبل از هم خودم کرد، مي نگاهم عصبي فرزين

 ثلم عاقبتي نکند! آوردم؟ کجا از را شجاعت همه اين من افتادم، ياسمن حرف ياد! بگيرم را زبانم

 :گفت و شد خم جلو به و گرفت مبل پشتي از را اش تکيه دوباره شود؟ نصيبم خواهرم دو

 بچه؟ چيه حسابت حرف -

 تغيير را بدنم و چهره حالت که اين بدون. دهد نشان نرمش کمي خواست نمي هم شرايط اين در

 :دادم جواب بدهم

 .بدونم بايد رو تو حساب حرف اول -

 :گفت محکمي لحن با و کرد نامحسوسي اخم

 .دارم دوسِت من -

 و زده را حرفش که شدم متوجه تازه بگويد را حرفش بودم منتظر هنوز که ثانيه چند گذشت از بعد

 :گفتم لکنت با و کردم جمعش سريع که بود دهانم ماندن باز العملم عکس

 ....يعني...  اين و...  و -

 :گفت و نشست لبش روي نامحسوسي پوزخند. شدم ساکت و

 !تو؟ حساب حرف حاال و -

 اگر! شد مي چه پدرم هاي حرف پس! کنم؟ ابراز پروا بي طور اين هم من که داشت توقع نکند

 !چه؟ کشيد مي پس پا اش زندگي واقعيت فهميدن از بعد فرزين

 :گفت و کرد نگاهم تيز

 .منتظرم -
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 نآيفو سمت به و برداشتم خيز سريع. شد مانع خانه زنگ صداي بزنم، حرفي که کردم باز دهان

 .گويد مي چه بفهمم دقيق نتوانستم اما شنيدم را اش کالفه ي زمزمه. رفتم

 دادن جواب از را من حدي تا بود، آمده رضا سيد با مالقاتمان از گرفتن خبر براي که يلدا حضور

 . ندادم هم نسنجيده جواب اما! بدهم جواب نخواهم که اين نه البته. داد نجات

 چقدر هر فرزين و باشيم پدرم کارهاي دنبال خودمان که کرد اصرار به شروع من مشابه هم يلدا

. نيمک سکوت دو هر شد باعث که زد يلدا به اي کوبنده تشر اينکه تا نداشت اي فايده کرد توجيه

 خدا از دلم در و کردم اکتفا خالي و خشک تعارفي به کرد، رفتن عزم وقتي هميشه برعکس

 .نپذيرد که خواستم

 را ناهار پدرم با چهار ساعت نزديک و کردم روبراه را ناهار يلدا، هم بعدش و فرزين رفتن از بعد

 اتاقم به و کردم رها ظرفشويي در نشسته را ها ظرف داشتم، نياز استراحت به شديدا خورديم،

 فکارا ي همه با و رفتم تختم به و دادم را هايم پيام و ها نقد جواب و گشتم سايت در ساعتي. رفتم

 ....برد خوابم ربع يک از بعد برهمم و هم در و پريشان

 هبرداشت را خانه کل دلخراش هاي فرياد صداي و بود تاريک اتاق. نشستم تخت روي سراسيمه... 

 گيج سرم. پريدم پايين تخت از. بود پدرم صداي کردم، جمع را حواسم ثانيه از کسري در بود،

 زا صدايش کردم، باز را اتاق در و شدم بلند بالفاصله افتادم، زمين روي در به مانده قدمي و رفت

 و شد باز حمام در برسم که بود مانده قدمي دويدم، سمت آن به. آمد مي بهداشتي سرويس سمت

 :زد مي ناله. برگرداندم را رويم و کشيدم جيغي شد، خارج حمام از برهنه کامال پدرم

 م؟کن کم گناهام بار از جوري چه من نشين، من مثل که کنيد توبه کنيد، توبه نشده دير تا -

 :گفتم گريه با رفتم مي اتاقش سمت به که حالي در و افتادم گريه به

 !بابا؟ کاريه چه اين آخه -

 هايش شانه روي را ملحفه برگشتم، هال به و کشيدم تخت روي از را اش وملحفه شدم اتاق وارد

 :زدم فرياد گريه با و انداختم

 !بابا بيرون اومدي اينطوري چي براي -

 اب بودم مجبور. کرد نمي خودش پوشاندن براي تالشي. دزديدم مي را نگاهم برگشت، سمتم به

 :آمد نمي باال گريه شدت از نفسش. دارم نگه را پارچه دستانم
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 .... گناه....  بگم....  بگم....  مردم...  به....  خوام مي -

 :زدم فرياد

 اينجوري؟ -

 :گفتم گريه با و کردم نگاه وضعش و سر به و

 ست؟ني گناه بلرزوني خواب توي و بدنم و تن نيست؟ گناه بشي ظاهر شکلي اين دخترت جلوي -

 نيست؟؟ گناه اينا! واميسته وحشت از داره قلبم بابا

 :داشت نگه را ملحفه دست با خودش و داد تکان بار چند را سرش

 نبود حواسم ببخش! جان بابا گناهه...  چرا...  چرا -

. کردم هگري بلند صداي با و پوشاندم دستانم با را صورتم نشستم، زمين روي و رفتم عقب قدمي

 بود؟ افتاده روزي چه به! کرامت کمال حاج! پدرم

 :داد قرار موهايم روي را دستانش

 برنجه؟ من از دلت هم تو نکنه ترسوندمت؟ شدي؟ ناراحت من از قشنگم؟ دختر بابا؟ ياقوت -

 !نبخشي منو بخواي هم تو نکنه

 :گفتم درماندگي با و آوردم باال را سرم

 وريج اين کنيد، کنترل خودتونو خدا رو تو ولي. بگيرم دل به شما از چيزي بخوام بکنم غلط من -

 !شدم ترک زهره خدا به کنيد؟ جبران خواين مي

 آن. بود نمانده پاهايم در جاني. بست را در و رفت اتاقش سمت به و گذاشت سرم روي اي بوسه

 به و کرد درست شربت ليواني برايم و شد خارج اتاق از دوباره خودش تا نشستم همانجا قدر

 .داد خوردم

*** 

 :خواندم ديگر بار را شهال پيام

 مطلب خواد مي مادرم، ديدن هم با بريم ام، خونه بيا امروز توني مي اگر عزيزم؟ خوبي. سالم -

 .ندارم خبر من که بذاره ميون در باهات رو مهمي
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 :نوشتم جوابش در و چرخاندم اتاق دور را نگاهم کالفه

 مهمه؟ کارش خيلي. شلوغه سرم روزي چند تونم، نمي امروز. سالم -

 :داد جواب. گذشت اي دقيقه

 .بدوني بايد که هست حقيقتي گه مي بگه، خواد مي چي دونم نمي من -

 مي جديد حقيقتي دانستن براي گنجايشي من در خودت خدايا. کردم نگاه اتاق در به بغض با

 :نوشتم جوابش در! بيني؟

 .باشم خونه بايد و اس جمعه نه، امروز ولي. بيام هفته اين تو کنم مي سعي -

 :بود ياسمن. رساندم آيفون به را خودم. آمد در صدا به در زنگ. فرستادم را پيام و

 .کن کمکم در جلوي بيا ياقوت -

 در جلوي به را خودم و شدم خارج خانه از و برداشتم را چادرم و انداختم سرم روي را شالم

 ها آن به سريع را خودم داشت کاميار کردن پياده در سعي که ياسمن و تاکسي ديدن با. رساندم

 .رساندم

 :داد جواب او و کرد نگاه ياسمن به سوالي ديدنم با کاميار

 .ياقوت. خواهرمه -

 شتپ و برداشتم هم را ياسمن وسايل و فرستادم حياط به را ها بچه ندانستم، جايز را کردن معطل

 .شدم خانه وارد کاميار و او سر

 دادن جواب از را من حدي تا بود، آمده رضا سيد با مالقاتمان از گرفتن خبر براي که يلدا حضور

 . ندادم هم نسنجيده جواب اما! بدهم جواب نخواهم که اين نه البته. داد نجات

 چقدر هر فرزين و باشيم پدرم کارهاي دنبال خودمان که کرد اصرار به شروع من مشابه هم يلدا

. نيمک سکوت دو هر شد باعث که زد يلدا به اي کوبنده تشر اينکه تا نداشت اي فايده کرد توجيه

 خدا از دلم در و کردم اکتفا خالي و خشک تعارفي به کرد، رفتن عزم وقتي هميشه برعکس

 .نپذيرد که خواستم
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 را ناهار پدرم با چهار ساعت نزديک و کردم روبراه را ناهار يلدا، هم بعدش و فرزين رفتن از بعد

 اتاقم به و کردم رها ظرفشويي در نشسته را ها ظرف داشتم، نياز استراحت به شديدا خورديم،

 فکارا ي همه با و رفتم تختم به و دادم را هايم پيام و ها نقد جواب و گشتم سايت در ساعتي. رفتم

 ....برد خوابم ربع يک از بعد برهمم و هم در و پريشان

 هبرداشت را خانه کل دلخراش هاي فرياد صداي و بود تاريک اتاق. نشستم تخت روي سراسيمه... 

 گيج سرم. پريدم پايين تخت از. بود پدرم صداي کردم، جمع را حواسم ثانيه از کسري در بود،

 زا صدايش کردم، باز را اتاق در و شدم بلند بالفاصله افتادم، زمين روي در به مانده قدمي و رفت

 و شد باز حمام در برسم که بود مانده قدمي دويدم، سمت آن به. آمد مي بهداشتي سرويس سمت

 :زد مي ناله. برگرداندم را رويم و کشيدم جيغي شد، خارج حمام از برهنه کامال پدرم

 م؟کن کم گناهام بار از جوري چه من نشين، من مثل که کنيد توبه کنيد، توبه نشده دير تا -

 :گفتم گريه با رفتم مي اتاقش سمت به که حالي در و افتادم گريه به

 !بابا؟ کاريه چه اين آخه -

 هايش شانه روي را ملحفه برگشتم، هال به و کشيدم تخت روي از را اش وملحفه شدم اتاق وارد

 :زدم فرياد گريه با و انداختم

 !بابا بيرون اومدي اينطوري چي براي -

 اب بودم مجبور. کرد نمي خودش پوشاندن براي تالشي. دزديدم مي را نگاهم برگشت، سمتم به

 :آمد نمي باال گريه شدت از نفسش. دارم نگه را پارچه دستانم

 .... گناه....  بگم....  بگم....  مردم...  به....  خوام مي -

 :زدم فرياد

 اينجوري؟ -

 :گفتم گريه با و کردم نگاه وضعش و سر به و

 ست؟ني گناه بلرزوني خواب توي و بدنم و تن نيست؟ گناه بشي ظاهر شکلي اين دخترت جلوي -

 نيست؟؟ گناه اينا! واميسته وحشت از داره قلبم بابا
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 :داشت نگه را ملحفه دست با خودش و داد تکان بار چند را سرش

 نبود حواسم ببخش! جان بابا گناهه...  چرا...  چرا -

. کردم هگري بلند صداي با و پوشاندم دستانم با را صورتم نشستم، زمين روي و رفتم عقب قدمي

 بود؟ افتاده روزي چه به! کرامت کمال حاج! پدرم

 :داد قرار موهايم روي را دستانش

 برنجه؟ من از دلت هم تو نکنه ترسوندمت؟ شدي؟ ناراحت من از قشنگم؟ دختر بابا؟ ياقوت -

 !نبخشي منو بخواي هم تو نکنه

 :گفتم درماندگي با و آوردم باال را سرم

 وريج اين کنيد، کنترل خودتونو خدا رو تو ولي. بگيرم دل به شما از چيزي بخوام بکنم غلط من -

 !شدم ترک زهره خدا به کنيد؟ جبران خواين مي

 آن. بود نمانده پاهايم در جاني. بست را در و رفت اتاقش سمت به و گذاشت سرم روي اي بوسه

 به و کرد درست شربت ليواني برايم و شد خارج اتاق از دوباره خودش تا نشستم همانجا قدر

 .داد خوردم

*** 

 :خواندم ديگر بار را شهال پيام

 مطلب خواد مي مادرم، ديدن هم با بريم ام، خونه بيا امروز توني مي اگر عزيزم؟ خوبي. سالم -

 .ندارم خبر من که بذاره ميون در باهات رو مهمي

 :نوشتم جوابش در و چرخاندم اتاق دور را نگاهم کالفه

 مهمه؟ کارش خيلي. شلوغه سرم روزي چند تونم، نمي امروز. سالم -

 :داد جواب. گذشت اي دقيقه

 .بدوني بايد که هست حقيقتي گه مي بگه، خواد مي چي دونم نمي من -

 مي جديد حقيقتي دانستن براي گنجايشي من در خودت خدايا. کردم نگاه اتاق در به بغض با

 :نوشتم جوابش در! بيني؟
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 .باشم خونه بايد و اس جمعه نه، امروز ولي. بيام هفته اين تو کنم مي سعي -

 :بود ياسمن. رساندم آيفون به را خودم. آمد در صدا به در زنگ. فرستادم را پيام و

 .کن کمکم در جلوي بيا ياقوت -

 در جلوي به را خودم و شدم خارج خانه از و برداشتم را چادرم و انداختم سرم روي را شالم

 ها آن به سريع را خودم داشت کاميار کردن پياده در سعي که ياسمن و تاکسي ديدن با. رساندم

 .رساندم

 :داد جواب او و کرد نگاه ياسمن به سوالي ديدنم با کاميار

 .ياقوت. خواهرمه -

 شتپ و برداشتم هم را ياسمن وسايل و فرستادم حياط به را ها بچه ندانستم، جايز را کردن معطل

 .شدم خانه وارد کاميار و او سر

 و ادمد قرار نفره سه مبل روي و برگشتم هال به و برداشتم ياسمن خود اتاق داخل از بالشي و پتو

 مکک به فقط کند، حرکت توانست مي خودش که بود باقي شکرش جاي. نشست مبل روي کاميار

 دوان دوان ها بچه. نخورد زمين داد دست از را تعادلش يا و رفت گيج سرش اگر که داشت احتياج

 :گفتم ياسمن به رو و کردم نگاه رفتنشان به. رفتند مادرشان اتاق به

 خودت؟ پيش آورديشون شد چي -

 :گفت بود پدرم اتاق در به نگاهش که حالي در

 آشناهامون ي خونه از هم اول. بشه اجتماع وارد کم کم و ببينه رو ها بچه بهتره گه مي دکترش -

 . کنيم شروع

 :گفتم و گذاشتم اش شانه روي را دستم لبخندي با

 ،برو اينا شوهرت مادر خونه يلدا، ي خونه روز چند. باشين اينجا روز چند. عزيز کردي کاري خوب -

 !شه مي افسرده باشه جا يه اش همه سالم آدم ذاره، مي تاثير اش روحيه روي که معلومه

 :گفت و داد تکان را سرش

 بيرون؟ نمياد بابا -
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 :گفتم و کردم اخمي ديشب اتفاق يادآوري با

 !اس دهنده آزار واقعا حرکاتش بعضي بخوابه، بهتره -

 :گفت و کشيد آهي هم ياسمن. کردم اشاره را کاميار من و کرد اخم سوالي حالت به

 .جور يه کدوم هر! دارم مشابهشو دونه يه منم -

 :گفت بود هايش لب روي دليل بي لبخندي که حالي در کاميار. کرديم سکوت دو هر

 ! شدي بزرگ -

 :گفتم و زدم دل ته از لبخندي

 .بود سالم نوزده! نبودم بچه همچين هم، شدي دومادمون که موقع اون -

 :گفت و داد باال را ابروهايش

 .نوزده -

 :گفت و شد بلند مبل روي از ياسمن. همين

 رستد ناهارو من. بزنه حرف بيشتر اون بذار. نکن تعريف چيزي براش زياد ولي بگير، حرفش به -

 .کنم مي

 مي جواب غريبش و عجيب سواالت به و بودم کالم هم کاميار با ظهر تا من و گرفت فاصله ما از و

 :پرسيد مثال نشده، معيوب کامال مغزش که داد مي نشان هايش سوال از تا دو يکي البته. دادم

 شد؟ حل بابا مالي مشکل -

 هايش سوال به حوصله با هم من کرد مي کار درست مغزش اي ثانيه براي داد مي نشان اين و

 ناي نه. بود فرزين و پدرم به فکر از بهتر هم باز اما! بودند تکراري بعضي چند هر دادم، مي جواب

 هم نآ بگيرم، نظر در را مناسب العمل عکس توانستم نمي اما! کنم فکر فرزين به نخواهد دلم که

 لغيرقاب واکنشم که چند هر! معقول هم و فرزين خوشايند به هم و باشد دلم نفع به هم که طوري

 !کنم فکر آن به قبل از بخواهم که بود آنچه از تر بيني پيش

 با بازي مشغول من اتاق در هم ها بچه و خواباند و برد اتاق به را کاميار ياسمن ناهار از بعد

. يامدن بيرون اتاقش از ناهار براي جز که بود گرفته و حوصله بي قدر آن هم پدرم. شدند کامپيوتر
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 سابيح نياسم که حالي در!کرديم مي نگاه تلويزيون مثال و بوديم نشسته هال در هم ياسمن و من

 :گفتم آرامي صداي با بود رفته فرو فکر در

 .کرد عالقه ابراز بهم -

 :گفت گيجي با

 کي؟ -

 :گفت ناباوري با و شد گرد هايش چشم ناگهان. کردم سکوت

 !!فرزين؟ -

 :شد غمگين اش چهره. دادم تکان تاييد عالمت به را سرم و کشيدم داخل به را هايم لب

 گفتي؟ چي تو -

 :گفتم آرامي صداي با

 .نگفتم چيزي -

 :گفتم و گذاشتم دستش روي را دستم. رفت فرو فکر در دوباره

 .داشته برم ترس حاال اما بشنوم، رو اعتراف اين که خواستم مي واقعا....  من ياسمن -

 :گفت و کرد اخم

 گفته؟ طوري چه مگه چرا -

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 ! نبود اين منظورم نه -

 :گفتم پس فهميد، مي شهال حقيقت از نبايد

 .قراره بي قلبم فقط -

 :گفتم بحث کردن عوض براي و

 زدي؟ حرف باهاش ديدي؟ برادرشوهرتو -
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 :گفت و داد جلو را هايش لب

 خرج ها بچه و من بابا گم مي بهش شه، خوب کامل حالش کاميار وقتي تا امواله مواظب گه مي -

 . دم مي انجام من بگين داشتين خرجي هر ميگه! داريم

 :گفت و کشيد آهي

 !ترسه مي من از که بکشم باال شوهرمو پول خوام مي من که انگار -

 :گفتم و کردم اخمي

 از !ديگه ها بچه و تو براي کشيد؟ مي زحمت کي واسه کاميار مگه! کرده فکري چنين کرده غلط -

 !باشه نکرده تيز دندون اموال اون واسه خودش معلوم کجا

 !کرده؟ تيز دندون کاميار اموال براي کي -

 مچش ياسمن ي چهره به غمگيني نگاه با پدرم. کرديم نگاه سرمان پشت به دو هر ياسمن و من

 :داد ادامه خودش پدرم و کرديم سکوت دو هر. بود دوخته

 بکشه؟ باال هاتو بچه مال خواد مي شوهرت برادر -

 :گفت و داد تکان را سرش ياسمن

 ... فقط! نيست طور اين نه -

 !ببينه منو عاقبت بياد بگو! نداره خوردن نيست سرش باالي پدر که اي بچه مال بگو بهش -

 :نشست زمين روي زانو دو پدرم. رفت آيفون سمت به ياسمن. شد زده در زنگ موقع همان

 . نداره عاقبت و آخر! درمونه بي درد خوردن، يتيم مال بگو بهش -

 :گفتم و نشستم پدرم جلوي

 !چيه؟ يتيم مال زني؟ مي حرف چي از بابا -

 :لرزيد هايش لب

 ... کردم حسودي...  بود تر فرز اسد بود، تر زرنگ اسد...  بودم پرواز بلند...  بودم جوون من -
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 االن فرزين، نه! بود؟ فرزين پدر اسد از منظورش گرفت، قرار در قاب در فرزين و شد باز هال در

 !رسيدي مي نبايد هم االن نيامدي که ديشب از. نبود آمدن وقت

 :شد بلند اش ناله صداي فرزين ديدن با پدرم

 .خواهرت به هم تو به هم. فرزين کردم بد تو به من -

 و شد خشک جايش در پدرم حرف اين با بزند حرفي خواست و گذاشت داخل به قدم که فرزين

 :کرد زمزمه لب زير

 !!!خواهرم؟ -

 غرق نگاهي با چرخاندم، سمتم به را صورتش و گذاشتم پدرم هاي گونه روي را هايم دست

 ي؟چين مقدمه بدون! شدت اين به! نيست مناسبي وقت االن کردم، نگاه هايش چشم به التماس

 :گفت و کرد آزاد دستانم حصار از را صورتش اما فهميد، را نگاهم

 !کنه مي نابودم تو از داره خوره مثل! بگم بايد -

 بي نگاه و بود ايستاده جا همان شده خشک هنوز فرزين. چرخيد فرزين سمت به بالفاصه و

 :شد بلند پدرم لرزان صداي. بود گردش در ياسمن و پدرم و من بين قرارش

 دونست مي و شد مي بدتر روز به روز حالش و داشت سرطان بود، داده وکالت من به پدرت -

 کردنش تموم از بعد اما. بودم پاش به پا آخر ي لحظه تا. نمونده عمرش آخر به چيزي ديگه

 .بپوشم چشم ثروت همه اون از نتونستم شدم، وسوسه

 رد ياسمن. داد تکيه ديوار به و گذاشت عقب قدمي فرزين رفت، فرزين سمت به پا و چهاردست

 فتگر باال را سرش فرزين به مانده قدمي نشست، مبل روي لرزيد مي پاهايش شدت به که حالي

 :گفت و

 لاص از حتي! نبود بند جايي به کسي دست. زدم خودم نام به رو چيز همه! ندادم کسو هيچ جواب -

 . نداشتن خبر ماجرا

 :گفت قراري بي با فرزين

 !خواهرم گفتي -
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 هايم ران به را دستم دو هر! دارد قرار گلويم در کردم مي حس که کوبيد مي محکم قدر آن قلبم

 . زدم چنگ و کردم بند

 دخترش ي شناسنامه کردن عوض با و کردم ظلم هم ها اون به من داشت، پنهاني زن پدرت -

 .دم مي رو خواهرت و تو مال خوردن تقاص دارم من! باشن داشته ادعا اي ذره نذاشتم

 به اه کرده سکته مثل که چرخيد ياسمن سمت به نگاهم! نيست وقتش امشب کافيه، قدر همين

 . آمد نمي باال نفسش و بود افتاده هق هق به پدرم. بود دوخته چشم پدرم هاي لب

 باباجون؟ کيه فرزين عمو خواهر -

 درمپ العملي عکس هر از قبل و. ديدم اتاقم در جلوي را ارميا و کيميا و برگشتم عقب به سراسيمه

 :داد جواب ناله با

 .. سابقت زن...  شهال -

 و کرد خالي سرم روي سرد آب سطلي کسي انگار پيچيد، خانه در ياسمن بلند کشيدن هين صداي

 دمدي را فرزين و برگرداندم سر کردم، نمي حس را قلبم طپش ديگر. شد منجمد جا در بدنم تمام

 .در سمت به رود مي عقب عقب که

 ديدم مي را پاهايش لرزيش رفت، مي عقب به فرزين اما کرد، مي گريه و زد مي حرف هنوز پدرم

 .بود شده درشت هايش چشم. رفت مي اش سينه سمت به که دستي طور همين و

 :گفتم و برداشتم خيز زمين روي از! نکند سکته داشت، برم ترس

 .کن صبر فرزين -

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش و آورد باال «نيا جلو» ي نشانه به را دستش

 نه؟ داشتي خبر تو -

 :گفتم گريه با. کردن مي کم را ديدم وضوح هايم اشک

 !زنم نمي شهال مورد در حرفي ديگه گفتم بهت که پيش وقت چند همين. فهميدم تازه منم -

 :زدم جيغ سرش پشت به نگاه با. بود رسيده ايوان روي

 !پله فرزين -
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 صلهبالفا. بود سرد نهايت بي هوا بيرون، سمت به دويدم. شد پرت عقب به فرزين و گفتم دير اما

 هب. شد بلند و گذاشت زمين روي را دستانش. خوردند هم به هايم دندان و نشست بدنم به لرز

 :رفتم سمتش

 .. کن گوش! نداشتي خبر که تو فرزين -

 به و داد تکان نه معني به را سرش باز و راند عقب به را من و گذاشت ام سينه روي را دستش

 هب توجه بي او اما دويدم دنبالش. بود شده برف هاي لکه از پر اش مشکي پالتوي رفت، در سمت

 بلند حال در ياسمن. برگردم خانه به شدم مجبور وضعم و سر خاطر به. رفت بيرون خانه از من

 :گفت و آورد باال را خيسش نگاه ورودم با بود، زمين روي از پدرم کردن

 شد؟ چي -

 :گفتم و زدم چنگ و بردم فرو سرم جلوي موهاي در را دستانم

 .رفت -

 :گفتم پدرم به رو گريه با

 !افته؟ مي پس گي نمي دي مي خبر بهش طوري اين -

 :گفت گريه با ياسمن و

 !کرده کار نکنه سکته امشب فرزين -

 :ناليدم

 .نکنه خدا! ياسمن نگو -

. ودب شده خسته کردن گريه از. بود حال بي پدرم. کرد بلندش زمين روي از و گرفت را پدرم بازوي

 :گفت من به رو ياسمن

 .نيک آرومش توني مي تو فقط االن. بزن حرف باهاش برو. هست بابا به حواسم من. دنبالش برو -

 يم فرزين درد به االن که بودم کسي تنها من واقعا. کردم نگاه ياسمن به حرکت بي ثانيه چند

 :گفت تحکم با دوباره ياسمن خورد؟

 هستي؟ چي معطل! ديگه برو -
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 اين با عجيبي نفس به اعتماد. کردم خفه گلويم در را ام گريه صداي و دادم فشار هم به را لبهايم

 .کنم آرامش توانستم مي من کرد، پيدا جريان رگهايم در ياسمن حرف

 جالباسي سر از را چادرم شلوارم کردن عوض بدون و کردم تنم را مانتوام و دويدم اتاقم سمت به

 :دويد دنبالم کيميا. شدم خارج اتاق از و برداشتم ميز روي از هم را پولم کيف. برداشتم

 .موبايلت خاله -

 خارج حياط از و کردم پا به جوراب بدون را هايم کفش. شدم خارج خانه از و گرفتم دستش از

 .دويدم نفس يک خيابان سر آژانس سمت به و شدم

 زير از که زرشکي شلوار و وضعم و سر به آژانس داخل رانندگان متعجب هاي نگاه به توجه بي

 و دادم را فرزين ي خانه آدرس و شدم وسوار کردم کرايه ماشيني بود، معلوم ام کرده جمع چادر

 ردخو بوق آنقدر و گرفتم را اش شماره بارها برسيم اش خانه به تا. زدم زنگ موبايلش به همزمان

 رفته اش خانه به که خواستم مي خدا از دل ته از و بود گرفته ام گريه. شد قطع خود به خود تا

 . باشد

 :گفتم راننده به رو شدن پياده از قبل

 !اس خونه ببينم وايستين لحظه چند آقا -

 نماشي سمت به. نشد خبري اما. دادم فشار بار چند و رفتم زنگ سمت به من و داد تکان را سرش

 :گفتم راننده به رو و رفتم

 نه؟ يا حياطه تو ماشين ببينين لحظه يه ميشه آقا -

 رد بايد کرد نمي حفظ را تعادلش اگر و خورد سر پايش جوب کنار خدا ي بنده شد، پياده راننده

 باال کمي را خودش و گرفت در باالي از! داديم مي هم را او ي شکسته باسن ديه دار و گير اين

 :گفت و کشيد

 ! کنم فکر ايه نقره سمند يه -

 :گفتم و نشست لبم روي لبخندي

 .خودشه ممنون -
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 :گفت شود ماشين سوار اينکه از قبل. کردم حساب را اش کرايه و

 !ها سرده خيلي هوا اس؟ خونه مطمئني آبجي -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 .بريد شما ممنونم. اس خونه -

 مدام و. دادم فشار را زنگ دوباره. کرد حرکت و شد سوار و داد تکان ناچاري روي از را سرش

 فشار يک از بعد را زنگ. ببيند مرا شايد او کردم مي حس. نبود خبري اما. گرفتم مي تماس

 :گفتم دوربين لنز به رو و رفتم عقب قدمي و کردم رها طوالني

 جمع امو هبست قنديل بيا صبح. واميستم جا همين صبح فردا تا نداره، اشکالي! نه؟ کني نمي باز -

 .کن

 منِ  و. بود خلوت شد مي تر سنگين لحظه هر که برفي خاطر به و بود فرعي خيابان که شکر را خدا

 تاس دوربين ديد داخل کردم مي حس که جايي و رفتم تر عقب. نبود مناسب هم لباسم فکر، بي

 هم به قدر آن هايم دندان و کرد، مي درد پهلوهايم بود، گذشته دقيقه پنج. نشستم زمين روي

 بلند صداي با.شد مي ديده خيابان ابتداي از ماشيني چراغ نور. بودند شده حس بي که بودند خورده

 :گفتم

 .بگيره زيرم تا شينم مي جا همين نکني باز و در مياد، ماشين داره -

 مهاي استخوان تمام. رفتم در سمت به و پريدم جا از هيجان با. شد باز تيکي صداي با در جا در و

 محض به. بود باز کامل اش خانه داخلي در. کردم طي يکي دوتا را ها پله حرص با. کرد مي درد

 :گفتم عصبانيت با و گذاشتم در پشت جالباسي روي و برداشتم سرم از را چادرم ورودم

 بشينم؟ خيابون تو صبح فردا تا بذاري خواستي مي نميومد ماشين اگر يعني -

 زرگب ي پنجره به نگاهم! نداشت بيرون با تفاوتي سردي نظر از هوايش و بود تاريک نيمه خانه

 زده يهتک پنجره به مشکي شلوار و سفيد پيراهن با که فرزين و! بود باز کامل که شد کشيده هال

. همد تشخيص را لباسش خيسي توانستم مي هم فاصله همان از. کرد مي نگاه بيرون به و بود

 :کردم زمزمه لب زير را اسمش و رفتم سمتش به و دادم قرار اي گوشه را پولم کيف و موبايل

 !فرزين -
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 زيرپوش و بود چسيده بدنش به سفيدش پيراهن ايستادم، اش قدمي يک در و شدم نزديکش

 پود و تار در و گرفت مي راه گردنش از و چکيد مي آب موهايش از. شد مي معلوم اش رکابي

 عکس شبيه اندامش چقدر گذشت ذهنم از لحظه درآن ولي است احمقانه. شد مي گم پيراهنش

 !بود پدرش هاي

 تندداش درستي هيکل پدرش و فرزين بود، او از تر جلو قدم يک بزرگش شکم که من پدر برعکس

 هاي شانه بيشتر و بودم سرش پشت لحظه درآن من که هرچند! نبود خبري زشت شکم آن از و

! بود اين سختي همه آن وجود با فرزين! بود؟ سالش چهل مرد اين واقعا. آمد مي چشمم به پهنش

 !شد مي يوسفي چه کشيد نمي سختي اگر

 يرهخ نامعلومي ي نقطه و روبرو به که زدم زل رخش نيم به گرفتم، قرار کنارش و شدم تر نزديک

 :گفتم آرامي صداي با. بود شده

 !خيسي تو -

 :لرزيد صدايش

 .بيدار...  يا...  خوابم...  ببينم...  خواستم -

 :گفتم و فشردم هم به را هايم لب

 !فرزين خوري مي سرما -

 :چرخاند سمتم به را نگاهش

 ! شه نمي هيچيم -

 :دچرخي سمتم به کامل و شکست بلندي صداي با بغضش که بزنم حرفي تا کردم باز را دهانم

 .... خواهرم با من! ياقوت بوده خواهرم شهال -

 را انمدست و گذاشتم کنار را خجالتم. کرد گريه بلند صداي با و گذاشت صورتش روي را دستانش

 :دادم قرار دستانش روي و آوردم باال

 گفت ور موضوع شهال به فهميد وقتي چون. بابام حتي! خبرنداشت کس هيچ! نداشتي خبر که تو -

 .کشيد عقب هم اون و
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 :نشست زمين روي و شد خم زانوهايش

! رهدا لج سر من با هم خدا. دم مي گناهمو کدوم تقاص دارم دونم نمي. کشيدم سختي خيلي من -

 .برسه مرگم کاش بسمه، ديگه. کشم نمي ديگه. بود آخرش ديگه اين. شم مي ديوونه دارم

 :گفتم خودخواهانه و نشستم زمين روي هم من

 !فرزين چي من پس -

 :گفتم و چسبيدم را دستانش دوباره

 قدره؟ همين مردونگيت! ميشم؟ چي من بري تو -

 صورتش روي از را دستانش کردم سعي. نگفت چيزي و کرد رها را دستانم و داد تکان را سرش

 :گفتم و بردارم

  نکن؟ گريه لحظه يه فرزين کني؟ مي اذيت خودتو چرا! دونستي نمي تو. کن نگاه من به -

 :گفتم حرص با و دوختم خيسش هاي لباس به را نگاهم

 !اي بچه مگه چيه؟ کارا اين! خوري مي سرما گي نمي حموم؟ رفتي لباس با -

 :بردارم صورتش روي از را ها آن کردم سعي و کردم وارد فشار دستانش به هم باز

 .کن نگام لحظه يه فرزين -

 :شد بُراق صورتم در سمتم به جهشي با و برداشت را دستانش ناگهان

 چيه؟ -

 و دلرزي هايم لب خودآگاه نا. شدم خم عقب به و پريد باال هايم شانه که گفت بلند را اين قدر آن و

 :گفتم بگيرم را هايم اشک ريزش جلوي توانستم نمي که حالي در

 ! شه مي اينجوري دونستم مي! دونستم مي -

 گرفت مي اوج گريه شدت از که صدايي با من و کرد نگاهم سوالي و کشيد هم در را ابروهايش

 :گفتم
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 من و نبودي خواهر تا سه ما از کدوم هيچ سهم تو! نفريني تو! نبود کار در تو و من براي رسيدني -

 .... نيمه و نصفه اعتراف يه به خودي بي

 با و شد مانع بازويم دو هر چسبيدن با اما شوم بلند خواستم! شدن خرد بود بس. خوردم را حرفم

 :گفت بلندي صداي

 ؟!دارن هم به ربطي چه موضوع تا دو اين -

 :کشيد فرياد تر بلند بدهد من به دادن جواب براي مجالي اينکه از قبل و

 !هـــا؟ -

 زير از که زرشکي شلوار و وضعم و سر به آژانس داخل رانندگان متعجب هاي نگاه به توجه بي

 و دادم را فرزين ي خانه آدرس و شدم وسوار کردم کرايه ماشيني بود، معلوم ام کرده جمع چادر

 ردخو بوق آنقدر و گرفتم را اش شماره بارها برسيم اش خانه به تا. زدم زنگ موبايلش به همزمان

 رفته اش خانه به که خواستم مي خدا از دل ته از و بود گرفته ام گريه. شد قطع خود به خود تا

 . باشد

 :گفتم راننده به رو شدن پياده از قبل

 !اس خونه ببينم وايستين لحظه چند آقا -

 نماشي سمت به. نشد خبري اما. دادم فشار بار چند و رفتم زنگ سمت به من و داد تکان را سرش

 :گفتم راننده به رو و رفتم

 نه؟ يا حياطه تو ماشين ببينين لحظه يه ميشه آقا -

 رد بايد کرد نمي حفظ را تعادلش اگر و خورد سر پايش جوب کنار خدا ي بنده شد، پياده راننده

 باال کمي را خودش و گرفت در باالي از! داديم مي هم را او ي شکسته باسن ديه دار و گير اين

 :گفت و کشيد

 ! کنم فکر ايه نقره سمند يه -

 :گفتم و نشست لبم روي لبخندي

 .خودشه ممنون -
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 :گفت شود ماشين سوار اينکه از قبل. کردم حساب را اش کرايه و

 !ها سرده خيلي هوا اس؟ خونه مطمئني آبجي -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 .بريد شما ممنونم. اس خونه -

 مدام و. دادم فشار را زنگ دوباره. کرد حرکت و شد سوار و داد تکان ناچاري روي از را سرش

 فشار يک از بعد را زنگ. ببيند مرا شايد او کردم مي حس. نبود خبري اما. گرفتم مي تماس

 :گفتم دوربين لنز به رو و رفتم عقب قدمي و کردم رها طوالني

 جمع امو هبست قنديل بيا صبح. واميستم جا همين صبح فردا تا نداره، اشکالي! نه؟ کني نمي باز -

 .کن

 منِ  و. بود خلوت شد مي تر سنگين لحظه هر که برفي خاطر به و بود فرعي خيابان که شکر را خدا

 تاس دوربين ديد داخل کردم مي حس که جايي و رفتم تر عقب. نبود مناسب هم لباسم فکر، بي

 هم به قدر آن هايم دندان و کرد، مي درد پهلوهايم بود، گذشته دقيقه پنج. نشستم زمين روي

 بلند صداي با.شد مي ديده خيابان ابتداي از ماشيني چراغ نور. بودند شده حس بي که بودند خورده

 :گفتم

 .بگيره زيرم تا شينم مي جا همين نکني باز و در مياد، ماشين داره -

 مهاي استخوان تمام. رفتم در سمت به و پريدم جا از هيجان با. شد باز تيکي صداي با در جا در و

 محض به. بود باز کامل اش خانه داخلي در. کردم طي يکي دوتا را ها پله حرص با. کرد مي درد

 :گفتم عصبانيت با و گذاشتم در پشت جالباسي روي و برداشتم سرم از را چادرم ورودم

 بشينم؟ خيابون تو صبح فردا تا بذاري خواستي مي نميومد ماشين اگر يعني -

 زرگب ي پنجره به نگاهم! نداشت بيرون با تفاوتي سردي نظر از هوايش و بود تاريک نيمه خانه

 زده يهتک پنجره به مشکي شلوار و سفيد پيراهن با که فرزين و! بود باز کامل که شد کشيده هال

. همد تشخيص را لباسش خيسي توانستم مي هم فاصله همان از. کرد مي نگاه بيرون به و بود

 :کردم زمزمه لب زير را اسمش و رفتم سمتش به و دادم قرار اي گوشه را پولم کيف و موبايل

 !فرزين -
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 زيرپوش و بود چسيده بدنش به سفيدش پيراهن ايستادم، اش قدمي يک در و شدم نزديکش

 پود و تار در و گرفت مي راه گردنش از و چکيد مي آب موهايش از. شد مي معلوم اش رکابي

 عکس شبيه اندامش چقدر گذشت ذهنم از لحظه درآن ولي است احمقانه. شد مي گم پيراهنش

 !بود پدرش هاي

 تندداش درستي هيکل پدرش و فرزين بود، او از تر جلو قدم يک بزرگش شکم که من پدر برعکس

 هاي شانه بيشتر و بودم سرش پشت لحظه درآن من که هرچند! نبود خبري زشت شکم آن از و

! بود اين سختي همه آن وجود با فرزين! بود؟ سالش چهل مرد اين واقعا. آمد مي چشمم به پهنش

 !شد مي يوسفي چه کشيد نمي سختي اگر

 يرهخ نامعلومي ي نقطه و روبرو به که زدم زل رخش نيم به گرفتم، قرار کنارش و شدم تر نزديک

 :گفتم آرامي صداي با. بود شده

 !خيسي تو -

 :لرزيد صدايش

 .بيدار...  يا...  خوابم...  ببينم...  خواستم -

 :گفتم و فشردم هم به را هايم لب

 !فرزين خوري مي سرما -

 :چرخاند سمتم به را نگاهش

 ! شه نمي هيچيم -

 :دچرخي سمتم به کامل و شکست بلندي صداي با بغضش که بزنم حرفي تا کردم باز را دهانم

 .... خواهرم با من! ياقوت بوده خواهرم شهال -

 را انمدست و گذاشتم کنار را خجالتم. کرد گريه بلند صداي با و گذاشت صورتش روي را دستانش

 :دادم قرار دستانش روي و آوردم باال

 گفت ور موضوع شهال به فهميد وقتي چون. بابام حتي! خبرنداشت کس هيچ! نداشتي خبر که تو -

 .کشيد عقب هم اون و
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 :نشست زمين روي و شد خم زانوهايش

! رهدا لج سر من با هم خدا. دم مي گناهمو کدوم تقاص دارم دونم نمي. کشيدم سختي خيلي من -

 .برسه مرگم کاش بسمه، ديگه. کشم نمي ديگه. بود آخرش ديگه اين. شم مي ديوونه دارم

 :گفتم خودخواهانه و نشستم زمين روي هم من

 !فرزين چي من پس -

 :گفتم و چسبيدم را دستانش دوباره

 قدره؟ همين مردونگيت! ميشم؟ چي من بري تو -

 صورتش روي از را دستانش کردم سعي. نگفت چيزي و کرد رها را دستانم و داد تکان را سرش

 :گفتم و بردارم

  نکن؟ گريه لحظه يه فرزين کني؟ مي اذيت خودتو چرا! دونستي نمي تو. کن نگاه من به -

 :گفتم حرص با و دوختم خيسش هاي لباس به را نگاهم

 !اي بچه مگه چيه؟ کارا اين! خوري مي سرما گي نمي حموم؟ رفتي لباس با -

 :بردارم صورتش روي از را ها آن کردم سعي و کردم وارد فشار دستانش به هم باز

 .کن نگام لحظه يه فرزين -

 :شد بُراق صورتم در سمتم به جهشي با و برداشت را دستانش ناگهان

 چيه؟ -

 و دلرزي هايم لب خودآگاه نا. شدم خم عقب به و پريد باال هايم شانه که گفت بلند را اين قدر آن و

 :گفتم بگيرم را هايم اشک ريزش جلوي توانستم نمي که حالي در

 ! شه مي اينجوري دونستم مي! دونستم مي -

 گرفت مي اوج گريه شدت از که صدايي با من و کرد نگاهم سوالي و کشيد هم در را ابروهايش

 :گفتم
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 من و نبودي خواهر تا سه ما از کدوم هيچ سهم تو! نفريني تو! نبود کار در تو و من براي رسيدني -

 .... نيمه و نصفه اعتراف يه به خودي بي

 با و شد مانع بازويم دو هر چسبيدن با اما شوم بلند خواستم! شدن خرد بود بس. خوردم را حرفم

 :گفت بلندي صداي

 ؟!دارن هم به ربطي چه موضوع تا دو اين -

 :کشيد فرياد تر بلند بدهد من به دادن جواب براي مجالي اينکه از قبل و

 !هـــا؟ -

 زير از که زرشکي شلوار و وضعم و سر به آژانس داخل رانندگان متعجب هاي نگاه به توجه بي

 و دادم را فرزين ي خانه آدرس و شدم وسوار کردم کرايه ماشيني بود، معلوم ام کرده جمع چادر

 ردخو بوق آنقدر و گرفتم را اش شماره بارها برسيم اش خانه به تا. زدم زنگ موبايلش به همزمان

 رفته اش خانه به که خواستم مي خدا از دل ته از و بود گرفته ام گريه. شد قطع خود به خود تا

 . باشد

 :گفتم راننده به رو شدن پياده از قبل

 !اس خونه ببينم وايستين لحظه چند آقا -

 نماشي سمت به. نشد خبري اما. دادم فشار بار چند و رفتم زنگ سمت به من و داد تکان را سرش

 :گفتم راننده به رو و رفتم

 نه؟ يا حياطه تو ماشين ببينين لحظه يه ميشه آقا -

 رد بايد کرد نمي حفظ را تعادلش اگر و خورد سر پايش جوب کنار خدا ي بنده شد، پياده راننده

 باال کمي را خودش و گرفت در باالي از! داديم مي هم را او ي شکسته باسن ديه دار و گير اين

 :گفت و کشيد

 ! کنم فکر ايه نقره سمند يه -

 :گفتم و نشست لبم روي لبخندي

 .خودشه ممنون -
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 :گفت شود ماشين سوار اينکه از قبل. کردم حساب را اش کرايه و

 !ها سرده خيلي هوا اس؟ خونه مطمئني آبجي -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 .بريد شما ممنونم. اس خونه -

 مدام و. دادم فشار را زنگ دوباره. کرد حرکت و شد سوار و داد تکان ناچاري روي از را سرش

 فشار يک از بعد را زنگ. ببيند مرا شايد او کردم مي حس. نبود خبري اما. گرفتم مي تماس

 :گفتم دوربين لنز به رو و رفتم عقب قدمي و کردم رها طوالني

 جمع امو هبست قنديل بيا صبح. واميستم جا همين صبح فردا تا نداره، اشکالي! نه؟ کني نمي باز -

 .کن

 منِ  و. بود خلوت شد مي تر سنگين لحظه هر که برفي خاطر به و بود فرعي خيابان که شکر را خدا

 تاس دوربين ديد داخل کردم مي حس که جايي و رفتم تر عقب. نبود مناسب هم لباسم فکر، بي

 هم به قدر آن هايم دندان و کرد، مي درد پهلوهايم بود، گذشته دقيقه پنج. نشستم زمين روي

 بلند صداي با.شد مي ديده خيابان ابتداي از ماشيني چراغ نور. بودند شده حس بي که بودند خورده

 :گفتم

 .بگيره زيرم تا شينم مي جا همين نکني باز و در مياد، ماشين داره -

 مهاي استخوان تمام. رفتم در سمت به و پريدم جا از هيجان با. شد باز تيکي صداي با در جا در و

 محض به. بود باز کامل اش خانه داخلي در. کردم طي يکي دوتا را ها پله حرص با. کرد مي درد

 :گفتم عصبانيت با و گذاشتم در پشت جالباسي روي و برداشتم سرم از را چادرم ورودم

 بشينم؟ خيابون تو صبح فردا تا بذاري خواستي مي نميومد ماشين اگر يعني -

 زرگب ي پنجره به نگاهم! نداشت بيرون با تفاوتي سردي نظر از هوايش و بود تاريک نيمه خانه

 زده يهتک پنجره به مشکي شلوار و سفيد پيراهن با که فرزين و! بود باز کامل که شد کشيده هال

. همد تشخيص را لباسش خيسي توانستم مي هم فاصله همان از. کرد مي نگاه بيرون به و بود

 :کردم زمزمه لب زير را اسمش و رفتم سمتش به و دادم قرار اي گوشه را پولم کيف و موبايل

 !فرزين -
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 زيرپوش و بود چسيده بدنش به سفيدش پيراهن ايستادم، اش قدمي يک در و شدم نزديکش

 پود و تار در و گرفت مي راه گردنش از و چکيد مي آب موهايش از. شد مي معلوم اش رکابي

 عکس شبيه اندامش چقدر گذشت ذهنم از لحظه درآن ولي است احمقانه. شد مي گم پيراهنش

 !بود پدرش هاي

 تندداش درستي هيکل پدرش و فرزين بود، او از تر جلو قدم يک بزرگش شکم که من پدر برعکس

 هاي شانه بيشتر و بودم سرش پشت لحظه درآن من که هرچند! نبود خبري زشت شکم آن از و

! بود اين سختي همه آن وجود با فرزين! بود؟ سالش چهل مرد اين واقعا. آمد مي چشمم به پهنش

 !شد مي يوسفي چه کشيد نمي سختي اگر

 يرهخ نامعلومي ي نقطه و روبرو به که زدم زل رخش نيم به گرفتم، قرار کنارش و شدم تر نزديک

 :گفتم آرامي صداي با. بود شده

 !خيسي تو -

 :لرزيد صدايش

 .بيدار...  يا...  خوابم...  ببينم...  خواستم -

 :گفتم و فشردم هم به را هايم لب

 !فرزين خوري مي سرما -

 :چرخاند سمتم به را نگاهش

 ! شه نمي هيچيم -

 :دچرخي سمتم به کامل و شکست بلندي صداي با بغضش که بزنم حرفي تا کردم باز را دهانم

 .... خواهرم با من! ياقوت بوده خواهرم شهال -

 را انمدست و گذاشتم کنار را خجالتم. کرد گريه بلند صداي با و گذاشت صورتش روي را دستانش

 :دادم قرار دستانش روي و آوردم باال

 گفت ور موضوع شهال به فهميد وقتي چون. بابام حتي! خبرنداشت کس هيچ! نداشتي خبر که تو -

 .کشيد عقب هم اون و
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 :نشست زمين روي و شد خم زانوهايش

! رهدا لج سر من با هم خدا. دم مي گناهمو کدوم تقاص دارم دونم نمي. کشيدم سختي خيلي من -

 .برسه مرگم کاش بسمه، ديگه. کشم نمي ديگه. بود آخرش ديگه اين. شم مي ديوونه دارم

 :گفتم خودخواهانه و نشستم زمين روي هم من

 !فرزين چي من پس -

 :گفتم و چسبيدم را دستانش دوباره

 قدره؟ همين مردونگيت! ميشم؟ چي من بري تو -

 صورتش روي از را دستانش کردم سعي. نگفت چيزي و کرد رها را دستانم و داد تکان را سرش

 :گفتم و بردارم

  نکن؟ گريه لحظه يه فرزين کني؟ مي اذيت خودتو چرا! دونستي نمي تو. کن نگاه من به -

 :گفتم حرص با و دوختم خيسش هاي لباس به را نگاهم

 !اي بچه مگه چيه؟ کارا اين! خوري مي سرما گي نمي حموم؟ رفتي لباس با -

 :بردارم صورتش روي از را ها آن کردم سعي و کردم وارد فشار دستانش به هم باز

 .کن نگام لحظه يه فرزين -

 :شد بُراق صورتم در سمتم به جهشي با و برداشت را دستانش ناگهان

 چيه؟ -

 و دلرزي هايم لب خودآگاه نا. شدم خم عقب به و پريد باال هايم شانه که گفت بلند را اين قدر آن و

 :گفتم بگيرم را هايم اشک ريزش جلوي توانستم نمي که حالي در

 ! شه مي اينجوري دونستم مي! دونستم مي -

 گرفت مي اوج گريه شدت از که صدايي با من و کرد نگاهم سوالي و کشيد هم در را ابروهايش

 :گفتم
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 من و نبودي خواهر تا سه ما از کدوم هيچ سهم تو! نفريني تو! نبود کار در تو و من براي رسيدني -

 .... نيمه و نصفه اعتراف يه به خودي بي

 با و شد مانع بازويم دو هر چسبيدن با اما شوم بلند خواستم! شدن خرد بود بس. خوردم را حرفم

 :گفت بلندي صداي

 ؟!دارن هم به ربطي چه موضوع تا دو اين -

 :کشيد فرياد تر بلند بدهد من به دادن جواب براي مجالي اينکه از قبل و

 !هـــا؟ -

 در خيره و کردم باز دوباره و بستم اي ثانيه براي را هايم چشم و کشيد سوت هايم گوش

 را هايش حرف رگباري. بود چسبيده هم به بودن خيس خاطر به هايش مژه زدم، زل چشمانش

 :کرد رديف

 !خرابه حالم بيني نمي آره؟! شد؟ مي خوب کردم مي عقد رو شما تاي سه هر اگر! نفرينم؟ من -

. دمبو کرده ريزي برنامه ام آينده براي منه خواهر که کسي با من. شم مي ديوونه دارم! فهمي نمي

 درمپ ي خانواده جلوي برم که اين نه کنم زندگي منت بدون و شاهانه پدرم ثروت با تونستم مي

 قطف کني؟ نمي درکم فهمي؟ نمي رو ها اين. دارن نگه شون خونه تو شب يه منو که کنم کج گردن

 کردي؟ فکر رسيدن به و کردي خوش دل خالي و خشک

. بود شکسته محکمم مرد غرور. خوردند مي سر هايش گونه روي که بود هايش اشک به نگاهم

 يد،رس مي بازوهايم به مانتو آستين روي از دستش کف گرماي. خورد نمي هم به هايم دندان ديگر

 بغضم .شد کشيده دستم سمت به نگاهش. کشيدم اشکش رد روي و آوردم باال اختيار بي را دستم

 :گفتم اي خفه صداي با و فروخوردم را

 !خوري مي سرما -

 :گفتم و ببينم تر شفاف تا زدم پلک شد، تار هايم چشم. کرد نگاه هايم چشم به صدا بي

 .گي مي راست تو. ندارم درک من...  نکشيدم؟ سختي من -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

191 

 

 شد شل بازوهايم روي از دستانش. کردم باز را پيراهنش اول ي دکمه و بردم جلو را هايم دست و

 از هچ. بود شده تر سوالي نگاهش و تر عميق اخمش. رفت پيراهنش سمت به تر آزادانه دستانم و

 !خيس هاي لباس آن با بخورد سرما او خواستم نمي و بود گرمم فقط من! گذشت؟ مي ذهنش

 دستانم. لرزيد ام چانه و زدم دردناکي لبخند. شد ديده اش سينه موهاي دوم ي دکمه کردن باز با

 :گفتم و کشيدم عقب را

 کني؟ عوض هاتو لباس خواي نمي -

 هب را زيرينم لب. داشت نگه سوم ي دکمه نزديک و چسبيد را دستانم مچ دو هر ناباوري درکمال

 منتظرش نگاه ديدن با و کردم، باز را سوم ي دکمه و فهميدم را منظورش کشيدم، دهانم داخل

 زل هايش چشم در و آوردم باال را خيسم و متعجب نگاه. فهميدم اشتباهي را منظور که فهميدم

 :گفت آوري رنج لحن با. کرد مي فرق قبل ي لحظه چند با چشمانش سرخي. زدم

 .مونن نمي هام خوشي! ... دم مي دست از هم رو تو -

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ به آرامي به را سرم

 موني؟ مي! چي؟ من براي -

 :گفت و شد روان صورتش روي ديگر اشکي ي قطره و زد پلک

 !نه؟ مگه...  نيست مخفي ازم چيزي ديگه داري؟ دوستم -

 :زدم لب و کردم توقف صورتش متري سانتي چند در و بردم جلو را صورتم

 نه؟ معيوبه مغزم -

 .شدنت پشيمون کشه نمي هم ساعت به...  شي مي پشيمون -

 از و کشيدم عقب را سرم سرعت به. بود زده پسم مستقيم غير. بستم ناراحتي با را هايم چشم

 شد دهکشي دستم که بودم نرسيده سوم يا دوم قدم به اما رفتم در سمت به و شدم بلند زمين روي

 ار دستم. گرفتم مي باال بايد را سرم و بود زياد مان قدي تفاوت. چرخاندم سمتش به را سرم و

 هميشه فرزين نگاه با نگاهش. تند و محکم. کوبيد مي امان بي قلبش. گذاشت قلبش روي و کشيد

 :گفت آرامي صداي با. کرد مي فرق
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 .کردم نفرين خيانتش خاطر به رو شهال سال پونزده! گذروندم رو بدي شب -

 :فشرد هم به را هايش لب

 بموني؟ من براي دي مي قول! ببخشم پدرم ثروت گرفتن خاطر به پدرتو اگر....  رو پدرت اگر -

 ... رو بختي خوش ي مزه دي مي قول

 :گفتم شدند مي تر خوشحالي شدت از هم باز که هايي چشم با و رفتم سمتش به قدمي

 !سرعت اين به بخشي؟ مي پدرمو -

 ار پدرم که گفت مي! گفت مي را اين هايش چشم بخشيد، مي او. کرد نگاه هايم چشم به فقط

 وفر آغوشش در العملم عکس از قبل و کرد خودنمايي صورتم روي پهن و لرزان لبخند. بخشيده

 :گفت گوشم کنار فشرد مي بدنش به حرص با مرا که حالي در رفتم

 !ها نداره جايي ديگه پشموني! بريا دستم از توني نمي ديگه! داديا بله بهم ياقوت -

 .رساندم را هايش «آره» هم سر پشت و کردم گريه فقط من و

 خاطر به نه لرزيد، مي دستانم. نشاند صورتم روي وقفه بي را هايش بوسه و برد عقب را سرم

 پدرم که کردم نمي فراموش چرا شد؟ نمي خالي مغزم چرا! نه؟ بودم، آمده همين براي من! گرما

 مردي آغوش در من وقت آن و است جنون به رو نصوح ي توبه چون اي توبه خاطر به خانه در

 است اشتباه کارم دانم مي گذرد، مي سرم در ها اين خدايا! شود مي بوسه غرق صورتم نامحرم

 هاي دانه و شد مي کشيده هايش لب بين قدرت با که هايم لب. ندارد کشيدن عقب پاي دلم اما

 احمقانه حسي بي آن از مرا توانست نمي هم انداخت مي سوزش به را لبم دور ريشش ته ريز

 !بکشد بيرون

 موهاي بين که نيست؟دستش طور اين شد، منحرف فرزين ذهن نه؟ بود، همين منظورت ياسمن

 رايب. بود افتاده زمين روي که ديد را شالم چشمم تازه و شدم موهايم لختي متوجه رفت فرو سرم

 ودمخ به تا است کافي شدنش دور ثانيه يک فقط که بود فهميده حتما کرد، نمي رهايم اي ثانيه

 . بگيرم فاصله و بيايم احمقم خود به بيايم،

 دش حلقه گردنش دور ناخودآگاه دستانم. شد زياد اتاق گرماي دوباره رفت فرو گردنم در که سرش

 چشمانم جلوي از پدرم ي چهره چرا! کردم مي کار چه من. رفت فرو ام يقه در بيشتر سرش و
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 هب بايد که آوردم نمي بهانه چرا آمدم؟ نمي خودم به چرا نشود محو که بود قرار اگر! شد نمي محو

  نگذارم؟ تنها را ياسمن و بروم خانه

 .دارم مي نگهت دندون و چنگ با بياد وسط هم خدا بري، دستم از ذارم نمي بشي من سهم -

 روي! انداخت مي جانم به را آتش دوباره حرکاتش و کشيد مي بيرون گرما از را تنم هايش حرف

 رد تخت روي که زماني تا نکشيد دست صورتم و ها لب بوسيدن از گرفتم قرار که هم دستانش

 هاي دکمه روي دسش کرد مي باز را من مانتوي هاي دکمه که همزمان. گرفتم قرار گرم اتاقي

 کردم جزم را عزمم کردم، حس تنم روي را تنش گرماي که وقتي رقصيد، مي هم خودش پيراهن

 :چسبيدم را هايش شانه و

 ... ما فرزين -

 :گفت و شد خيره هايم چشم به بازش نيمه چشمان با

 !نشده هم ساعت يک هنوز -

 :لرزيد هايم لب

 ... فقط نشدم پشيمون -

 از اي ذره فقط که حالي در طوالني اي بوسه از بعد و دوخت هم به را هايم لب و کرد خم را سرش

 :گفت بود گرفته فاصله هايم لب

 .نگو هيچي ديگه پس -

 ينم حاال اگر حتي کنم، آرامش خواستم مي فقط بود، شاهد دلم. کرد نزديک را صورتش دوباره و

 هم من...  من بود، همان حرفم هم باز! کنم قانع بودم گرفته شاهد که را دلي همان توانستم

 را گناهانم خدايا. باشم دور دغدغه همه آن از ساعاتي براي خواستم مي. خواستم مي آرامش

 ...امشب همين فقط. بگذر من از را امشب همين! نبين امشب

*** 

 را خودم. کشيدند مي تير هم پهلوهايم. نشست گلويم در عجيبي سوزش دادم، قورت را دهانم آب

 ليمويي اتاقم هاي پرده. کردم باز را هايم چشم آرامي به و دادم فشار تختم تشک در بيشتر

 ! بودند؟
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 ي نصفه و نفره يک تخت روي من نشستم، جايم در و شد گرد هايم چشم و شدم هشيار ناگهان

 به رو درست مادرش و پدر بين سالگي چهار سن در او بزرگ عکس و. بودم فرزين اتاق در واقع

 بعد و ماليدم را هايم چشم و رساندم صورتم به را هايم دست. بود نصب ديوار به تخت روي

 تنها. چرخاندم اتاق دور تا دور را نگاهم. راندم عقب به را ها آن و بردم فرو موهايم در را دستانم

 هم به را هايم لب. بود تنم ام زرشکي شلوار همراه به ام صورتي شرت تي همان هنوز. بودم

 به سر و رساندم زمين به را خودم و شدم بلند تخت روي از. شد اشک از پر هايم چشم و فشردم

 :گفتم لب زير هم سر پشت ها بار و تمگذاش سجده

 . ...شکرت مرتبه هزار صد خدايا. شکرت خدايا -

 را رزينف ديشب رفتار و نشستم تخت ي لبه. داد دست من به سبکي احساس کردم گريه که کمي

 ....گذراندم ذهنم از

 کرد مي حس را کمرنگ سوزشي صورتم جاي جاي و بود گردنم روي هايش لب که حالي در.... 

 زا پدرم ي چهره خدايا. بستم را هايم چشم. شدم شکمم پوست روي به دستانش گرماي متوجه

 !!!شنوم مي هم را اش گريه صداي حاال! هيچ رود نمي ام ديده

 م؟کن کم گناهام بار از جوري چه من نشين، من مثل که کنيد توبه کنيد، توبه نشده دير تا -

 نپايي آرامي به را سرش و شد متوقف فرزين دستان. کردند پيدا راه صورتم روي به هايم اشک و

 :گفت لرزاني و آرام صداي با و داد قرار شکمم روي و برد

 .کنيم مي اشتباه داريم ما. ميگي راست تو -

 که حالي در و چرخيد من به پشت و کرد بلند را سرش. گرفت اوج ام گريه صداي حرفش اين با

 :گفت پوشيد مي را پيراهنش

 .نکن گريه -

 ....شد خارج اتاق از و

 :گفتم آرام و خوردم تکاني. خورد ضربه اتاق در به... 

 بله؟ -

 ! بود؟ خانه آن در هم فرزين و من جز کسي مگر
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 بخوري؟ صبحونه خواي نمي -

 به و شدم بلند تخت روي از. داد مي شديد خوردگي سرما از خبر هم فرزين ي گرفته صداي و

 :گفتم و رفتم در سمت

 دي؟ مي رو شالم -

 :گفت طوالني نسبتا مکثي با

 .ميارم االن -

 طعم و بودم آغوشش در تنم هاي لباس همين با ديشب. کرد مي فکر چه خودش با که بود معلوم

 ! ديگر کرد مي فرق ديشب خب! زنم مي پوشش از حرف حاال! کرديم تجربه را ديگر هم هاي بوسه

 را شالم و کردم باز کمي را در. خورد ضربه اتاق در به کردم تنم و برداشتم زمين روي از را ام مانتو

 سمت به و شدم خارج اتاق از و کردم مرتب سرم روي را شال. بستم را در و گرفتم دستش از

 .رفتم دستشويي

 ام هرهچ به مستقيم و بود ايستاده آشپزخانه در جلوي که ديدم را فرزين آمدم بيرون که اين از بعد

 . دوختم زمين به و گرفتم او از را نگاهم زده خجالت. بود زده زل

 . نبود خودم دست...  ديشب -

 پف چشمان اگر البته. بود متفکر و آرام هميشه مثل اش چهره. آوردم باال صورتش تا را نگاهم

 لب! بود گير پا و دست هايش چشم حرف زدن حدس براي کمي که بگيرم فاکتور را اش کرده

 :گفتم و دادم جلو را هايم

 .بودم مقصر هم من! ... زديم مي حرف فقط بايد -

 :گفت و گرفت آشپزخانه سمت به را دستش و داد تکان محوي لبخند با را سرش

 .گرفتم تازه نون -

 آشپزخانه وارد دو هر و رفتم سمتش به کرد، سرايت هم من به اش کمرنگي ي همه با لبخندش

 با و شد متوجه. دادم فرو گلويم درد به توجه بي را لقمه اولين. گرفتيم قرار ميز پشت و شديم

 :گرفت جديت
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 . دکتر بريم صبحونه از بعد -

 خودش سمت به را نگاهم و کشيد عميقي نفس. کردم اکتفا سرم دادن تکان به و نزدم حرفي

 :گفت غمگيني لحن با من نگاه ديدن با. کشاند

 هستي؟ حرفت سر -

 :گفت حرفش کردن مزه مزه با. کردم اخم سوالي ي نشانه به

 ...  جواب در که هايي آره همون...  همون -

 ردنشخو صبحانه مشغول و فرستاد بيرون آسودگي با را نفسش. نزدم حرفي و زدم لرزان لبخندي

 :شد اکو سرم در ديشبش هاي حرف. رفت بين از رفته رفته لبخندم. شد

 پدرم ي خانواده جلوي برم که اين نه کنم زندگي منت بدون و شاهانه پدرم ثروت با تونستم مي -

 .دارن نگه شون خونه تو شب يه منو که کنم کج گردن

 :شد آويزان هايم لب. کرد نگاهم منتظر و شد متوجهم

 !متنفري؟ پدرم از -

 :گفت غمگيني لحن با ثانيه چند از بعد و کرد نگاهم غم با

 اصال خوام نمي...  هم شايد! روش هم آب ليوان يه و بخوره تونست مي...  دونم نمي!! تنفر -

 من بروي رو االن تو...  افتاد نمي ها اتفاق اين اگر...  پدرت اگر...  نه االن حداقل. کنم فکر بهش

 !بودم نکرده تجربه ديشب رو العاده فوق شروع يه من و. نبودي

 :گفت و زد نادري لبخند. کردم قفل هايش چشم در را متعجبم نگاه

 !پشيمونم؟ ديشبم کار از کردي فکر! چيه -

 را ما صبحانه ي بقيه و انداختم پايين را سرم و دويد هايم گونه به خون. کرد حفظ را لبخندش و

 .آمد مي فرزين خبيث و ريز ي خنده صداي که حالي در. خوردم

 هک گفتم بهش بود ياسمن بدم، جواب شدم مجبور بودي خواب خورد، زنگ کلي گوشيت راستي -

 .خوابي
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! کند مي خودش با فکري چه ياسمن که گذشت ذهنم از و کردم نگاهش شده گرد هاي چشم با

 :آوردم زبان به را فکرم

 !کنه؟ مي فکري چه خودش پيش االن! واي -

 :گفت و کرد نگاهم متعجب

 !ديگه موندي اينجا شب که فهميده االن تا باالخره خب -

 روهاياب ديدن با!! برگردم خانه به بايد که نرسيد فکرم به اي ذره چرا من کنم، گريه بود مانده کم

 :گفتم و کردم کنترل را خودم رفت مي هم در که فرزين

 .خونه برگردم تر زود بايد -

 :گفت تحکم با

 .دکتر اول -

 :گفتم و کشيدم سر را چاي ليوان هولکي هول

 .دکتر رم مي ظهر از بعد خونه، برم اول رم، مي -

 :برد باال را صدايش ناگهان

 تاداف مي بينمون اتفاقي اگر ديشب آبروت؟ از ترسي؟ مي چي از! ياقوت کني مي جوري اين چرا -

 .... هنوز اگر! چي

 :گفتم و کردم قطع را حرفش

 خونه، رم مي بعد دکتر بريم هم با ميام اول باشه! دوزي مي هم به چيزو همه چرا! خب خيلي -

 خوبه؟

 :گفت مهرباني لبخند با و داد حالت تغيير صورتش کامل ثانيه از کسري در

 .خوبه -

 گاهن اشتهايش با خوردن صبحانه به و بودم داده تکيه ام صندلي به بيکار هم من. شد مشغول و

 :گفت خورد مي را اش چاي که حالي در. کردم مي
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 وزر قيمت به خودش گفته يادته؟ رو صفوي آقاي فروش، واسه گذاشتيم پيش مدتي رو حجره -

 .خره مي

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 .کنهن درد دستش واقعا؟. امون خونه ميومدن خانومش با بياد پيش بابا نزول بحث که اين از قبل -

 :گفت کرد مي جمع را ميز که حالي در و شد بلند و گذاشت ميز روي را خالي ليوان

 مي تهش از چيزي ببينم بعد دم مي رو رضا حاج خور، نزول ي مرتيکه اون طلب اول پولش با -

 .بياد هم کم کنم فکر البته! نه يا مونه

 :گفتم و فرستادم بيرون ناراحتي با را نفسم

 بدي؟ سودش با خواي مي -

 :گفت و کرد اخمي

 درست و زده کارش پدرت باالخره! بانکيش سود ي اضافه به جلوش، ذارم مي رو پول اصل -

 هديگ کرده قرارداد پدرت با سود عنوان به که چه اون ولي نده، بهش چيزي مدت اين از بعد نيست

 که دهگر نمي شر دنبال مطمئنا! نيست ديگه خواي نمي بگيرش، خواي مي گم مي انصافيه، بي

 !کنه ناز بخواد

 :گفتم خونسردي با و شدم بلند

 بريم؟ چند ساعت و کي -

 لبخند اي، ثانيه چند مکثي از بعد و داد باال را ابروهايش بود دستانش در کره ظرف که حالي در

 :گفت و نشست لبش روي محوي

 .بزنم حرف باهاش خوام مي. دنبالت ميام باش، آماده امروز چهار ساعت -

 نفرزي جاي من اگر شايد. نزدم حرفي بيايد؟ کوتاه سادگي اين به فرزين! کردم تعجب هم خودم

 در مه را دخترش به ام عالقه بلکه افتادم، نمي کمال حاج ي توبه و اموال دنبال ديگر تنها نه بودم

 !داشت فرق نوعش فرزين انگار اما! بردم مي بين از قلبم
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 چقدر دمفهمي تازه شدم، پياده ماشينش از بود پيچيده باسنم در که سوزشي با بعد ساعتي وقتي

 !کردم مي حس عجيبي طرز به قبل شب همان از را صميميت اين من و! است صميمي حضورش

 :گفتم لب زير و زدم پوزخندي! کردم مي زندگي او ي خانه در ابتدا از انگار

 ! ياقوت اي جنبه بي -

 خيره من به بود پيدا آن در حرف هزاران که نگاهي با و آمد سمتم به ياسمن هال در کردن باز با

 :گفتم سريع شد،

 !کجا دونم نمي...  تو اون خوابيدم اتاق تو من -

 :گفت و کشيد آغوش در را من و زد دل ته از لبخندي

 گفتم هي! کرده خالي تو سر رو بابا از دليش دق حتما گفتم! رفت راه هزار دلم من، بشم فدات -

 .داد جواب گوشيتو صبح سه ساعت! مرده فرزين گفتم خودم با باز خب ولي بيام،

 يپوش چشم گناهم از ديشب ممنونم، خدايا. کردم حس را هايش شانه لرزش ثانيه از کسري در و

 ! نه کردي؟

*** 

 :گفت و کشيد هم در ابرو يلدا

 !نيفتاد بينتون اتفاقي هيچ يعني -

 بعد و کرد جمع طرف يک به غنچه صورت به را هايش لب. کردم نگاهش چپ چپ و کردم اخم

 :گفت

 ...بغل نه!  بوسي نه -

 !چيه؟ حرفا اين! يلدا اِ -

 :گفت جانبي به حق ي قيافه با يلدا! گذشت ديشب فرزين و من بين چه بود شاهد خدا

 .نيست بشو شوهر تو براي که بکش اين از دست! من خواهر نداره مردونگي پس -

 يجلو بالفاصله را دستش و خنديد بلند صداي با ياسمن. کردم نگاهش شده گرد هاي چشم با

 :گفت بود گرفته اش خنده که هم يلدا. گذاشت دهانش
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 کردن آروم نيت به! باشه اش خونه تو اش عالقه مورد دختر صبح تا شب يه مرديه کدوم آخه -

 !باشه؟ نداشته کارش به کاري ولي باشه اومده هم اون

 :گفتم کردم مي کنترل را لبخندم که حالي در و شدم سينه به دست

 !هست فرزين بيني مي که فعال -

 :گفت و آورد باال را دستانش

 !هست مرگش يه اين همونه، حرفم ولي! بينم مي بله -

 فتادها نمايش صفحه روي فرزين عکس. شد بلند موبايلم زنگ صداي که بدهم را جوابش خواستم

 :دادم جواب و نشست لبم روي لبخندي! نداشتم را عکس اين من بود،

 بله؟ -

 خوبي؟ سالم -

 ما خنده افتاد، خواهرانم ي احمقانه لبخند و مهربان ي چهره به نگاهم که بدهم را جوابش خواستم

 :گفتم و کردم کنترل زور به را

 خوبي؟ تو ممنون، -

 ساميا توش که رسيدي سر بابات از بري دنبالت، بيام که اين از قبل بگم خواستم مي مرسي، -

 .بگيري نوشته، رو داده پول بهشون که اونايي

 !ديگه جريانه در خودش باشه، -

 هچ نفهميدم کردند پچ پچ به شروع و شد هم به نزديک صورتشان که نفر دو آن صورت ديدن با

 :گفت و کرد دراز را دستش ياسمن گوشي کردن قطع با! کردم خداحافظي فرزين از طور

 !عکسشو ببينم -

 :گفتم و دادم دستش به را موبايلم

 .اسمش روي بذارم که عکسشو، نداشتم من -
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 که است اولي بار کرد مي فکر دانست نمي يکي که کردند مي نگاه عکس به طوري يلدا و ياسمن

 :گفت ياسمن! بينند مي را فرزين

  نداشتي؟ که ضايع ميز چيز! رفته ور موبايلت با بودي خواب که موقع همون حتما -

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 !چي؟ داشتم سري بر خاک فيلم يا عکس من اگر نه؟ ها بوده زشت کارش ولي! شکر رو خدا نه -

 :گفت و داد باال را ابرويش يک يلدا

 ! ها بچه عين -

 :گفت اي گرفته غم ي قيافه با ياسمن و

 !کنه جووني نکرده فرصت که داشته بدبختي اونقدر بيچاره! يلدا داري کار چي -

 يآرام صداي با يلدا. زديم زل هم به غمگيني نگاه با و کرديم سکوت سه هر ياسمن حرف اين با

 :گفت

 گزن بهم وقتي از ياسي! ببينيم فرزين مديون رو خودمون قدر اين کردم نمي فکر وقت هيچ -

 کردم مي حس که کردم گريه اونقدر! خورد مي خونمو خون خدا به شده چي ديشب گفتي و زدي

 .شه مي کور چشمام داره

 :گفت و گذاشت موهايم روي اي بوسه و کشيد جلو را خودش لبخندي با ياسمن

. .. کنيم جبران حدي تا تونيم مي و شه نمي دور ازمون ازدواجش با که شکر بار هزار صد رو خدا -

 .شه صاف ما از دلش شايد

 کم دباي. بود نيم و سه. کردم نگاه اتاق ديواري ساعت به و فرستادم بيرون آه صورت به را نفسم

 .شدم مي آماده کم

 :گفتم و شدم بلند تخت روي از

 .بگيرم دفترشو بابا از برم لحظه يه برم، بايد ديگه من -

 پشت. بود رفته سجده به و بود کرده پهن را اش سجاده زمين روي پدرم. شدم خارج اتاق از و

 :گفتم آرامي صداي با! خواند نمي نماز نظرم به. نشست لحظه چند از بعد ايستادم، سرش
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 بابا؟ -

 :گفت و برگشت سمتم به

 بابا؟ جان -

 :گفتم و شدم تر نزديک

 بهت گفت فرزين. کنيم صحبت طلبش مورد در باهاش رضا حاج پيش رم مي فرزين با دارم -

 .ببرم براش بدي هم نوشتي بدهکارهاتو اسم توش که رسيدي سر اون که بگم

 :گفت و شد اشک غرق چشمانش

 بگيره؟ منو کارهاي ي دنباله خواد مي هم باز يعني -

 :گفتم و زدم لبخندي

 !طوره اين که ظاهرا -

 :گفت و گرفت آسمان سمت به را سرش

 .شکرت خدايا -

 :گفت و شد جدي اش قيافه ناگهان

 دوست رو ديگه هم اگر بهتره بري، ور اون و ور اين باهاش اينقدر نيست درست ديگه دخترم -

 .بشين محرم هم به تر زود دارين

 :گفتم و دادم فشار هم به ثانيه چند براي را هايم لب

 بابا؟ کجاست رسيد سر -

 :گفت و کرد اشاره را دراور

 .کن صحبت محرميت مورد در باهاش جان؟ بابا فهميدي. اول کشوي -

 خارج اتاق از و گفتم لب زير اي «باشه» دادم مي تکان را سرم که حالي در و برداشتم را دفتر

 .شدم
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 کيفم داخل را سررسيد. زدند مي حرف فرزين مورد در دوباره يلدا و ياسمن شدم اتاقم وارد وقتي

 ليظيغ اخم که حالي در ياسمن. برداشتم را ام مشکي مانتوي و رفتم جالباسي سمت به و گذاشتم

 :گفت بود کرده

 نصيحتش مدام و فهميده بعد يعني! بوده جريان در مامان که گفت مي هم خودش بابا که ديدي -

 !کرده مي

 :گفتم کردم مي تنم را مانتو که حالي در

 امروز؟ گفت؟ کِي -

 :گفت و آمد سمتم به و شد بلند يلدا

 .گفت مي صبح امروز آره -

 :گفت لب زير حرص با و کرد خارج تنم از زور به را مانتو و

 !بپوش من قبر سر بذار اينو -

 :گفت و برداشت کمد داخل از را ام خردلي مانتوي و

 .کنم مي اتو برات بپوشي لباستو ي بقيه تو تا -

 :گفتم کردم مي عوض شلوار که حالي در. نداشتم کل کل ي حوصله

 گفت؟ مي چيا بابا حاال -

 :گفت بود مشغول که حالي در يلدا

 ما مثل هم تو کرد نمي اعتراف بابا اگر مطمئنم من! مونه؟ مي نفرين يه مثل فرزين گفتم يادته -

 اين اب و کرده ظلم حقش در پدرمون که ببنديم کسي به دل سه هر که بود قسمت انگار! شدي مي

 . بشه خرد بار هر بابا ما بستن دل

 :گفت و فرستاد جلو را لبهايش ياسمن

 ... اما بياد خودش به بابا که اين براي تلنگر يه بار هر -
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 و گرفت سمتم به را مانتو يلدا. کردم موهايم کردن شانه به شروع و پوشيدم هم را هايم جوراب

 :گفت

 . اي پريده رنگ روزا اين خيلي ولي کني آرايش نداري دوست دونم مي -

 ارآشک را ام دروني حالت سريع خيلي اما بود سبزه پوستم رنگ. بود او با حق. دانستم مي خودم

 آرايش امروز ها مدت از بعد که نداشت خوشي ظاهر چندان ديشب اتفاقات به توجه با اما. کرد مي

 دليصن روي و شدم خارج خانه از فرزين تماس با. کردم اکتفا ريمل و کمرنگ لبي رژ به پس. کنم

 فرينن. بود ياسمن و يلدا بين شده بدل و رد ديالوگ دو همان درگير ذهنم. گرفتم جا ماشين جلوي

 !پدرم اعتراف طور همين و تلنگر و فرزين بودن

 ياقوت؟ -

 :دوختم فرزين نيمرخ به و گرفتم بيرون از را نگاهم

 بله؟ -

 ندارن؟ کمبودي کسري، و کم منظورم..  جوريه؟ چه االن شهال زندگي... گم مي -

 :گفتم و نشست هايم لب روي عميقي لبخند

 خصوصي باهاش رفتم مي. آموزمه دانش هم دخترش شکوفه،. فروشه مي مياره وسايل خونه تو -

 .باهوشيه دختر. کردم مي کار

 وختد چشم برو رو به باز و کرد نگاه چشمهايم در غمگيني نگاه با و چرخاند سمتم به را صورتش

 :گفت آرامي صداي با و

 !کشيده سختي خيلي حتما -

 :گفت و شد اشک از پر هايش چشم ثانيه از کسري در و

 !نکردم پيگيري چرا نشدم؟ پاپيچ موقع همون چرا! من به لعنت -

 :گفتم ثانيه چند از بعد و بيايد کنار خودش با دادم ترجيح و کردم سکوت

 . ببينه منو خواد مي مادرش که داد اس بهم ديروز -

 :گفت تعجب با و کرد جور و جمع را خودش عميقي نفس با
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 !بگه؟ خواد مي چي -

 :گفتم و فرستادم بيرون آه صورت به را نفسم

 ازشون بايد بابام که هستن کساني از هم مادرش و شهال االن هست که چي هر ولي! دونم نمي -

 .ميرم هفته همين تو..  بطلبه حالليت

 يادهپ کردن پارک از بعد و کرد هدايت بازارچه پارکينگ به را ماشين و داد تکان متفکرانه را سرش

 . رفتيم رضا حاج فروشي پارچه سمت به زديم، مي قدم هم شانه به شانه که حالي در. شديم

 هب بيشتر فرزين و کردند مي سالم و شدند مي رد ما کنار از آشنايان و دوستان از کدام هر وقتي

 تصحب از بعد خونسردي و آرامش با که زماني و دارد کار اين از قصدي که بردم بو چسبيد مي من

 مخالفت نداشتن از را هدفش کامال کرد، قيد نامزدش عنوان به را من حضور رضا حاج با هايش

 پس که نياورد خودش روي به کرد سعي رضا حاج که چند هر! فهميدم اينجا به آمدن براي

 !شد چه پسرعمويت

. باشم همسرش بود قرار سرم خير! شدم حرصي کمي هم و شد رو و زير مخفي ذوقي از دلم هم

 کرد؟ مي هماهنگ من با نبايد

 ماوقات جزئي ي مسئله چنين خاطر به ديگر بودم خوشحال رضا حاج کردن قبول خاطر به چون اما

. ردآو حالم سر حسابي حجره کردن قولنامه و صفوي آقاي با مالقات هم، آنجا از بعد. نکردم تلخ را

 که تگف و گرفت تماس موبايلم با حنانه برگشت، مسير در که چرا. بود يار من با بخت روز، آن کال

 .کردم قبول تمام عشق با هم من بروند، توانند نمي کدام هيچ چون عزيز، منزل بروم شب

 به مه باز اما کرد آشوب را دلم کمي خانه به آمدن براي تعارفم کردن رد و فرزين نشدن پياده البته

 ،نشست ماشين داخل همانجا. شد نمي روبرو پدرم با زودي اين به که بود بهتر شايد. دادم حق او

 زعزي ي خانه به مرا فرزين، که برگردم پدرم گذاشتن جريان در از بعد و بروم خانه داخل به من تا

 .برساند

 هب يکراست و نرفتم هم ناصر کلوپ ويدئو به که داشتم عزيز به گفتن براي حرف خودم آنقدر

 .رفتيم باغ خانه سمت

*** 
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 با رآنقد. زد مي لبخند هم عزيز. خنديدم بلند صداي با و نشستم زمين روي عرق از خيس تني با

 :گفتم خنده با. کرد مي درد پهلوهايم که بودم رقصيده بازي مسخره

 نه؟ خوبه خيلي برقصم فرزين براي شکلي اين عزيز -

 نقدرآ. شد تر بلند ام خنده صداي مهيجم رقص از بعد فرزين ي کرده ي سکته ي قيافه تصور با و

 .شود فراموشم حدي تا هايم غصه که بود کرده ام زده ذوق بودن او کنار در و عزيز ديدن

 ينجاا ذهنش باز مطمئنا. بود شده خيره اي نقطه به بود لبش روي هنوز لبخندش که حالي در عزيز

 :گفتم و شدم ويلچرش نزديک پا و دست چهار. نبود

 !خانــوووم؟ کجايي. کرد گير جا يه ذهنش شيطون دختر اين باز -

 زد برق اشک حضور خاطر به هايش چشم و زد غمگيني لبخند و دوخت صورتم به را نگاهش

 پاک را اشکش و آوردم باال را دستم و زدم لبخندي. گرفت راه اش گونه روي آرامي به اي وقطره

 :گفتم و کردم

 !چيه دلت حرف باشم نشده متوجه اگر نيستم ياقوت -

 :گفتم و بوسيدم را دستش پشت و کردم خم را سرم

 نه؟ داشتي خبر فرزين حق در پدرم ظلم از -

 :گفتم بعد و دادم فشار هم به را هايم لب. زد پلک آرامي به

 !نه؟ بدهکاره خواهي عذر هم تو به بابام -

 :گفتم و بياورد فشار خودش به نگذاشتم ولي. بگويد چيزي خواست

 کنه خدا فقط. کنه مي اعتراف کارهاش همه به زود يا دير بابام. کني اذيت خودتو خواد نمي -

 .عزيز نشيم تو زده خجالت

 :گفتم و شدم بلند پايش جلوي از و

 ندگ بو جون دختر گفتي مي من به بزني حرف تونستي مي اگر که بگيرم دوش برم من عزيز -

 .دي مي عرق
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 مه بلند صداي با و گذاشتم باز کامل را در. رفتم حمام سمت به. دويد هايش لب به لبخند دوباره

 .گفتن پرت و چرت به کردم شروع

 ان،م خانه در ياسمن حضور خاطر به پدرم بابت از هم خيالم. کردم سپري عزيز کنار را خوبي شب

 بود هايم کودکي بازي هم نيلوفر. کنند مي تمام را نيلوفر حرف امشب که بودم فهميده. بود راحت

 برادرش زن خواستم نمي که اين. داد مي زور به را سالمم جواب و بوديم مانده جدا هم از حاال که

 !ود؟ب افتاده چپ من با نيلوفر که ماند مي زن بدون برادرش داشت؟ ناراحتي همه اين واقعا بشوم،

 که داد جواب دقيقه چند از بعد هم او. ببينم را مادرش خواهم مي که دادم پيام شهال به شب آخر

 .بروم مادرش منزل به شکوفه همراه به مدرسه از بعد دوشنبه

*** 

 گاهن ماشين عقب به آينه از مدام. بود گرفته ضرب فرمان روي که دوختم فرزين دست به را نگاهم

 کردم هنگا شکوفه به و برگشتم عقب سمت به جلو صندلي از و نشاندم لب روي لبخندي. کرد مي

 :گفتم. بود کرده جمع بغلش در را اش کوله که

 خيابونه؟ همين جان؟ شکوفه -

 و داد تحويلم گذرايي لبخند. کردم نگاه فرزين به و نشستم جايم سر. داد تکان آرامي به را سرش

 گفتن براي حرفي اما بزند حرف شکوفه با خواهد مي بود معلوم. دوخت چشم روبرو به دوباره

 کريتش با شکوفه و کرديم توقف شهر از متوسطي اي منطقه در اي خانه جلوي بعد لحظاتي. ندارد

 :گفتم فرزين به رو شدن پياده از قبل و کردم باز را ماشين در. شد پياده سريع لبي زير

 بري؟ خواي مي -

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش

 .بياي تا مونم مي نه، -

 :گفتم و نشستم جايم سر. شدم کالمش در موجود استرس متوجه

 .شه مي درست چيز همه -

 اي ثانيه چند مکثي از بعد و داد تکان تاييد معناي به را سرش و داد فشار هم به را هايش لب

 :گفت
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 .شه مي شهال خود شبيه داره -

 اردو نفري دو و رفتم شکوفه سمت به و شدم پياده ماشين از و نشاندم لب روي دل ته از لبخندي

 .شديم خانه

 احوال کمي از بعد و شد جاري هايش اشک ديدنم با شهال مادر. بودند ما منتظر مادرش و شهال

 :شد باز دلش درد سر شدن جويا را پدرم حال و پذيرايي و پرسي

 تر يرد بعضيا واسه و شه مي جبران گناهشون زود خيلي ها بعضي براي! مکافاته دار دنيا گن مي -

 ! دنيا اون واسه بمونه اعمالشون حسابرسي که اونايي حال به واي و

 و عبا با مردي همراه به تر، جوان کمي ولي زن همين که شد کشيده تصويري سمت به نگاهم

 .بود همسرش حتما. بودند ايستاده عمامه

 ! کشيدم زود خيلي من -

 حرفش ي ادامه با خودش! زد؟ مي حرف گناه کدام از ديگر او کردم، نگاه صورتش به تعجب با

 :داد را جوابم

 مي همه و بود پيچيده بازارچه تو زرنگيش ي آوازه! داره بچه و زن فرماني اسد دونستم مي -

 پر و اون زرنگي خاطر به هست پدرت يعني دوستش، و اون دست توي ثروتي اگر که دونستن

 ات اومدم و رفتم قدر اون. بودم داده دل بهش منم. بود شيکي و پوش خوش مرد اسد! پدرته کاري

 .شد گرفتارم

 .بودند انداخته زير به را سرشان دو هر که شهال و شد کشيده شکوفه سمت به نگاهم

 در اب گفتم. کرد صيغه منو اون اما. باشم داشته سهمي زندگيش توي تونم مي کردم مي فکر -

 و ردک سکته هم خدا بنده اون کردم، صحبت زنش با! کنه مي عقدم حتما زنش گرفتن قرار جريان

 ... کرد فوت و نياورد دووم

 تو که فرزين واي!!!! بود؟ شده فرزين مادر مرگ باعث. کردم نگاه شهال مادر صورت به بهت با

 !بياوري طاقت را زندگي اين که باشي داشته ايوب صبر بايد

 :زد مي حرف چنان هم او و بودم دوخته چشم شهال مادر به باز نيمه هاي لب با
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 فهميد که اين محض به اسد حاج. بود ساله هشت -هفت فرزين شدم حامله رو شهال وقتي -

 اسد زندگي توي ام بچه اومدن دنيا به با داشتم اميد من اما. کرد بچه سقط به اصرار به شروع

 .نکرد تمديد هم رو نامه صيغه حتي و شد تر بد اسد اما. کنم پيدا جايگاهي

 :تمگف دلم در خشم با بود؟ درست شکوفه جلوي ها حرف اين گفتن. بودم گرفته دندان به رو لبم

 !که فرزين ي بيچاره مادر زندگي به زد نمي گند که بود حاليش اگر جاني ي زنيکه -

 .آمدم بيرون فکر از هايش صحبت ي ادامه با

 بچه و من خرجي پس گفتم بهش. بگيرم شناسنامه شهال براي که کنه کمک حاضره گفت پدرت -

 حاج که سال سه دو از بعد اما. بمونه کاله بي سرمون ذاره نمي و داره هوامو گفت شه؟ مي چي ام

 حتي. رفته سرم گشادي کاله چه فهميدم تازه من و نداد محل بهم ديگه هم کمال حاج مرد، اسد

 به زهتا ام بچه که موقع اون! باشم داشته ادعايي بتونم که نبود ام شناسنامه توي اسد حاج اسم

 دستم هديگ حاال ولي بگيرم شناسنامه خودش پدر اسم با قانوني راه از تونستم مي بود اومده دنيا

 .بود کوتاه جا همه از

 و دادم فشار هم به را هايم لب. کرد پاک را هايش اشک و فرستاد بيرون آه صورت به را نفسش

 :گفتم

 ...  که نيست شرايطي تو واقعا االن! بگم چطور...  بابام..  خب -

 :گفتم و گرفتم عميقي دم

 .داره نياز شما بخشش به االن -

 :گفت و زد غمگيني لبخند

 !خوره نمي کسي درد به من بخشش! گناهم از پر خودم من -

 با. بردم هم او درد به پي خيسش صورت به نگاه با. گرفت را دستم بود نشسته کنارم که شهال

 :گفتم لرزاني و آرام صداي

 !فهميده چيزو همه فرزين -

 :گفتم و گذاشتم دستش روي را ديگرم دست. دويد نگاهش در ترس
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 . نشسته در جلوي ماشين توي هم االن -

 :گفتم تلخي لبخند با و

 .بود درست من مورد در حدست -

 :فتگ اي بامزه لحن با و نشست لبش روي لرزاني لبخند جوشيد مي اشکش ي چشمه که حالي در

 !خوبي خيلي دادن سکته واسه دادنت خبر اين با تو -

 بزنم؟ حرف فرزين با تونم مي. جان ياقوت -

 :گفتم و کشاندم شهال مادر سمت به را نگاهم

 !نه يا داخل مياد دونم نمي -

 :گفت و شد بلند مبل روي از شکوفه

 .بيام بر کار يه اين پس از کنم فکر -

 :گفت و شد بلند کنارم از هم شهال. رفت هال در سمت به. کردم نگاه او به لبخند با

 .اتاق تو رم مي من. مياره فرزينو صد در صد رفت شکوفه که نفسي به اعتماد اين با -

 :گفتم آرامي صداي با او به رو. مانديم تنها مادرش و من و

 نگرفتين؟ دل به بابام از واقعا -

 :گفت سپس و داد تکان راست و چپ به آرامي به را سرش

 .کنم بيرون قلبم از رو کينه هم من تا کنه جمع آبرومو که خواستم خدا از -

 :گفت و دوخت برويمان رو عکس قاب به را نگاهش

 حاال همين و مسجد رفته هم االن. کرد کمک بهم خيلي اون. اعتقاديه با و خوب مرد همسرم -

 .برگرده که هاست

 :گفت و دوخت چشم من به دوباره و
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 داد قرار زندگيم راه جلوي طوري رو اسد حاج فرزند خدا! ديدم اي ديگه جور رو گناهم تاوان اما -

 !باشم دخترم شدن آب شاهد که

 :گفتم تعجب با و گذراندم ذهنم در را هايش حرف لحظه يک براي

  نديدي؟ رو اش شناسنامه بود، دومادت! دونستي نمي رو فرزين فاميلي مگه -

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش

 رهباردا شهال فهميدم وقتي. دن مي هم دست به دست چيز همه بيفته، اتفاقي بخواد خدا وقتي -

 اعتمادي قابل و خوب پسر که داد مي خبر بهم همسرم. شدم بستري بيمارستان و شد بد حالم

 ديدم، رو فرزين بارها برگشتم خونه به که هم عقدشون از بعد. بخره رو شهال آبروي حاضره

 درست! نياوردم خاطر به رو وچيزي نکرد کار مغزم عنوان هيچ به اما شنيديم کامل رو اسمش

 زممغ تازه داده رخ وحشتناکي اتفاق چه گفت و برگشت ام خونه به شهال ماه سه از بعد که زماني

 !ام کاسه تو گذاشت خدا جايي چه! واي فهميدم و کرد کار به شروع

 زده شوک من. رفت هال در سمت به و شد بلند مبل روي از شهال مادر و خورد ضربه هال در به

 :که کردم فکر اين به و. بودم نشسته مبل روي

 شهال مادر که دادي قرار هم راه جلوي طوري اين رو برادر و خواهر! شکر رو حکمتت خدايا -

 گناه اما! کنه بازي نبايد مادرش آبروي با بفهمه که کشيد رو عذاب اين شهال! بشه گناهش متوجه

 خدايا! خواهرش با ازدواج و پدرش اموال شدن هيچي و مادرش مرگ بود؟ چي وسط اين فرزين

 .کن خير به ختم رو چيز همه خودت. نداره گنجايش ديگه مغزم

 مه فرزين. ايستاد سرپا بودم نشسته آن روي من که مبلي کنار و شد خانه وارد تر زود شکوفه

 :گفت و کرد خم من سمت به را سرش شکوفه. ايستاد هال در جلوي همانجا

 کرامت؟ خانوم -

 :داد ادامه و کردم نگاه او به

 .شده مامانش مرگ باعث مادرجونم که گفتم بهش -

 بلند مبل روي از. نبودند بردار دست دادند، نمي سکته را مرد اين تا ها اين. شد گرد هايم چشم

 داختهان زير به را سرش و بود ايستاده فرزين نزديکي در شهال مادر. برداشتم جلو به قدمي و شدم
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 به غمگيني نگاه فرزين. نشاندم لب روي مصنوعي لبخند و رفتم جلو بيشتر. بود بدي جو. بود

 :گفت ناراحتي با مادرشهال به رو بعد و انداخت لبخندم

 نم...  اما مقصره بيشتر شما از پدرم...  داشتم احتياج خيلي بهش که زماني اونم! رفت مادرم -

 .کنم کينه نکردم عادت

 به کرد شروع و شد بلند اش گريه صداي هم شهال مادر. شد تار ثانيه از کسري در هايم چشم

 لحظه يک. بياورد خانه داخل را او که چسبيد را فرزين دست و رفت جلو قدمي. فرزين از تشکر

 حفظ را لبخندم هم باز پس! محرمند هم به ها آن که آوردم خاطر به ولي شوم غيرتي خواستم

 ! کردم

 :گفت و شد مانع داشت اخم هنوز که حالي در فرزين

 .داخل اومدم شکوفه اصرار به هم االن. بريم بايد نه -

 :گفت و ايستاد ام شانه به شانه. برگشتم شکوفه سمت به لبخند با

 !ديديم هم داييمون و نمرديم -

 و نکرد نامردي هم شکوفه. چرخاند خانه در را سرگردانش نگاه و زد استرسي پر لبخند فرزين

 :گفت

 !اتاقه تو مامانم دايي -

 رو و کرد نگاه شکوفه به تعجب با هم فرزين. بود بال واقعا شکوفه! نخندم تا گرفتم دندان به را لبم

 :گفت آرامي صداي با من به

 بريم؟ -

 :گفتم شکوفه و شهال مادر به رو. رفتم سمتش به و دادم تکان را سرم

 !دنمون باقي کدورتي و کينه که اين از تر خوشحال و. ديدمتون که اين از شدم خوشحال خيلي -

 ربراب در ابهتش ي همه با فرزين. زد تنه فرزين به راحت خيال با که شکوفه. دادم دست دو هر به

 ار هايمان کفش تا رفتيم ايوان به و کرديم حافظي خدا دو هر! زد لبخند و نکرد مقاومتي شکوفه

 . بپوشيم
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 فرزين؟ -

 و بود شده خم پله روي که طور همان فرزين. ديدم در قاب در را شهال و برگرداندم سر تعجب با

 از کمي دست هم شهال مادر. بود درگردش شهال و او بين ترسانم نگاه. ايستاد بود پايين سرش

 امهاد لرزاني صداي با شهال! شد مي تر رنگ پر لحظه هر خبيثش لبخند شکوفه اما نداشت، من

 :داد

 !برادرمي تو کنم مي قانع خودمو دارم که ساله پونزده من -

 به قدمي شهال! خون ي کاسه دو بودند شده هايش چشم کرد، راست را قامتش آرامي به فزرين

 :گفت و برداشت جلو

 ! ببيني؟ خواهرت منو توني مي...  تو -

 را بازويش و شدم نزديکش. شد دوخته بهم دوباره و شد جدا هم از هايش لب تنها فرزين

 مدآ باال آرامي به ديگرش دست. زدم زل هايش چشم به و ريختم نگاهم در را التماسم و چسبيدم

 :زدم حرف نگاهم با. نشست دستم روي و

 !هايي بهترين اليق تو! فزرين بده فرصت خودت به -

 مي هم من! فرزين ديدي. زدم لبخند. گرفت راه اش گونه روي اشکي قطره و زد پلک آرامي به

 !نفهميدم را تو نگاه حرف و خنگم کمي فقط! بزنم حرف نگاهم با توانم

 :گفت لرزاني صداي با و کرد دراز شهال سمت به و برداشت من دست روي از را دستش

 !بينم مي خودم خواهر رو تو که معلومه -

 يهگر بلند صداي با خجالتي هيچ بي که حالي در هم شهال! کرد ادا را جمله اين سختي به چقدر و

 نم. رفت خانه داخل به سريع خيلي و فشرد آرامي به را فرزين دست و کرد دراز را دستش کرد مي

 چند و کشيد عميق نفس چند حياط در جلوي. شديم خارج خانه از و کشيدم را فرزين بازوي هم

 :کردم نگاهش نگران. زد ضربه اش سينه به مشت با آرام بار

 خوبه؟ حالت فرزين -

 :گفت و آورد بيرون شلوارش جيب از را ماشين سوييچ و داد تکان را سرش
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 .ندارم خوشي حال من. فرمون پشت بشين -

 اب. کنارم در او و گرفتم جا فرمان پشت من. رفتيم ماشين سمت به دو هر و گفتم اي «باشه»

 :گفتم ماشين کردن روشن

 .ننشستم فرمون پشت که ساله يک نزديک من بخون، اشهدتو -

 نگآه چند کردن باال و پايين از بعد و رفت ماشين پخش سمت به دستش حرف بي و زد لبخندي

 ردک اشاره را برو رو. دوختم فرزين به را نگاهم تعجب با شد، پخش ماشين در آشنا آهنگي صداي

 :گفت و

 !بچه ندي کشتنمون به -

 :شد پخش ماشين در خواننده صداي

 !کنه کم غممو بتونه که! نيست کسي تو ي اندازه به -

 !کنه ترکم و بذاره تنهام که الزمه، وقتايي يه بدونه

 :گفتم بود برو رو به نگاهم که حالي در

 دي؟ مي گوش مدرس سعيد حاال تا کي از! فرزين ول اي -

 :گفت خنده با

 قتطاب باالخره! چاووشيه محسن و اين هاي آهنگ فقط خانوم ياقوت موبايل تو فهميدم وقتي از -

 نه؟ ديگه، الزمه هم سليقه

 .شم بيدار ابرا رو و بخوابم صداش، با تو مثل نيست کسي -

 شم خوشحال دلتنگي اوج تو که بگه چيزي باشه بلد هميشه

 !آورد يادم به اسممو کرد، صدام که هموني تو

 .خورد زمين من با دفعه صد گرفتو آغوشش منو

 :گفتم داشت ترس لحن کمي که صدايي با

 !احيانا؟ نرفتي که شده ضبط هاي صدا ي پوشه تو -
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 :گفت گيجي با

 کجا؟! ها؟ -

 :گفتم و کشيدم راحتي نفس

 .هيچي -

 :دادم گوش آهنگ به خيال آرامش با و

 کنن عادت دستاش به دستام که نيست، کسي تو ي اندازه به -

 کنن حسادت من آرامش به همه، نشستي کنارم جوري يه

 شم بيدار ابرا رو و بخوابم صداش، با تو مثل نيست کسي

 شم خوشحال دلتنگي اوج تو که بگه چيزي باشه بلد هميشه

 تيجهن به و کند فکر راحت خيال با فرزين تا دادم ام رانندگي به را حواسم و کشيدم عميقي نفس

 بخشش و ها کردن گذشت اين از و بزنم حرف که بود اين درست کار شايد! دانم نمي. برسد اي

 رت رنگ پر خيلي را خدا حضور ها روز اين. نبود درگير کم هم خودم فکر اما! بپرسم عجيبش هاي

 !«است کرده فراموش را ما خدا» کرد فکر شد نمي که پررنگ قدر آن کردم مي حس گذشته از

 سريسر آن از شايد که بود فرستاده برايم پيامي سايت کاربرهاي از يکي حديثه پيش، روز چند

 :بود( ع)کاظم امام از حديثي. بردم پي مفهومش به روشني به حاال ولي گذشتم

 آنها بر جديدي بالهاي هم خداوند نداشته، سابقه که شوند مرتکب جديدي گناهان مردم هرگاه

 ..نميکردند را گمانش قبال که ميکند نازل

*** 

 :گفتم آموزان دانش به رو لبخند با و بستم را نمره دفتر

 !کردين؟ منو غيبت ديگه دبيراي جلوي مدلي اين بار چند بگين، راستشو -

 :گفت عريضي لبخند با ها آن از يکي
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 مدير با و باشين داشته هوامونو که کرديم دل دردو باهاتون ما جوونين چون شما! خانوم نه -

 .کنين صحبت مدرسه

 :گفتم آوردم مي در کيف داخل از را موبايلم که حالي در

 ... ولي نيست درستي کار! کنم نظر اظهار اي ديگه دبير مورد در برم تونم نمي من راستش -

 !!خانه از پاسخ بي تماس پانزده. رفت ذهنم از حرفم ي ادامه موبايل ي صفحه ديدن با

 کنين؟ مي دفاع ازمون کرامت؟ خانوم چي ولي -

 :گفتم و کردم نگاهشان گيجي با

 . زنيم مي حرف بعد جلسه -

 :پيچيد تلفن در يلدا صداي بوق هشت -هفت از بعد. گرفتم تماس خانه با سريع و

 ياقوت؟ جانم -

 :گفتم لرزاني صداي با

 !گوشيم؟ به بودين زده زنگ -

 :گفت انگيزي بر شک و دل دو لحن با

 !حتما خورده دستشون! زدن زنگ ها بچه حتما نشده، خاصي چيز -

 :گفتم يلدا جواب در و شدم بلند صندلي روي از!! بار پانزده هم آن! بود؟ خورده دستشان

 .خونه ميام دارم -

 يرمد از. رفتم دفتر سمت به و شدم خارج کالس از و بخورد مدرسه پايان زنگ تا نماندم منتظر و

 تماس آژانس با زدم مي امضا را غياب و حضور دفتر که حالي در و کردم خواهي عذر مدرسه

 . گرفتم

 دو. نداشتم کالس دور راه از آموزش ظهر، از بعد شکر را خدا. شد رو و زير قلبم برسم خانه به تا

 سيدهر مدرسه به تاخير با فرزين، با گشتن بعد و شهال مادر ي خانه به رفتن خاطر به که پيش روز

 .بودم شده زده خجالت حسابي و بودم
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 با. بود قرمز هايشان چشم دو هر و بودند نشسته مبل روي صادق و يلدا شدم، خانه وارد وقتي

 شدت ديدنم با يلدا. کوبيد مي محکم استرس شدت از هنوز قلبم. ايستادم سرشان باالي نگراني

 حظهل هر که صدايي با و نشستم و رساندم مبل به را خودم لرزان پاهاي با. شد بيشتر اش گريه

 :گفتم شد مي تر جان بي

 !مُردم که من شده؟ چي يلدا -

 :گفت و شد مسلط خودش به

 سر همير و ذاره مي تنها بابا با خونه رو ها بچه خوابيده، کاميار بينه مي ياسمن پيش ساعت يه -

 ... که ارميا گردن ندازه مي دست بابا. بخره وسايل سري يه کوچه

 :گرفت شدت اش گريه

 !کنم پاکت اي بچه تا گفته مي...  بکشتش که -

 کار فکرم. کردند پيدا راه ام گونه به هايم اشک و دادم فشار هم به را هايم لب افتاد، هق هق به

 :گفت و کرد اشاره را پدرم اتاق در صادق بگذارم؟ دلم کجاي را يکي اين خدايا. کرد نمي

 .خوابيده هم االن. بخوره بديم هاش بخش آرام از گفت زديم زنگ دکترش به -

 :زد مي حرف گريه با همچنان يلدا

 بود نرسيده ياسمن اگر. زده تکرار هي و گرفته رو تو ي شماره و زده رو سه ي دکمه هي کيميا -

 ي نوه پدرمون گفتيم مي بايد مردم جلوي قت و اون! شد مي سرمون به خاکي چه نبود معلوم

 ... خودشو

 چشم کرد، مي سنگيني بدنم روي سرم بود، من موبايل ي شماره تلفن حافظه در سه ي دکمه

 افص را گردنم نتوانستم ولي کنم کم بود پيچيده سرم در که دردي از تا دادم فشار هم به را هايم

 ....دارم نگه

 و دبو تلخ نهايت بي دهانم. بود سنگين هايم پلک اما شنيدم مي نامفهوم را اطرافم صداهاي.... 

 و مداشت نگه دست يلدا، صداي شنيدن با ولي کنم باز را هايم چشم خواستم. کرد مي درد گردنم

 :شد تيز هايم گوش
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 به درمپ وقت يه نيست معلوم وضعيت اين با بهتره، کنيد مشخص زودتر چه هر خودتونو تکليف -

 .نزنه آسيب ياقوت

 .نکني بيدارش. نزن حرف سرش باالي حاال! خب خيله -

 شانهاي حرف انگار. بگيرد آرام قلبم کمي تا بده را يلدا جواب بزن، حرفي هم تو فرزين، بيدارم من

 ايستاده فاصله با يلدا و بود، نشسته تختم ي لبه فرزين. کردم باز را چشمهايم آرامي به کشيد، ته

 :شد نزديک و زد لبخندي بازم هاي چشم ديدن با يلدا. بود

 !بود پايين خيلي فشارت شد؟ چت يهو ياقوت؟ خوبي -

 :گفت اخم با فرزين

 نه؟ بودي نخورده صبحونه -

 :گفتم اي گرفته صداي با

 .اونه خاطر به کنم فکر ترسيدم هم خورده يه. رفتم صبحونه بدون موندم، خواب -

 :گفت يلدا به رو اخم با فرزين

 بياره؟ تاب تونه مي رو استرس و فشار چقدر! داره تحمل مگه چقدر آدم يه داره؟ جون اين -

 :گفت و کرد اخم هم يلدا

 !باشم ساکت بهم گفتي تو که زدم مي حرف موضوع همين درمورد داشتم االن منم -

 :گفت من به رو و گرفت يلدا از را نگاهش اخم با فرزين

 شدي؟ متوجه سرت باالي اومد دکتر بهتري؟ االن -

 که کذايي شب همان مثل کني؟ نمي آرامم چرا! بلدي کشيدن ناز دانم مي فرزين. کردم بغض

 را خواهرم پسر خواست مي امروز پدرم ندارم، خوشي روز و حال فرزين! بود کرده تمام پدرم

 ببرم؟ را دردهايم کجا به! بکشد

 نزديک را خودش کمي فرزين. رفت بيرون اتاق از خيس هاي چشم با يلدا. شد غمگين نگاهش

 :گفت و کرد
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 ياقوت؟ -

 :گفتم جان کم

 هوم؟ -

 کنيم؟ عقد...  که داري آمادگي...  کني مي فکر -

 :گفت و کرد اخمي. گرفت راه چشمم ي گوشه از اشکم و دادم فشار هم به را هايم لب

 داره؟ گريه! پرسم مي نظرتو دارم -

 :گفتم سختي به

 ...فرزين بابام، -

 :گفت جديت با

 تو و من مورد در پدرت. زنه مي حرف باهاش داره پيشش، آوردم رو رضا سيد خوبه، حالش االن -

 عقد شد ربهت بابات که بعد. بخونه بينمون محرميت صيغه االن سيد باشي، موافق تو اگر. گفته هم

 خوبه؟. کنيم

 :گفت و شد تر مهربان اش چهره. کشيدم باال را ام بيني

 .جاشه سر حالش االن ببيني؟ باباتو خودت اتاق، تو بري خواي مي -

 :گفتم اي گرفته صداي با گرفت قرار زمين روي که پاهايم. نشستم تخت روي کمکش با

 !اينجايي؟ چرا تو فرزين -

 :گفت تعجب با

 !باشم نبايد -

 :کردم نگاه صورتش به

 بخشيدي؟ پدرمو -

 :گفتم بغض با. کرد سکوت و گرفت من از را نگاهش
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 ! نبخشيدي پس -

 :گفت و خورد گره هم در ابروهايش

 الزمه قيامت فقط کردم مي فکر. نبود مهم برام چيز هيچ ديگه که بودم رسيده زندگي از جايي به -

 هک کنن مي علم قد چشمات جلوي حقايقي يهو ماه يک عرض در بعد! بياد در رکود از زندگيم که

 . کني هضمشون توني نمي

 :گفت و دوخت چشم صورتم به

 هب هم عمرم باقي خوام نمي! نفهميدم زندگيم از چيز هيچ و سالمه چهل! ياقوت بگذرم خوام مي -

 به تمگذش شهال مادر از ديدي اگر. بيام کنار بذار. بده فرصت بهم. بدم دست از انتقام و کينه خاطر

 مادرم حق در که ظلمي و حضورش به روز دوسه عرض در. نبود چشمم جلوي که بود خاطر اين

 ..پدرت اما. بشم روبرو باهاش خوام نمي هم ديگه بردم، پي بود، کرده

 :گفت و گرفت عميقي دم

 بت اون يهو االن. مديونشم زندگيمو تمام کردم مي حس. بود من عمر ي همه قهرمان پدرت -

 .شه ترميم مون رابطه تا کشه مي طول. ريخته فرو

 :زد زل هايم چشم به التماس با

 باشه؟. بده فرصت بهم -

 او هک داشتم جايي بي توقع. بود او با حق. کردم سکوت و زدم اي نيمه و نصفه و غمگين لبخند

 . بود گذاشته منت سرم هم کرد مي را تالشش که قدر همين. ببخشد سريع را پدرم

 

 خورده سرما من مگر. رفت بيرون و داد فرزين دست به را سوپ بشقاب و شد اتاق وارد يلدا

 :گفت و آورد داخل را سرش يلدا و شد باز اتاق در! آوردم در را بشقاب ته که دقايقي از بعد!! بودم؟

 داخل؟ بياد نداره اشکالي. کنه صحبت باهات خواد مي رضا سيد ياقوت -

 :گفتم

 .بيرون ميام االن من! زشته که اينجوري -
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 : گفت و شد مانع يلدا

 .بهتره نشنوه صداتونو بابا -

 بود سرم روي که را شالم همزمان و دادم تکان تاييد نشانه به را سرم و فهميدم را منظورش

 مي اتاق در سمت به که حالي در و کرد مرتب تخت روي را پتو سريع هم فرزين. کردم مرتب

 :گفت رفت

 .ميام زود بيرون، برم من -

 و خورد ضربه اتاق در به لحظاتي از بعد. رفت بيرون اتاق از من جانب از پاسخي شنيدن از قبل و

 از بعد و نيفتم، که داشتم نگه را خودم سختي به و شدم بلند احترامش به شد، اتاق وارد رضا سيد

 زا را صندلي ببخشيدي گفتن با هم او. نشستم دوباره و کردم خواهي عذر ناچار به شدنش وارد

 :گفت مهرباني با و نشست من روي به رو و کشيد بيرون ميز پشت

 !دخترم نده بد خدا -

 :گفتم و زدم خجلي لبخند

 .آورد فشار بهم گرسنگي بودم نخورده چيزي. بود خودم تقصير -

 :گفت و زد مهرباني لبخند

 تا اما واجبه، مادر و پدر به احترام درسته! جان ياقوت بدي اهميت خودت به اول ي دردرجه بايد -

 به رو کار بايد توئه توان از خارج و مياد فشار بهت داره بيني مي اگر! مياد بر دستت از که جايي

 متوجهي؟. بسپري کاردان

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 خاصي کار. کنم مي کمک دارم خودم حد در فقط هم االن! کرديم رو کار همين هم ما خب البته، -

 !باشم؟ تفاوت بي شه مي مگه...  که هم نگراني خب! نکردم

 :گفت و فرستاد بيرون قدرت با را نفسش

 افراط دچار پدرت...  اما کنم مي کمکش مذهبي لحاظ از من. ببرينش متخصص پيش بهتره -

 ! فکري وسواس جور يه شده،
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 :گفت غمگيني نهايت بي لحن با و

 !ببره جايي به راه نکنم فکر بخشيديم رو تو ما بگه و بياد هم خدا خود اگر حتي نعوذباهلل -

 :گفتم و انداختم پايين را سرم ناراحتي با

 پيش بريمش مي هم باز باشه الزم اگر حتي. کنيم مي داريم بياد بر دستمون از کاري هر ما -

 هم اي نتيجه که باشه خوش دلمون فقط. اي ديگه کاردان هر شما قول به و روانشناس و پزشک

 !داره

 به حواست هم خودت...  اما هست تو به حواسش هم خدا و دخترم هستي اي شايسته فرزند تو -

 هست؟ زندگيت

 :داد ادامه او و کردم نگاهش سوالي حالت به

 تو و من از هم خودش اتاق توي حاال همين و نداده دست از رو فکرش قدرت کامال هنوز پدرت -

 رد که اتفاقاتي طور همين و گفت فرزين و تو ازدواج مورد در! زد مي حرف و بود نشسته تر سالم

 دگيزن به و بسپري خواهرات به رو پدرت از مراقبت کوتاهي مدت براي نيست بهتر. افتاده گذشته

 کني؟ فکر خودت

 :داد ادامه و گرفت نفسي. کردم نگاهش داده جلو هاي لب با

 . بخواي خودت اگر...  کنه بخت خوش رو تو تونه مي مطمئنا و قلبيه خوش آدم فرزين -

 :گفتم و کردم قطع را حرفش آرامي صداي با

 که اين در .کنم فکر فرزين به قاطع طور به نتونستم که افتاد عجيب و بد اتفاقات اونقدر راستش -

 بخشش مدل اين برام مقدار يه اما نيست شکي باشه زندگيم شريک خوام مي...  خوام مي

 !نکرد درنگ اي لحظه نامادريش يا و پدرم بخشيدن براي فرزين! عجيبه

 :گفت و نشست لبش روي لبخندي

 !کن خالي رو خودت دخترم؟ کني مي فکر چي به -

 :گفتم تند و گرفتم نفسي
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 خوام مي. بينه مي رو تاوانش کنه گناهي هر کس هر. نيست حکمت بي خدا کار هيچ گن مي -

 !بينه مي عذاب داره همه اين که بوده کرده گناهي چه فرزين بدونم

 :گفت و شد تر عميق لبخندش

 ؟«دهند مي بيشترش بال جام...  است تر مقرب بزم اين در که هر» گن مي که نشنيدي -

 :گفت و زد زل خلوت حياط به و رفت پنجره سمت به و شد بلند صندلي روي از

 !بينه؟ مي گناهشو ي نتيجه داره يعني بکشه، سختي کي هر مگه -

 :داد ادامه رضا سيد و کردم سکوت پس بدهم، که نداشتم جوابي

 با لتد اگر! کنه مي دريافت اجر و کشه مي سختي هم يکي بينه، مي عذاب و کشه مي گناه يکي -

 .کنم مي تاييد رو فرزين من کن، توکل خدا به فرزينه

 :گفت و ايستاد اتاق وسط و گرفت بيرون از را نگاهش و

 کني؟ مي توکل -

 آمده جاک از دانم نمي که خجالتي با و گرفتم دندان به را لبم! بود گرفته آرام عجيبي شکل به دلم

 :گفت و نشاند لب روي لبخندي. کردم نگاه رضا سيد به بود

 .بيرون بيا و کن سرت روشني رنگ چادر -

 .شد خارج اتاق از خودش و

 در ار آن که اين حين در. گذاشتم دهانم داخل و برداشتم شکالتي داخلش از و رفت کيفم سمت به

 بود آمده در ابروهايم زير. بود شده زرد تقريبا صورتم رنگ. رفتم آينه سمت به چرخاندم مي دهانم

 کوچک و تنگ لحظه آن در اش درشتي ي همه با هايم چشم. بود شده خارج اش کماني حالت از و

 :گفتم آرام و زدم پوزخندي. رسيد مي نظر به

 ياقوت؟ بودي ديده خودت زشتي به عروس -

 بي حالت آن از که حدي تا فقط. کردم آرايش کمي و رفتم آرايشم لوازم کيف سمت به ناچار به

 را ساتنم روسري. برداشتم را نمازم چادر و آوردم بيرون کشو داخل از را ام سجاده. بيايم در روح

 ارجخ اتاق از و کردم سرم و برداشتم داشت مشکي و سفيد هاي طرح با صورتي ي زمينه پس که
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 با. شکنار هم يلدا و بود نشسته نفره سه مبل روي و بود کرده تن به سفيدي پيراهن پدرم. شدم

 شروي به رو مبل و زد لبخندي هم رضا سيد. نشست هايشان لب روي عميقي لبخند دو هر ديدنم

 :گفت و کرد اشاره را

 .بياد هم فرزين تا دخترم بشين -

 :گفتم تعجب با

 رفت؟ کجا مگه -

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه يلدا

 .بردن خودشون با هم وروجکو اون. گردن مي بر زود گفتن بيرون رفتن صادق با! دونم نمي -

 زنگ يصدا دقيقه ده تقريبا از بعد. گرفتم جاي مبل روي و رفتم سمتشان به. بود گلناز منظورش

 را خودش وضوح به استرسم و هيجان و کوبيد مي امان بي قلبم. کرد باز را در يلدا و شد بلند در

 :گفتم يلدا به رو صادق و فرزين ورود از قبل تا. داد مي نشان

 دونه؟ مي ياسمن -

 :گفت آرامي صداي با هم يلدا

 .مياد اصلي عقد سر ايشاله ولي آره -

!! اشدب داشته را ات بچه کشتن قصد پدرت وقتي! نيايد که داشت حق ياسمن. کرد اشاره را پدرم و

 ينيشير ي جعبه با صادق شد باز در. انداخت پايين را سرش و کرد نگاه صورتم به بغض با پدرم

 با فرزين و شيطنت با صادق. زدند لبخند رويم به دو هر. سرش پشت هم فرزين و شد وارد

 ناخودآگاه. بود پوشيده تيره اي قهوه اسپرت کت و بود کرده عوض هم را پيراهنش. مهرباني

 ارزش اين و داد مي اهميت کوچک مراسم اين به هم فرزين. نشست هايم لب روي لبخندي

 .داشت

. اندنش پايش روي را گلناز و نشست تکي مبل روي هم صادق و گرفت جاي مبل روي کنارم فرزين

 اجازه صيغه خواندن براي پدرم از و کرد دعوت سکوت به صلواتي با را کوچکمان جمع رضا سيد

 :گفت فرزين به رو و گرفت

 گرفتي؟ نظر در مهريه عنوان به رو چيزي فرزين آقا -
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 و داد دستم به و آورد بيرون را کوچکي شکل مکعبي قاب و کرد کتش جيب در دست هم فرزين

 :گفت

 .شد اي عجله شرمنده -

 :گفت خنده با صادق

 !ها منه ي سليقه -

 را آن رضا سيد که بود جعبه در ظريفي گردنبند. کردم باز را جعبه در و کردم تشکر و زدم لبخندي

 .کرد قرائت را مربوطه ي آيه دويمان هر از اجازه کسب با و گرفت نظر در مهريه عنوان به

 نگاه نفرزي ي چهره به نگراني با. دانستم نمي را علتش و بود نشسته گلويم در سنگيني بغض

 .بده آرامش قلبم به. کردم توکل تو به خدايا. کردم

 :کرد جمع خودش به را حواسم شمرده شمرده و آرام صداي با رضا سيد

 خيال قصــــــــــر در زيباست زندگي رنگ و آب

 نيست پندار ي پرده بر جز نقش، ايــــــن ي جلوه

 دار تازه را زندگي باغ عــــــــــــــشق، نسيم با

 نيست تکرار جــــز کهنه روزگارِ  کـــــــــارِ ورنه

 :گفت بخشي آرامش لبخند با و

 .باشه مبارکتون -

 دبلن مبل روي از پدرم. کرد تعارف شيريني همه به و کرد باز را جعبه در و شد خم ميز روي صادق

 بلند احترامش به هم من و آمد سمتم به آرامش با او اما. کرديم نگاه او به نگراني با همه شد،

 اب کشيدنم آغوش به از بعد و بوسيد را ام پيشاني و گذاشت صورتم طرف دو را دستش دو. شدم

 :گفت لرزيد مي که صدايي

  شه؟ مي راضي من از مادرت -
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 کررم هاي بوسه از بعد او و سپردم آغوشش به را خودم فقط. بزنم حرفي نتوانستم بغض شدت از

 و دش بلند سيد. کرديم نگاه رفتنش به همه. رفت اتاق سمت به و گرفت فاصله من از سرم روي

 :گفت و کرد مرتب دوشش روي را عبايش

 .کنم زحمت رفع ديگه من اجازه با -

 به. برساند منزلش به را او تا رفت سيد همراه به صادق آخر در و شد شروع معمول تعارفات باز و

 :گفت بود مانده ساکت زور به انگار که گلناز در شدن بسته محض

 شدي؟ عروس ياقوت خاله -

 :گفت خنده با يلدا

 .شده عروس مامان، آره -

 :گفت اي مزه با لحن با گلناز

 ؟!کجاست عروسش لباس پس -

 رمايگ بودم، يلدا توضيح منتظر لبخند با هم من دهد، توضيح برايش تا زد زانو پايش جلوي يلدا

 مرا يک،ش کامال و شد کشيده بود ايستاده کنارم که فرزين به نگاهم. پيچيد دستم دور بخشي لذت

 :شنيدم را گلناز صداي در شدن بسته از قبل. کرد هدايت اتاقم سمت به

 !اتاق تو برد ياقوتو خاله فرزين عمو مامان -

 .بست را اتاق در فرزين و

*** 

 مي ضافها تاپيک به دقيقه چند هر که تبريکي هاي پيام به و کردم نگاه تاپيک به عميقي لبخند با

 :که فرستادم خصوصي پيام الهه براي. شدند

 !بردي آبرومو که ديوونه نکنه لعنتت خدا -

 :داد جواب اي دقيقه از بعد و

 .داري ماهي اين به رفيق بخواد دلت هم خيلي -
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 :گفت کالفگي با فرزين

 !بدبخت کليد صفحه اون جون به افتادي کني مي کار چي -

 :گفتم بود کشيده دراز تختم روي که او به رو و گرفتم مانيتور از را نگاهم

 .گن مي تبريک بهم دارن هم ها بچه زده تبريک تاپيک برام دوستم -

 :گفت کرد مي نگاه مانيتور به که حالي در و ايستاد سرم پشت و شد بلند تخت روي از

 !نکرديم عقد هنوز که ما -

 :گفت و شد خيره صورتم به. دهد ادامه حرفش به تا شدم خيره صورتش به و چرخاندم را سرم

 .ياقوت زنه مي رو شب فردا شور دلم من -

 :گفتم دادم مي تکيه ميز به که حالي در و شدم بلند صندلي روي از. دويد هايم لب به لبخند

 شدن امزدن موضوع يلدا مازيار و نيلوفر عقد از بعد فقط. بيفته خاصي اتفاق نيست قرار شب فردا -

 در ،تر قبل بود مهم نظرشون اگر کني نمي فکر اونايي؟ مخالفت نگران...  کنه مي مطرح هم رو ما

 گذاشتيم؟ مي جريانشون

 :گفت و داد تکان را سرش

 .کنه ناراحتت حرفاشون ترسم مي اما...  اما گي مي چي دونم مي -

 :گفتم و کردم کج را سرم

 .فرزين بزن دلتو حرف دقيقا -

 :گفت و آورد جلو را صورتش و کرد رد گردنم دوطرف از را دستانش

 !من خاطر به هم اون. کنه ناراحتي احساس اي ذره زندگيم اتفاق بهترين خوام نمي -

 :گفت سرش کشيدن عقب از بعد و. بوسيد عميق را ام پيشاني و

 !ندم جفتمون دست کاري که دم نمي تضميني چون برم، بهتره -

 :گفت رفت مي در سمت به که حالي در. خنديدم
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  خورده؟ قرصاشو -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 .خوابه روز بيشتر کنه مي مصرف رو جديد داروهاي که روزه سه -

 :گفت و داد تکان را سرش

 !کمتره خطرش باشه خواب -

 خارج خانه از و رفت در سمت به دوباره هايم لب بوسيدن بعد و برگشت دوباره را رفته قدم چند و

 از روز چهار. برگشتم داخل به و کردم قفل را حياط در رفتنش از بعد و کردم اش بدرقه. شد

 قبل ات کرد نمي خطور ذهنم به که بود زياد قدر آن فرزين با بودنم لحظات و گذشت مي محرميتمان

 ! نبوده کنارم در هميشه اين، از

 را ها شب و گذاشت مي احترام حقش در پدرم ظلم ي همه با کرد، مي رعايت که بودم ممنون او از

 مديدي صالح...  خب اما! نداشت مخالفتي کسي هم خوابيد مي اگر چند هر ماند، نمي ما ي خانه در

 پر که يذهن با و نشستم ميز پشت دوباره. نماند آنجا فاميل جلوي موضوع کردن بيان از قبل تا که

 پيام چند و جديد کننده بازديد پيغام چندين. کردم بارگذاري مجددا را صفحه بود فرزين از

 !بود هجده مثبت هاي شوخي اش همه که الهه طرف از هم خصوصي

*** 

 ماشين سوار که حالي در و کردم حفظ را لبخندم. آورد مي هايم لب به را لبخند همش در هاي اخم

 :گفتم شدم مي

 شي؟ نمي سوار -

 محض به. شد سوار بعد و دوخت دور راه از آموزش مرکز در به را آلودش اخم نگاه آخرين فرزين

 :گفت من به رو بستيم را ماشين درهاي دو هر اينکه

 بود؟ کي -

 :دادم جواب معطلي بدون هم من و

 .محترميه مرد. کنن مي کار اينجا دو هر خانومش با بود، مدرسه مدير -
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 لب روي کمرنگي لبخند. گرفتم او از را خودي بي فکر هر ي اجازه ام بندي جمله نوع اين با و

 :بگويد که داد زحمت خودش به تازه و آورد در حرکت به را ماشين و نشست هايش

 !نباشي خسته -

 :گفتم و کردم جا به جا کمي را خودم

 .محمود عمو ي خونه برم و بگيرم دوش يه که خونه برسم فقط. هالکم! نگو که خسته -

 :گفتم و برگشتم سمتش به و

 کردي؟ کارهايي چه امروز خبر؟ چه تو -

 :گفت و زد لبخندي

 .بابات سررسيد اسماي با طور همين و. کردم صحبت کاميار برادر با امروز -

 :گفتم استرس طور همين و هيجان با

 نتيجه؟ خب؟ -

 :گفت و فرستاد بيرون را نفسش

. زد مي هم رو حق حرف البته. نيست بازي دغل آدم برادرش معلومه! حله که کاميار اموال قضيه -

 ...شوهرشونو مال و کنن مي سواستفاده هايي موقعيت چنين از که هايي زن نيستن کم

 :گفتم خشم با

 آدميه؟ طور اين ياسي! حرفيه چه اين -

 :گفت بالفاصه فرزين

  نبود؟ اين منظورم نه -

 :گفت و گرفت اش خنده ام رفته فرو هم در ابروهاي ديدن با

 نه؟ يا بگم ذاري مي حاال! شدي؟ برزخ چرا! بابا اي -

 :گفتم و دوختم روبرو به را نگاهم
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 شد؟ چي نتيجه بگو فقط -

 خوب کامال ديگه وقت چند تا بخواد خدا و شه مي بهتر روز به روز داره که کاميار حال به توجه با -

 يراض هم ياسمن و نياد پيش کدورتي و کينه که اين براي اما گرده، برمي اموال ي همه خب بشه،

 .رسيد سر اون اسامي مورد در اما و. کنه مي ياسمن نام به رو اموال از قسمتي يک گفت باشه

 :داد ادامه او و. دوختم او به دوباره را نگاهم

 بدهکار. بودن بدهکار هنوز هم نفر پونزده. بودن شده تسويه نفر پنجاه حدود. زدم زنگ همه به -

 قذو کلي ها خدا بنده. خواد نمي رو نزولش بيارن، رو پول اصل گفتم و دادم مهلت بهشون که رو ها

 هتسوي مونن مي اما و. بود گذشته هم پولشون دادن مهلت از مابقي مورد دو يکي از غير به. کردن

 شش هم يکيشون متاسفانه و. آدرسشون به برم شدم مجبور و ندادن جواب نفري چند که ها شده

 .شده فوت...  پيش ماه

 :گفتم و شد آويزان ام قيافه

 نفرو؟ يه اون کنيم کار چي حاال -

 :گفت و کرد نگاهم ناراحتي با

 !مونده نفر يه اون فقط که دادن رضايت بقيه که نه -

 :گفتم و رفت باال ابروهايم

 هم ور منتشون بدي، هم پول بهشون بخواي! وا بگيرن؟ رو پولشون اضافي نشدن حاضر يعني -

 !بکشي

 :گفت اخم با

 ! کنه مي کارو اين دل و جون با داره پدرت! دختر نيست منتي -

 :گفتم و کردم فوت را نفسم

 شد؟ چي! حاال خب -

 :گفت بود روبرو به نگاهش که حالي در و کرد کمرنگي اخم
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 ونج با موقع اون و هستيم راضي ما گفتن مي هم نفري چند. گرفتن رو چک و. کردن قبول اکثرا -

 مي! بود ها سرتق اون از هم يکيشون. دادم رو چک بهشون زور به خالصه و گرفتيم نزول دل و

 بخ گفت، مي هم حق البته! بود بيشتر ارزشش دادم سود عنوان به پارسال من که پولي گفت

 بابات ودخ کنم فکر که يکي مونه مي مرده اونيکه از غير به! داديم بيشتر ايشون به که اين نتيجه

 !کنه اقدام بايد

 :گفتم و کشيدم هم در را ابروهايم

 چطور؟ -

 :گفت و کشيد آهي

 ور داشته الزم پسرش درمان براي که پولي و بوده مريض پسرش پيش دوسال گفت مي طرف -

 . شده فوت جوونش پسر و گرفته ازش شرخر زور به پدرت

 :گفت را اش جمله ي ادامه رحمانه بي فرزين و شد اشک از پر ثانيه از کسري در هايم چشم

 .برگردونه پسرمو. خوام نمي پول بگو بهش گفت مي -

 . آورد نمي تاب را يکي اين پدرم خدايا،

 :گفت و کرد توقف خانه جلوي

 . شه مي حل هم يکي اين... شاا ان نباش، ناراحت! خب خيله -

 :فتگ پوزخندي با گوشم کنار. انداختم قفل در را کليد شد، پياده هم خودش و شدم پياده ماشين از

 !نداره منو ديدن چشم بابات چند هر -

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با و ايستادم در بين

 !حرفيه چه اين -

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه

  گم؟ مي دروغ مگه -

 :گفتم و کردم اخم
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 ! زده؟ حرفي -

 :گفت و بست را در و کرد هدايت حياط داخل به مرا

 هم هويج منو که محرميتمون موقع از اون. فهمم مي خودم! بزنه حرفي که نيست احتياجي -

 !مياي کي واسه تو نگفت و اتاقش توي چپيد اومدم بار هر که هم بعدش! نکرد حساب

 تحرک و ها حرف از بعضي فهمي، مي بخواني زياد که رمان! بستم را دهانم اما بزنم حرفي خواستم

! فرزين نديدم را کالمت در موجود هميشگي احترام! بعديست هاي حرف و ها حرکت آغازگر ها،

 . کنم اشتباه که کند خدا

 :بگويم توانستم تنها

 بود معلوم اتاقش، توي رفت و نکرد نگاه هم رضا سيد به حتي که ديدي! شدي حساس -

 .اس ديگه دنياي يه توي و نيست جمع به اصال حواسش

 :شنيدم سرم پشت را آرامَش صداي و برداشتم ها پله سمت به را بعدي هاي قدم و

 !نيست مديون زندگيشو عمر يه رضا سيد به اما -

 با حق شايد! دهم نمي را جوابش. دادم ادامه مسيرم به هم باز و کردم باز و بستم را هايم چشم و

 انمزب متاسفانه. کردند مي صحبت هم با خودشان بود بهتر! ندارم خبر پدرم دل از که من! باشد او

 .است کوتاه

 به عادي کردم سعي. است گلناز موهاي کردن شانه هال در که ديدم را صادق هال، در کردن باز با

 هب اينکه از بعد. گرفتم را يلدا سراغ و کردم سالم. ندهد نشان را درونم غم ام چهره و برسم نظر

 :گفت من به رو کرد سالم فرزين

 .کنه مي اتو رو بابا لباس داره اتاقش تو -

 هب راست يک. شد مي بدم حال متوجه فورا که مخصوصا نداشتم، را يلدا با شدن روبرو ي حوصله

 کشوي جلوي کردم، آويزان و آوردم در را ام مانتو و چادر. آمد دنبالم به هم فرزين و رفتم اتاقم

 سينه به دست. بروم حمام به که کردم جدا کامل لباس دست يک و حوله و شدم خم هايم لباس

 دلم هن و بود آمده خوشم حرفش از نه. کرد مي نگاهم موشکافانه و بود داده تکيه کامپيوتر ميز به

 . است کرده ناراحتم که بود فهميده خودش انگار اما! کنم بحث او با که خواست مي
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 بپوشي؟ خواي مي چي امشب -

 ومانت همون با هستن مردهاشونم چون! بپوشم خاصي لباس بخوام که نيست خاصي مجلس -

 .گرديم مي بر و شينيم مي ساعت يه ميرم

 دستش با! کني منحرف را ذهنم که دهم نمي دستت به بهانه! خان فرزين بله. داد تکان را سرش

 :گفت و گرفت ضرب ميز ي لبه

 ميرين؟ کي با -

 :گفتم و آوردم در را ام مقنعه

 !ديگه صادق ببره؟ خواد مي کي -

 ماتاق به که ربع يک از بعد. رفتم حمام سمت به و شدم خارج اتاق از و انداختم سرم روي را شالم

 در ار ساعت ربع يک آن تمام که اين بود، کشيده دراز تختم روي و بود جا آن هنوز فرزين برگشتم

! کنم مي درک خوب را شود نمي کنده من از که اين اما دانم، نمي را آمده بيرون يا بوده اتاقم

 .بگذارد ام پررويي حساب به خواهم نمي اما شده، رفتارم سردي باعث که است فهميده خودش

 .شدم موهايم کردن سشوار مشغول و برداشتم کمد داخل از را سشوار و بستم را اتاقم در

 بياد؟ خواد مي امشب هم بابات...  گم مي -

 :دادم جواب و کردم نگاهش آينه داخل از

 . آره -

 :گفت و نشست تخت روي

 !چي؟ بشه بد حالش اونجا اگه -

 ... بخوره هاشو قرص ساعت سر اگر گفت مي برديمش شنبه که دکتري اين -

 :گفت جديت با و کرد قطع را حرفم

 حرف به خواي مي اگر! دارن مي نگهش منگ فقط ها قرص اون که دوني مي خوب هم خودت -

 !گفت هم ديگه هاي چيز سري يه کني گوش دکتر هاي
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 :گفتم و آوردم بيرون آرايشم لوازم کيف داخل از را موچين و کردم خاموش را سشوار

 !بشنوم چيزي خوام نمي -

 و تادايس سرم پشت. شدم ابروهايم زير کردن تميز مشغول. آمد سمتم به و شد بلند تخت روي از

 :گفت

 ! بيفته کار از فکرش و ذهن نيست بعيد کنه پيدا ادامه روند اين اگر گفت -

 . آوردم بيرون ريشه از را موها بيشتري سرعت با و کردم اخم

 دادش به بايد که طور اون تونين نمي باشين مراقبش و بشين بسيج همه که هم چقدر هر -

 !برسين

 ! کشيد مي سوهان اعصابم روي چرا! بست نمي را دهانش چرا

 ... اعصاب بيمارستان بره اگر! متخصصش دست سپرد بايد رو کاري هر -

 :گفتم و برگشتم سمتش به خشم با

 خونه ديوونه به بردنش براي موقع اون تو دوش رو افتاد بابام از نگهداري ي وظيفه وقت هر -

 .بگير تصميم

 با و شد رفتنم مانع بازوهايم گرفتن با اما کنم عبور کنارش از خواستم. دويد صورتش به خون

 سانتيمتري چند ي فاصله در. بود زمين روي پاهايم انگشتان نوک فقط. داشت نگه مرا قدرت

 :کرد رها را هايش حرف خشم با صورتم

 رو پدرت که نشدم نشناس نمک اونقدر هنوز دو،. بود تو بابت نگراني خاطر به فقط حرفم يک، -

 احترام به و خوردم سال همه اين که نمکي و نون حرمت به حداقل! کنم رها روز و حال اين به

. زدي حرف طوري اين من با باشه آخرت بار....  سه. کنم مي کمکش بتونم که جايي تا مادرت

 فهميدي؟

 :گفت هايش دندان الي از خشم با و داد تکانم محکم. کردم مي نگاهش ترس با

 فهميدي؟ -
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 با توانستم فقط و شد تار هايم چشم در فرزين تصوير و گلويم به انداخت چنگ سنگين بغض

 :بگويم آرامي صداي

 .فهميدم...  آره -

 :دادم ادامه دلم در

 !فرزين فهمم مي دارم هم ديگه هاي چيز خيلي --

 :داد ادامه هم در ابروهاي با و کرد رهايم

 کنه مي اذيتت حرفاشون داره ديدي اگر. نمياد خوشم هيزت عموي پسر اون از. نکن آرايش -

 .دنبالت ميام بزن زنگ

 و عجيب هاي حرف کند، مي اذيت مرا بيشتر حاضر حال در که آنچه گفت مي خودش به بايد يکي

 .است مبهمم ي آينده از ترس و خودش غريب

*** 

 کنار مآرا يلدا. بوديم عمو ي خانه در شدن باز منتظر بقيه همراه به و بودم گرفته را گلناز هاي شانه

 :گفت گوشم

 ! نيستي؟ رو و رنگ بي خيلي -

 :گفتم اخم با

 .دستش ندم بهونه گفتم. شده حساس نيما روي فرزين -

 اب صادق. دويد پدرش سمت به گلناز و کرد دراز گلناز سمت به را دستش صادق. شد باز حياط در

 هم با و بود گذاشته پدرم کمر پشت را ديگرش دست و بود چسبيده را گلناز دست دستش يک

 بودند شده پارک حياط و کوچه داخل که هايي ماشين تعداد از. شدند حياط وارد ما از جلوتر

 :گفت ناراحتي با يلدا. اند آمده هم داماد طرفه که بود مشخص

 کني؟ قانعش که نيست بهتر اما بشه، حساس داره حق دونم مي -

 :گفتم کالفگي با

 !گمه توش ياسمن که دارم سمن اونقدر خودم! يلدا خيال بي -
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 :داد جواب من از تر حواس بي او و

 .بياد امشب نتونست شده، شوهرش پايبند ياسمن خدا بنده آره، -

 زا مشکالتمان شمشير و ايم کرده جا جعبه داخل را زندگيمان انگار. کشيديم آه همزمان دو هر و

 ! شود مي جعبه وارد طرف همه

 مصنوعي لبخندي. آمدند ايوان روي به هم با محمود عمو و عذرا عمو زن و نيما و شد باز هال در

 سالم جواب جز. شديم خانه وارد هم با همه و. کرديم پرسي احوال و سالم و نشانديم لب روي

 . نينداختم اون به نگاهي ديگر نيما

 تا سه دو و مريم و ميترا و حنانه و نيلوفر. رفتيم جا آن به يلدا و من و کرد اشاره را اتاقي عمو زن

 . فتيمگ تبريک نيلوفر به و کرديم سالم همه به. بودند اتاق داخل اش مادري ي طائفه از ديگر دختر

 ها عروسک شبيه شده، فر موهاي و زرشکي دار پف لباس آن ميان در ريزش ي جثه به توجه با

 :گفت گوشم نزديک و کرد اخمي صورتم ديدن با. بود شده

 !نميومدي خب! ارزشيم بي واست ما قدر اين -

 دمدا به بود شده متوجه و بود کنارمان که يلدا. فهميدم نمي را منظورش. کردم نگاهش تعجب با

 :گفت نيلوفر جواب در و رسيد

 !کنه آرايش نشد فرصت بود، بابا درگير لحظه آخرين تا ياقوت چيه؟ ارزش بي -

 :گفت و داد دستم به را کيفش سريع و

 .شه مي شروع مراسم االن که بکن آرايشتو تر زود برو -

 ايدني پيش کدورتي که اين خاطر به ام ميلي بي ي همه با. فرستاد آينه سمت به زور به را من و

 از د،بو کشيده سرش روي نازکي چادر حاال که نيلوفر همراه به دقايقي از بعد و. کردم آرايش کمي

 مي حس. کرديم سرمان رنگي چادر و آورديم در را مان مشکي هاي چادر هم ما. آمديم بيرون اتاق

 حال روي تاثيري چندان همديگر به ها گفتن تبريک و ها خنده اين و است غم از پر قلبم کردم

 . ندارد خرابم

 دلم رد. بود زيري به سر و پوش شيک پسر مازيار. گرفتند جاي نفره دو مبل روي نيلوفر و مازيار

 :گفت و داد دستم به را سفيدي ي پارچه عمو زن. کردم بختي خوش آرزوي برايشان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

237 

 

 .بسابين قند و دارين نگه رو پارچه سرشون باالي برين دخترها از تا دو با -

 و عروس مبل سمت به بودند خودم سال و سن هم که نيلوفر هاي دخترخاله از تا دو اتفاق به من

 دمش کوچکي قند کله دو سابيدن به شروع هم من و داشتند نگه را پارچه نفر دو آن. رفتيم داماد

 .بود داماد و عروس از عروسکي ي کله سرشان روي که

 :گفت آرام و بوسيد را سرم و آمد جلو عمو زن

 بخت بسابه قند دوماد و عروس سر باال کي هر گن مي. جان ياقوت خودت عروسي ايشاله -

 .شه مي بعديشون

 شود مي چه خدايا. شد خشک قند سابيدن براي دستم و کردم نگاه رفتنش به. شد دور من از و

 با و کرد ها قند سابيدن به اشاره که ديدم را يلدا جمعيت بين از! نباشم؟ غمگين لحظاتي براي

 . شدم مشغول و شدم مسلط خودم به عميقي نفس

 و بود شب آخر هاي حرف قرار بي دلم نکردم، مجلس به توجهي که بود فرزين درگير ذهنم آنقدر

 ندق کله مريم وقتي! ساختم مي العمل عکس برايش و کردم مي مرور ذهنم در را احتمالي اتفاقات

 :گفت صورتم نزديک خنده با آمدم خودم به گرفت دستم از را ها

 !بخت ي خونه ري مي نرسيده صبح فردا به! سابيدي تو که طور اين -

 ارمازي به و کردم روبوسي او با و گرفتم قرار نيلوفر بروي رو و زدم دور را مبل. خنديدم حرفش به

 يگرد سمت. بودند نشسته مبلي روي پدرم کنار که رساندم يلدا به را خودم و گفتم تبريک هم

 دوخته چشم جمعيت به سکوت در و بود نشسته لبش روي جاني بي لبخند پدرم. گرفتم جاي پدرم

 با و چرخيد من سمت به نگاهش. گرفتم دستم در را دستش. سوخت مي نهايت بي دلم. بود

 :گفت آرامي خيلي صداي

 جان؟ بابا خوبي -

 :گفتم و زدم لبخندي هم من

 .آره -

 مک کم هم مهمانان. آتليه به مازيار و نيلوفر رفتن از بعد! بس و داشت خبر درونم حال از خدا اما

 من ماجراي کردن بازگو وقت جمع، شدن خودماني و عذرا عمو زن ي خانواده رفتن از بعد و رفتند
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 مهفهي عمو زن و کريم عمو بين من، روي به رو درست عزيز. شد تر قرار بي قلبم و رسيد فرزين و

 صداي قدر آن و کردند مي صحبت هم با تر طرف آن کمي هم ناصر و صادق و نيما. بود نشسته

 شستهن ناصر، پاي روي هم گلناز. کردند مي نظر اظهار هم ديگران گهگاهي که بود بلند صحبتشان

 .زد مي چرت

 اين به نگاهم. آمد مي بودند نشسته جمع از دور که هم ميترا و حنانه ريز صحبت و خنده صداي

 ناراحتي علت. کردند مي نگاه جمع به کرده بغ دو هر طيبه عمه و عذرا عمو زن. چرخيد خانه سمت

 معين خالي جاي معمول طبق که هم عمه! نداشت گفتن حالش که عذرا عمو زن. بود معلوم دو هر

 کريم عمو با فاصله همان از و بود نشسته کنارش هم همسرش. کرد مي حس را بود سرباز که

 .زدند مي حرف

 مي چون شوم، بلند پدرم کنار از که کرد اشاره من به و آمد بيرون دستشويي از محمود عمو

 نارک در بودند نشسته همسرش و مريم که مبلي روي و شدم بلند هم من. بنشيند جا آن خواست

 :گفت جمع به رو يلدا نشستنم محض به. گرفتم جا مريم

 .کنم صحبت مطلبي به راجع خواستم مي اجازتون با کريم عمو محمود، عمو...  اجازه با -

 به شروع دلم در چيزي و نشست گلويم در درست و آمد که کردم حس وضوح به را قلبم حرکت

 !کرد تاب و پيچ

 !من چشمان به بود زده زل که پدرم جز به. دوختند چشم يلدا دهان به و شدند ساکت همه

 .کرده خواستگاري ياقوت از فرزين راستش -

 ناولي. انداختم پايين را سرم اجبار به. چرخيدند من سمت به همزمان چشم جفت پانزده -چهارده

 :بود محمود عمو جانب از العمل عکس

 !کرده بيجا خيلي -

 :گفت قاطعيت با يلدا و! بگيرند اوج که رفتند مي ها پچ پچ

 ! جان عمو کنيد صبر -

 . رفت مي بيرون پاهايم از داشت جانم که کوبيد مي واضح پر آنقدر ام لعنتي قلب. سکوت دوباره و
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 اينکه از قبل حتي. موافقه وصلت اين با بابا. باشه شده ثابت همه براي فرزين خوبي کنم مي فکر -

 . بود کرده اعالم رو موافقتش هم بشه بد حد اين تا حالش

 :وسط انداخت را خودش نشسته قاشق مثل طيبه عمه

 .شما ي خونواده براي مخصوصا! بود شده ثابت بارها که خوبيش! بله -

 از صادق. کند مراعات کمي طيبه عمه کاش. دوختم صادق به را نگرانم نگاه و آوردم باال را سرم

 يم نگاهم نشسته خون به چشمان با صادق کنار کسي. ندارد خبري فرزين و يلدا ماجراي اصل

 :گفت مي چشمانش با و کرد

 فهميدم؟ درست ديدي! نبودم خر ديدي -

 :آمد حرف به وارفته و شل صداي با پدرم. انداختم پايين را سرم دوباره

 . موافقم کامال من -

 :گفت حرص با کريم عمو

 چيه؟ پرسيدنتون نظر ديگه دوختين و بريدين خودتون اگر -

 :کرد نظر اظهار يلدا از دفاع به هم صادق

 .باشيد جريان در که اين! جان عمو احترامه اين -

 :داد قرار مخاطب مرا محمود عمو

 .کن نگاه من به ياقوت -

 :گفت و گرفت عميقي نفس. کردم نگاه محمود عمو به مستقيم و آوردم باال را سرم

 ! نه؟ فرزينه با دلت هم تو ظاهرا -

 عمو! بلعيد؟ نمي مرا و کرد نمي باز دهان زمين چرا خدايا. کشيدم دهانم داخل به را هايم لب

 :چرخيد يلدا سمت به خشم با محمود

 چرا؟ ديگه شما! فهمه نمي اس بچه اين -

 :گفت ناراحتي با يلدا
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 .ده مي تشخيص هم از رو خوب و بد خودش! سالشه پنج و بيست ياقوت جان عمو -

 :داد جواب داده باال ابروهاي با طيبه عمه

 !زني مي حرف ساله هشتاد پيرزن ي درباره داري انگار سالشه پنج و بيست ميگي همچين -

 :من به رو کريم عمو

 مرد يه هاي معيار! خوره نمي تو درد به باشه خوبي مرد فرزين که هم چقدر هر! عمو جان ياقوت -

 يدهفهم و بزرگ که هم چقدر هر! داره فرق خيلي ساله پنج و بيست توي با زندگي براي ساله چهل

 !باشي

 :گرفت دهانش جلوي شده مشت صورت به را دستش فهيمه عمو زن

 تيگذاش دست ناموفق ازدواج يه با نکشيدي خجالت گفتين مي بهش بايد! دارنا رو چقدر مردم -

 !هم شما کنين مي کارا جون يلدا! دختري چنين رو

 :داد جواب فهيمه عمو زن به رو صادق

 !کندن وا هاشونو سنگ ياقوت فرزينو! نيست ساعت دو ساعت يه ي قضيه عمو زن -

 وقته؟ چند -

 به هک صدايي با دوختم، غمگينش چشمان به را نگاهم. شد ساکت جمع و پرسيد نيما را سوال اين

 :کرد تکرار لرزيد مي نظرم

 زدين؟ حرفاتونو و کرده خواستگاري ازت که وقته چند -

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 .روزه چند! نيست زياد -

 :گفت شد مي بلند مبل روي از که حالي در و فرستاد بيرون آه با و گرفت عميقي دم

 .باشين خوشبخت -

 :گفت جمع به رو و ايستاد کامال و
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 کسي! نيست ياقوت اليق فرزين مثل کس هيچ. کنيد نگاه قضيه اين به عاقالنه بهتره هم شما -

 ي فرانسه آچار و کنه مي کمک عمو به دل و جون با خودش، اجتماعي موقعيت به توجه بدون که

 .کنه خوشبخت هم رو ياقوت تونه مي شک بدون! اس خونواده اين

 آچار ي کلمه از غير به البته! نبود؟ کالمش در اي کنايه کنم باور کرد؟ تعريف. شد خارج سالن از و

 و تادفرس بيرون حرص با را نفسش محمود عمو. شد کمرنگ صحبتش ي بقيه بين در که فرانسه

 :گفت

 .باشين خوشبخت -

 دستم ريمم! زدند مي سينه به را نيما سنگ فقط بقيه انگار. گفتند تبريک آرام صداي با هم بقيه و

 :گفت گوشم کنار آرامي صداي با و فشرد را

 .خوره نمي سال چهل بهش اصال! ها خوشتيپه بد کثافت ولي -

 .نشست هايم لب روي جاني بي لبخند

*** 

 !بنزين؟... بنزين بوي مثل بود، اي زننده و بد بوي چقدر. کشيدم بو بار چند

 که شدم هال روشن المپ متوجه بکشم بو دوباره اينکه از قبل و کردم باز کامل را هايم چشم

 باز کامل را در و رفتم در سمت به و شدم بلند سريع. تابيد مي اتاق داخل به در، الي از نورش

. ردک مي چکه بنزين اش بيني نوک از حتي. بود خيس جا همه بود، ايستاده هال وسط پدرم. کردم

 :گفتم وحشت با

  آوردي؟ کجا از بنزين -

 در نفرزي فلزي فندک. آورد باال را دستش برسم او به که بود مانده قدم چند اما رفتم سمتش به و

 يحت. رفت فرو آتش در خانه وسايل همراه به هيکلش تمام العملي عکس هر از قبل و بود دستش

 سمتم به بود کرده احاطه را آن آتش که تني با پدرم. کرد سوختن به شروع هم شلوارم هاي لبه

 . کشيدم جيغ قدرت تمام با آمد،

 !بيني مي بد خواب بابا. جان ياقوت -
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 در را دمخو و آمد باال سختي به نفسم بود نشسته تخت لبه که پدرم ديدن با کردم، باز را چشمانم

 هب کردم فرصت تازه من و رفت اتاقش به پدرم گرفتم آرام کمي اينکه از بعد. انداختم آغوشش

 :کنم فکر بودم ديده که خوابي

 از زينبن اصال! کنه؟ کاري چنين و بزنه بابا سر به وقت يه نکنه خدايا. بود خواب که شکر رو خدا -

 ديدنش محض به خواب توي من که داره فندک فرزين مگه اصال چي؟ فندک! بياره خواد مي کجا

 ؟!افتادم فرزين ياد

. بودم گذاشته سر پشت را بدي شب امشب. دوختم چشم سقف به و دادم قرار بالش روي را سرم

 را زيادي عصبي فشار و بودم استرس از پر بعدش، و قبل طور همين و عقد مراسم مدت تمام

 در ار بنزين بوي...  لعنتي. باشد تاثيرش کمترين توانست مي ديدم که کابوسي. کردم تحمل

 !کردم مي حس واقعا خواب

 :ردمک بازش بود، فرزين طرف از. داشتم نشده خوانده پيام يک. برداشتم بالشم کنار از را موبايلم

 .بود من با حق ولي کنم، ناراحتت خواستم نمي. شم مي مالحظه بي خيلي ها وقت گاهي -

 نجاما از وقتي. بود دستم خوب اخالقش اين. آمدند کش لبخند ي نشانه به ممکن جاي تا هايم لب

 آمد مي بر دستش از که کاري تنها و داد نمي خواهي عذر ي اجازه غرورش شد مي پشيمان کاري

 . رفتارش دادن نشان نرم با کمي هم آن دهد ادامه را بحث که بود اين

 :نوشتم جوابش در...  اما بود فرزين با حق که البته. کشيدم آه

 .همين. ندارم ازت تندي توقع فرزين، توئه به اميدم خدا از بعد -

. ودب گذاشته را تاثيرش ام محلي بي. بود گذشته شب نيمه سه از. کردم نگاه موبايلم ساعت به

 مناراحت که فهميد خودش دادم پاسخ سردم جواب با را تماسش و برگشتيم عمو ي خانه از وقتي

 :کردم باز را پيام!! بود؟ بيدار فرزين. شد روشن موبايلم ي صفحه. است کرده

 .بچه بخير شب. خوابم مي راحت خيال با حاال -

 :گفتم لب زير و خنديدم ريز

 .فرزين اي ديوونه -

 :نوشتم فقط جوابش در و
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 .بخير هم تو شب -

 يشترب و بودم تعطيل کاش. گرفت ام غصه رفتم مي مدرسه به بايد صبح فردا که اين يادآوري با و

 .بودم بيکار ظهرش از بعد که بود باقي شکرش جاي باز. خوابيدم مي

*** 

 :کرد مي نطق همچنان او و دادم مي تکان را سرم خسروي خانم هاي حرف جواب در

 ونبراش حرفمون و گذشته سالي و سن ما از. خرن مي بيشتر رو شما حرف و جونين شما باالخره -

  .بدين دوستانه تذکر يه حجابشون واسه شما. اس مونده عقب افکارمون که گن مي و نداره برو

 :گفتم گشتم؛ مي بر خانه به تر زود بايد ، کردم نگاهي دفتر ديواري ساعت به

 برم؟ تونم مي حتما، چشم -

 :گفت و زد لبخندي

 .گرفتم رو وقتت ببخش البته، -

 :گفتم دلم در شدم مي خارج دفتر از که حالي در

 !پرورشي معلم يا فيزيکم دبير من نيست معلوم -

 هب بلند هاي قدم با و زدم لبخندي در جلوي فرزين ماشين ديدن با کردم باز که را مدرسه حياط در

 رساست با نبود، راه به رو زياد. افتاد راه به پرسي احوال و سالم از بعد. شدم سوار و رفتم سمتش

 :پرسيدم

 فرزين؟ افتاده اتفاقي -

 :گفت بود روبرو به نگاهش که حالي در

 اين توي که داده فرصت سال يک. کرديم معامله رو خونه...  ولي نيست، بدي اتفاق من نظر از -

 ! زدم حرف باهات موردش در که قبال. بشينين خونه

 :گفتم بعد و دادم تکان را سرم و دادم فشار هم به را هايم لب

 بيام؟ منم که وايستين نبود قرار -
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 .بدم جوش رو معامله نرفته تا گفتم. سفر بره امروز خواست مي طرف -

 :گفتم لب زير و کردم نگاه خيابان به ناراحتي با

 .نکنه درد دستت -

 بي .بود رفته بين از مادرم به اتصال ي رشته تنها انگار. بود خبر چه دلم در که دانست مي خدا اما

 : گفتم لب زير هوا

 .خواد مي مادرمو دلم -

 آرامستان جلوي توقفش بعد دقايقي و. شدم متوجه را مسيرش تغيير اما. نداد جوابي فرزين و

 .بود ام سالگي هفت در بودم آمده اينجا به که باري آخرين. کرد سست را پاهايم

 ،چپ سمت. داشتم ذهنم در سفيد قبري سنگ از ماتي تصوير. شديم وارد هم ي شانه به شانه

 ! است سرد دستم چقدر فهميدم تازه کردم، حس دستم دور که را دستش گرمي. ها وسط آن شايد

 :سهيلي مهدي از شعري روي شد کشيده نگاهم و ايستاديم قبر کنار دو هر بعد لحظاتي

 تو فراغ در ما ي سينه ايست غمخانه -

 خداست خبر با ما غم از هست که کس آن

 ولي مادري بي غم از نبوديم آگه

 بالست مادري بي که داد پيام مرگت

 2931/فروردين/12:  وفات تاريخ به شد کشيده نگاهم

 :شد باز هم از هايم لب

 .باشه يکي مادرت وفات تاريخ با تولدت تاريخ که داره درد خيلي -

 قيعمي دم! نداشتم؟ دلسوزي. بود سوخته برايم هم او دل حتما. نکرد بلند را سرش حتي فرزين

 :گفت و گرفت

 .فوتش از قبل شب يه جز. بود داري تو و آروم زن کال. بودم نشنيده رو بلندش صداي وقت هيچ -
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. مکرد فاتحه خواندن به شروع لب زير و دادم قرار سنگ روي را انگشتم دو و نشستم پاهايم روي

 :کرد صحبت به شروع بود ايستاده سرم باالي که حالي در فرزين

 فخال بر اما. خوره نمي که کرد مي گريه ياسمن و بود کشک شام. يادمه خوب خيلي رو شب اون -

 دش بلند صداشون بعد لحظه چند و اتاق توي رفتن پدرت با بعد...  کرد نمي آرومش مادرت هميشه

... 

 اي نقطه به نگاهش. دوختم چشم فرزين به و گرفتم باال را سرم. کرد ول کاره نيمه را حرفش

 :گفتم آرامي صداي با. بود نامعلوم

 بعدش؟ -

 به اهکوت ي ضربه چند دستش با که حالي در و نشست کنارم آرام و کشاند من سمت به را نگاهش

 :گفت زد مي سنگ

 خونه از بردش کردنش آروم بهونه به پدرت لحظه چند از بعد. آورديم نمي در سر حرفاشون از -

 ....  بعد و بيرون

 :گفتم و کردم فوت کالفگي با را نفسم. کرد سکوت باز و

 ! زني؟ مي حرف نسيه چرا فرزين -

 :گفت و کرد عميق اخمي

 اما مادربزرگم خونه برم بعد و برگردن ها اون که موندم منتظر خيلي من...  شب اون خب...  خب -

 تو...  شدم متوجه برگشتم که هم صبحش و بذارم تنها رو يلدا و ياسمن شدم مجبور...  برنگشتن

 .بودي اومده دنيا به

 :پرسيدم و کردم نگاهش مشکوک اخمي با

 بگي؟ خواي مي چي -

 :رفت باال کمي صدايم. بود کرده سکوت

 .بگو حرفو اون! بگي چيزي يه که کردي رو چيني مقدمه اين -

 :گفت و دوخت چشمانم به مستقيم را نگاهش
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  شنيدي؟ ققنوس تولد به راجع چيزي -

 :گفت و چرخاند صورتم اجزاي بين سرگردان را نگاهش. کشيدم هم در را ابروهايم

 .بود سوخته...  مادرت -

 :کردم زمزمه و ماند باز نيمه دهانم

 !چي؟ -

 :گفت و زد عصبي لبخند

 . کنم آرومشون تا کردم مي تعريف خواهرات براي رو افسانه اين من -

 :گفتم افتاد مي شماره به هايم نفس که حالي در

 !بود؟ سوخته که چي يعني -

 :گفت و داد قرار هم روي را دستانش کف! بود شده اشک از پر چشمانش ديدم؟ مي اشتباه

 . بود خوابيده خاک خروارها زير که رسيدم وقتي وگرنه. شنيدم پدرت از منم -

 :گرفتم مشت در را کتش آستين. کوبيد مي امان بي قلبم

 بوده؟ پدرم کار -

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش

. بود افتاده حجره توي اتفاق اين. بود شده سوختگي دچار هم خودش. بود مادرت عاشق پدرت -

 !دونم نمي....  کردن مي کار چي اونجا شب وقت اون اينکه

 هم آن ماجرا، اين دانستن اما. بود اشتباه حدسم هم شايد! دانستم مي کردم مي حس من و

 .نيست حکمت بي بودم ديده سوزي آتش خواب قبلش شب که صبحي

 ها تهنوش تمام تقريبا گذشت، ذهنم از ربط بي خيلي و بودم دوخته سفيد مرمر سنگ به را نگاهم

 ! شدند رنگ بي

 باشه؟ کن فراموشش! گفتم بهت رو اينا چرا دونم نمي -
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 کنم؟ فراموش را قسمت کدام کنم؟ فراموشش. زد مي کردن فراموش از حرف راحت چقدر

 اي کردند؟ مي چه حجره داخل شب وقت آن اينکه علت يا بود، پدرم مسببش که را مادرم سوختن

 هر از که را فرزين هاي حالت کنم فراموش چرخاندم، فرزين سمت به را سرم...  تر مهم همه از

 !کند تخريب را پدرم شخصيت تا کند مي استفاده فرصتي

 :گفتم و کردم فوت را نفسم

 چيه؟ امروزت برنامه -

 :رفت باال ابروهايش

 !بياي کنار راحتي اين به که کنم نمي باور -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .پرسم مي بابا از خونه برسم که همين بله، که اون -

 :گفت لب زير و خنديد کالفه

 .کن الل منو لحظه همين خدايا -

 :گفتم دلم در ولي خنديدم ظاهر به

 !نبود؟ همين قصدت مگه -

 :گفت و شد بلند

 بريم؟ بهتري؟ -

 هک نمونه، دختر! نشستم را قبرش سنگ حتي گذشت، ذهنم از شدم مي بلند هم من که حالي در

 ...وا آمدن دنيا به درد خاطر به نه مرده سوختگي اثر بر مادرش فهمد مي سال پنج و بيست از بعد

 به ودمب داده تکيه ماشين صندلي پشتي به خستگي شدت از را سرم که حالي در بعد ساعاتي... 

. تنشس هايم لب روي لبخند بود؟ درستي کار نو سال خريد پيشنهاد آيا که کردم مي فکر اين

 :خواند مي او با صدا هم حاال و بود کرده سرايت هم فرزين به مدرس سعيد به ام عالقه

 من يبرا تو جز به ديگه هيچکي قضاوت...  دوباره کنم تمرين نوازشو بتونم تا باش راحت من با -

 ... نداره اهميت
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 :گفت انرژي از پر صدايي با بعد و

 .ياقوت چسبيد بهم خيلي امروز -

 در چيزي. کردم نگاه صورتش به و کردم باز را هايم چشم. بود اي عاقالنه کار پيشنهادم پس

 قرار بي آرامش به دعوت عين در را قلبم که اي جمله و آينده به کرد مي اميدوارم که بود نگاهش

 :کرد

 .شدي من مال که ممنونم -

 :گفت بود بعيد هميشگي فرزين از که هيجاني با او و نشست لبم روي جاني کم لبخند

 هم بابات نگران تا شما ي خونه ميام منم. بپوش رو صورتيه پيراهن اون سال تحويل موقع -

 خوبه؟. نباشي

 :زدم لب

 .بپوش رو چهارخونه پيراهن هم تو. عاليه -

 :گفت و شد خيره روبرو به برود بين از لبخندش اينکه بدون و داد تکان را سرش

 نمي سفره ام خونه ديگه من. خرم مي قبلش روز يه هم رو ماهي. شيريني و آجيل مونده فقط -

 ...چينم مي سين هفت فقط! چيه؟ تو نظر هوم؟ اندازم

 فرزين؟ -

 :برگشت سمتم به

 جانم؟ -

 من ويجل يا بود؟ شخصيتش از قسمتي ها رفتار اين واقعا! خواستم؟ مي که بود کسي همان فرزين

 اب! بريزد؟ هم به دلمرده آدم يک از را تصوراتم که داد مي نشان شنگول و شاد طور اين را خودش

 :گفتم نقيضم و ضد افکار ي همه

 عيد؟ خريد ببريم کي رو بابا...  بال بي جانت -

 :گفت مکث با و شد کمرنگ کمي فقط کمي، لبخندش
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 .بگي تو موقع هر -

 هک دستش روي را دستم و کشيدم جلو را خودم کمي گرفتم، عميقي دم. دوخت چشم روبرو به و

 :گفتم کرد نگاهم چشم ي گوشه از اينکه از بعد و گذاشتم بود فرمان روي

 کنيم؟ تميز رو تو ي خونه بريم کي. خريد ببره رو بابا گم مي يلدا به -

 :گفت و نشست لبش روي عميقي لبخند دوباره

 !من؟ ي خونه -

 :آمدند کش بيشتر هم من هاي لب

 .خودمون ي خونه -

*** 

 يک هب يک را زميني و درختي بادام و فندق و پسته و گذاشتم ميز روي را پالستيکي کوچک لگن

 بقيه و ريختم بلوري ظرف داخل را اش مقداري و. کردم مخلوط هم با را همه و کردم خالي داخلش

 را اه تخمه که حالي در يلدا. کنم جايگزين شد خالي ظرف وقت هر تا ريختم پالستيکي داخل را

 :گفت ريخت مي شکل يک بلوري هاي کاسه داخل

 .بگيرين عيد توي رو عقدتون مراسم گم مي -

 :گفتم خشکي با

 .نزن هم رو حرفش فعال -

 :داد فشار هم به را هايش لب

 ... مامان ي قضيه خاطر به شده؟ چي باز -

 :بريدم را حرفش

 از موضوع اين سر. گفته بهم رو مامان ي قضيه که نيستم ناراحت اصال فرزين دست از اتفاقا -

 .هبش معلوم بابا تکليف اول بهتره نظرم به فقط! نگفتين چيزي بهم که ناراحتم شما دست
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 تيپوس زير هاي متلک اين و هايش سردرگمي اين بود، فرزين شخص با مشکلم. گفتم مي دروغ

 :گفت حرص با يلدا. باشد او با حق که چند هر. داد مي آزارم ناخواسته اش

 !نگرانشي تو فقط بابايي؟ دختر تو فقط ها؟ ام چي جا اين من پس! بابا.  بابا.  بابا -

 :گفتم کالفگي با

 . شه آروم اعصابم کم يه بذار. اس ديگه چيز يه من حرف! يلدا نيار در بازي کولي -

 يدهپيچ هم به آنقدر ام زندگي. بودم کرده گريه يا بودم فکر در يا را روز سه اين تمام. شد ساکت

  داشتند؟ توقعي چه من از. کرد مي متالشي را کوه که بود

 اب يلدا. آمد بيرون بود کرده تنش را اش اي سورمه شلوار و کت که حالي در بابا و شد باز اتاق در

 :گفت ذوق

 !بابا مياد بهت چه واي -

 و نشاندم لب روي مصنوعي لبخندي! بود رفته خريد براي بابا همراه به خودش که بود خوب حاال

 :گفتم

 .مياد بهت باشه، مبارک -

 مي اهمنگ حرص با باز يلدا. برگشت اتاق به دوباره که فهميد انگار است؟ مصنوعي لبخندم فهميد

 :گفتم و گذاشتم کابينت داخل هم را بسته آخرين. کرد

 بخوري؟ منو خواي مي -

 :نرود باال صدايش کرد سعي

 ي؟بيار در چي توش از خواي مي خاکستر؟ تو نکني فرو چوب اينقدر کنم خواهش شه مي ياقوت -

 در ققنوس! ام؟ شنيده را ققنوس داستان پرسيد من از که افتادم فرزين حرف ياد ناخودآگاه

 ! ديگر؟ بود همين آيد، مي بيرون خاکسترش از جديدي ققنوس و سوزد مي پيري لحظات

 داد؟ مي اهميت خودش به که همون بشي؟ ها گذشته ياقوت همون تو شه نمي -

 :گرفتم دندان به را زيرينم لب. بود ملتمسانه عکس، بر نبود، حرصي صدايش
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 ... و بودي من جاي تو اگر...  اگر -

 :گفتم و فرستادم بيرون را نفسم

 گذشتي؟ مي ساده طور اين هم باز! بود مامان مرگ علت تو شوهر فرزين، جاي به اگر -

 :گفت و کشيد بلندي هين

 !!ياقوت؟ زني مي حرفيه چه اين -

 :زدن حرف به کرد شروع تند تند و

 رفتن گاوصندوق از پول گرفتن براي گفت بابا موقع اون. ريخت هم به رو ما ي همه مامان مرگ -

 اصال. کرديم باور هم ما افتاده، اتفاق اون و مامان لباس روي برگشته نفتي چراغ بعد و حجره

 .گرفت فاکتور موقع اون رو دعواشون بابا منتهي. همينه هم اصلش

 :کردم مرور برايش دوباره و انداختم يلدا به سفيهي اندر عاقل نگاه

 مي بهش مدام و کرده نارفيقي بابا که دونسته مي...  رو اسد حاج اموال بابا که دونسته مي مامان -

 انمام شب همون درست سال چند از بعد. باشه گفته مي هم بابا و کنه درست چيزو همه که گفته

 مي دعوا و کنه مي استفاده اموال اون از داره هنوز بابا که فهمه مي بابا خود هاي صحبت بين از

 ... بوده فرزين حق که اموالي. کنن

 :گفتم و بردم باال سکوت ي نشانه به را دستم که بزند حرفي خواست

 خودش هاي زحمت ي نتيجه و نيست حرام کارش هم زياد که کنه مجاب مامانو خواد مي بابا بعد -

 خواد مي و کنه مي قاطي هم مامان. بده نشونش رو ها سند که حجره بره مي رو مامان و هست هم

 و فتين چراغ برگشتن! گفتي تو که اتفاقي بعد و شن مي درگير بابا با که بزنه آتيش رو مدارک

 ... و جفتشون سوختن

 :نشست گلويم به بغض

 .سوخته نيمه تن يه از من اومدن دنيا به و -
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 يختهر هم به بود کرده تعريف برايم جزييات با را اتفاق اين بابا که پيش شب سه از. بود بد حالم

 لرزان صداي با و نشستم صندلي روي. کرد مي نگاهم سکوت در يلدا. بود شده بد حالم و بودم

 :گفتم

 بهم يلدا نزده، هم داد بابا سر حتي. گه نمي هيچي اما. دونه مي رو ها اين ي همه فرزين حاال -

 رد طلبيدنش حالليت و بابا درمون دوا کار دنبال افته مي وقتي بده حق. بترسم ازش که بده حق

 . بترسم ازش نداره باهاش رو گذشته صميميت ديگه که حالي

 :نشست روبرويم و کرد نگاهم مشکوک

 !بگيره؟ تو از رو بابا انتقام خواد مي کني مي فکر چي؟ يعني -

 :گفتم فورا

 معشج نشه که کنن باز سر ها عقده اين جايي يه و کنم برقرار تعادل نتونم ترسم مي فقط! نه -

 .کرد

 :گفت و گرفت غم رنگ نگاهش لحظه چند از بعد و کرد نگاهم متفکرانه يلدا

 .کنيم اساسي فکر يه بابا واسه بايد -

 .کنندن فکر که بهتر همان! البد اعصاب بيمارستان به پدرم بردن. دانستم مي را شان اساسي فکر

 :گفت سکوت لحظه چند از بعد

 .اينجا ميايم سال تحويل واسه صادق و من فرزين پيش برو ظهر شنبه پنج تو -

 :گفتم حوصلگي بي با

 .اينجا بياد که داد پيشنهاد خودش -

 :کشيد هم در را ابروهايش

 رفته؟ کجا خودت شعور. بگه اون -

 ماه چند و سال يک اين ولي بود مهربان هم قبال البته!! مهرباني همه اين و يلدا. گرفت ام خنده

 ديد که را لبخندم. ديدم نمي را آنها مهرباني و بودم شده حساس هايم بري و دور ي همه روي

 :گفت
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 .بياي در مَردي از آرايشگاه بيا من با هم امروز. خوب دختر آفرين -

 :گفتم و خنديدم بلند صداي با

 !چي به تو و کنم مي فکر چي به من! تو داري اي خجسته دل چه يلدا -

 :گفت خونسرد

 .شي مي بستري اعصاب بيمارستان تو بابا از تر زود باشه خودت به -

 :داد ادامه متفکرانه او و. نکردم بحث ولي کردم اخم

 مي. کِي مگ نمي ولي خونديم صيغه بينتون گم مي اينا عمو به کنين، عقد فعال خواي نمي که حاال -

 هم تو و کنه آمد و رفت راحت بتونه هم فرزين. نکنن ناراحتي باز که گذشته شب دو يکي همين گم

 . بموني اش خونه بري راحت

 .کردم اکتفا سرم دادن تکان به

*** 

 نهايت بي هم هوا و بودند سنگين دستم داخل وسايل. ماندم منتظر و آوردم در صدا به را در زنگ

 :شد پخش فرزين متعجب صداي. خوردند مي هم به هايم دندان و بود سرد

 تويي؟ ياقوت -

 :گفتم و زدم لبخند دوربين جلوي

 .بستم قنديل کن باز درو -

 را هايم نگراني و کنم عمل يلدا هاي حرف به کردم سعي. شدم وارد سرعت به و شد باز حياط در

 :گفت مظلوميت با خانه از خروجم وقت که نکنم فکر پدرم به مثال. کنم دور خودم از

 بابا؟ گردي برنمي غروب تا -

 اب حاال و نديده مرا فرزين ديروز از که کنم فکر اين به کردم سعي و فرستادم بيرون را نفسم

 هسين به سينه اش خانه در جلوي فرزين با و آمدم باال را ها پله. آمدم اش خانه به آراسته ظاهري

 :گفت و زد گيجي لبخند. شدم
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 !بريم؟ جايي قراره -

 نهخا از رفتن بيرون براي فقط را ام آراسته ظاهر نامزدم، که بودم رحم بي چقدر. آمد کش لبخندم

 :گفتم و آوردم باال را هايم دست! ديد مي

 !افتادم کول و کت از گيري؟ نمي وسايلمو -

 خانه وارد او از تر زود را، ام رودوشي کيف حتي. گرفت دستم از را وسايلم ي همه و آمد جلو سريع

 :گفتم کردم مي آويزان جالباسي روي را چادرم که حالي در و شدم

 . کنم شروع خودمون ي خونه از امسالو خواد مي دلم -

 دق دوباره. گذاشت زمين روي آشپزخانه در جلوي را وسايل و کرد سکوت ولي زد برق هايش چشم

 :گفتم و کردم باز يکي يکي را ام مانتو هاي دکمه. کرد نگاهم مشکوک و کرد راست

 . بمونه بابا پيش خواد مي يلدا -

 و فرستادم ذهنم ي گوشه ترين تاريک به را ام منفي افکار ي همه من و. شد شاد اش چهره

 فکري باز و. خواهد مي را همسرش با خلوت دلش و است مرد هم فرزين که کردم توجيه را خودم

 .باشد کرده حقش در جنايتي چنين همسرش پدر اگر مخصوصا که کرد بلند را صدايش موزي

 :گفت و شد کمر به دست

 .بگردي يلدا با تو دارم دوست جديدا من چقدر -

 :گفتم و خنديدم

 .فرزين نشو بدجنس -

. کنم اهنگ صورتش به تا گرفتم باال را سرم. ايستاد ام سانتيمتري چند ي فاصله در و آمد نزديک

 هم شب آن. برداشت فرزين راز از پرده پدرم که شبي به رفت فکرم. بود قرمز اش پيشاني

 هشد غافل خودم از که بود زياد آنقدر شب آن هيجانم آمد، نمي يادم! بود؟ شده قرمز اش پيشاني

 !فرزين به رسد چه دمبو

 بلوطي موهاي روي نگاهش. افتاد هايم شانه روي به و کرد باز را ام روسري گره و آمد باال دستش

 :گرفت شکل وري يک لبخندش و ماند ثابت رنگم
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 .شدي تر خوشگل...  خوشگله -

 :زدم لبخند متقابال هم من

 .نکرد گوش حرفم به کسي ولي. نکنن رنگ گفتم -

 :گفت و رفت مويم کش سمت به دستش

 عيده؟ چند ساعت -

 :گفتم حواسي بي با

 .کنم فکر بيست و هشت -

 :گفتم آرامي صداي با و شد جمع حواسم کرد، باز را موهايم

 !کردما درست مرغ چين ته خوريم؟ نمي ناهار -

 و دبر عقب را سرش طوالني ي ثانيه چند از بعد و بست را دهانم معطلي بي و آورد جلو را صورتش

 :گفت

 . بدم ترجيح چينو ته اگر لياقتم بي! وايستاده روم جلو ناهار از تر خوردني -

 ي عالقه فرزين که شد کشيده موضوع اين به ذهنم سوخت گردنم پوست وقتي. گرفت ام خنده

 اب که اي دفعه چند مثل! لباسم ي يقه کردن گشاد...  بعدش يا و! دارد گردنم خوردن به شديدي

 .بوديم شده تنها هم

 کيي ام منفي افکار...  لعنتي. گرفتم مي راهنمايي و بودم زده حرف يلدا با هم رابطه اين در کاش

 :داشت نمي بر سرم از دست مزاحم صداي آن و نبودند تا دو

 ... همسرت به زماني يه که کسي با! بزني؟ حرف فرزين با ات معاشقه مورد در يلدا با خواي مي -

 نمک من چقدر! کني نمي سنگ مرا شوم مي بد همه اين وقتي چرا خدايا. بستم را هايم چشم

 تمام... ندارد وجود ديگر عمال که اي گذشته! افتم مي گذشته ياد به شرايطي چنين در که نشناسم

 اين !گفتند مي مالکيتش و تحکم از که ها همان شنيد، مي را هايش زمزمه و بود شده گوش بدنم

 هال وسط و برد نمي تخت روي مرا حتي که دارد عطش آنقدر که اين! بودند؟ طبيعي جمالتش
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 و ها بايد و بزند مالکيتش از حرف کند مي بوسه غرق را بدنم که حالي در و بياورد در را هايم لباس

 . کند رديف را هايش فقط

 تکان نامحسوس را سرم! کردم؟ مي زهر خودم کام به را هايم خوشي چرا کردم، لعنت را خودم

 دلبخن. شد مي جمع حواسش سرش دادن تکان با که افتادم قرمزي کاله ياد ربط بي کامال. دادم

 احمق ازب اگر بردم مي لذت که البته برم، مي لذت که کرد برداشت چنين فرزين و نشست لبم روي

 از و رساندم شرتش تي ي لبه به را هايم دست. کردم مي معطوف حال، به را فکرم و شدم نمي

 مي رضايتش از نشان آمدند در نمايش به خنده با که سفيدش هاي دندان. آوردم بيرون تنش

 !....باشد که اي زمينه هر در حاال باشد، راضي من از همسرم که اين از تر باال لذتي چه و دادند

.... 

. ودب نشده خشک هنوز گردنم و پيشاني روي عرق ريز هاي دانه و بود افتاده گزگز به تنم پوست

 نگاه رخش نيم به. کشيد مي سوهان ام نداشته اعصاب روي فرزين عصبي هاي نفس صداي

 :زدم صدايش رمق بي. کردم

 فرزين؟ -

 :گرفت اش بيني جلوي سکوت ي نشانه به را اش اشاره انگشت

 .بشنوم چيزي خوام نمي.  هيسسس -

 يم وانمود و بود زده زل سقف به اخم با کردم، نگاه صورتش به و شدم خيز نيم و چرخيدم پهلو به

 با. ام چانه گاه تکيه شد اش سينه بار اين اما کشيدم دراز دوباره. است ديگري جاي حواسش کرد

 :گفتم شوخي

 .شد زخم پوستم خوابه؟ مي فرش روي لباس بدون عاقل آدم -

 :کردم زمزمه و دادم قورت را دهانم آب. کرد نگاهم فقط سکوت در و نداد جوابي

 .ببخشيد -

 :گفت بدهد عبوسش ي چهره حالت در تغييري که اين بدون

 ببخشم؟ چيو -
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 :گفتم و گرفتم نگاهش از را نگاهم

 !ديگه ناراحتي چيزي يه از حتما! دونم نمي -

 لويج موقع به اما. گشتم شرتم تي دنبال چشم با. نشستم اجبار به هم من. شود بلند خواست

 که بود اين در صالح. بود گرفته نظر زير را حرکاتم ريزبيني با فرزين چون. گرفتم را خودم

 باعث که دمز جاني بي لبخند. نکند اشتباه برداشت دوباره تا بنشينم مقابلش برهنه نيمه همانطور

 :بشکند را سکوتش و شود تر عميق اخمش شد

 .ياقوت نيست يکي من با دلت -

 :گفتم معطلي بي

 !هست -

 :گفت و کرد نگاهم شک با

 !اينجا؟ جز بود جا همه حواست قبل ي دقيقه چند که کني انکار خواي مي يعني -

 :دادم جواب آرامي صداي با. دوخت چشم لبهايم به منتظر و

 !زني؟ مي حرفو اين چرا...  درگيره زيادي فکرم خب..  اما. بود حواسم اتفاقا -

 رد بودم کرده را خودم سعي که من. داد مي آزارم سرشکستگي شبيه حسي و بودم شده ناراحت

 نفره دو خلوت و بود شده ها آن متوجه هم فرزين که مزاحمم افکار به لعنت! باشم خوب مقابلش

 :شد فشرده دستانش در بازوهايم. بود کرده تلخ را مان

 .ياقوت کن نگاه من به -

 و کردم مي حس را اش کالفگي!! دارم بغض چقدر کردم حس. زدم زل چشمانش به پروا بي

 .شد مي شديدتر بغضم

 همب بشي نگران همه اين تو شده باعث که کردم حرکتي اگر زدم، حرفي من اگر ياقوت، ببين -

 . بگو

 :گفت و نداد اجازه اما کنم توجيه را هايم حالت تا بزنم حرفي خواستم
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 همب...  گيري مي دستمو ارادي غير يا. بينم مي چشمات تو ترسو خورم مي که تکوني هر وقتي -

 !کنم نمي کاري نشه موقعش تا دوني مي که حالي در اعتمادي بي

 :گفت و فرستاد بيرون حرص با را نفسش

 .زني نمي حرفي من خاطر به ولي نيست تو سمت از کششي بينم مي وقتي ريزم مي هم به -

 لحنش! بود؟ شده برداشتي چنين باعث ام دخترانه هاي نگراني يعني شد، درشت هايم چشم

 :شد تر مهربان کمي

 !کنيم حلش هم با تا بگي من به خواي نمي ياقوت؟ کنه مي اذيتت چي -

 قد مچشمان پيش عالم ي همه شود مي نزيکم وقتي گفتم مي او به بايد کرد؟ مي اذيتم چيزي چه

 :کردم باز لب! نيست؟ درست وسط اين چيزي يک بگويد تا کنند مي علم

 .ترسم مي -

 :نگراني روي از که عصبانيت روي از نه رفت، هم در ابروهايش

 !چي؟ از -

 :لرزيد لبهايم

 .دونم نمي...  کنم مي حس اما...  دارم اعتماد بهت -

 هک کنم رديف ذهنم در را کلماتي تا کردم سکوت لحظه چند گرفت؛ دلخوري رنگ نگرانش نگاه

 :گفتم شمرده شمرده نشوندو سوتفاهم باعث

 هاتن دنبالت، بيام خواستم مي وقتي رفتي، ما ي خونه از تو و زد رو حرفا اون پدرم که شب اون -

 تعيين خودم براي که هايي قرمز خط ي همه با و بود تو آرامش بود مهم برام لحظه اون که چيزي

 ... که خواستم هم باز بودم کرده

 رت سريع را حرف! شدند؟ مي کشيده درهم بيشتر لحظه هر ابروهايش که کردم مي خراب داشتم

 :بردم جلو

 .نيستم مطمئن تو احساس از اما. فرزين دارم دوسِت واقعا...  واقعا من -
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 هک حالت اين از چقدر. دويد گلويم به بغض دوباره. شد زده بهت نگاهش و شد باز ابروهايش گره

 :بودم متنفر بلرزد صدايم

 ... از کم کرد تو حق در پدرم که کاري -

 نه؟! بودم نزده که بدي حرف. بست را هايش چشم ثانيه چند و داد قرار لبم روي را انگشتش

 .ريخت مي قلبم به را بد هاي حس ي همه و بود دهنده آزار سکوتش

 يم فهميدم، حاال من و کرده کاري چنين پيش سال سي-بيست پدرت چون کني مي فکر تو -

 بگيرم؟ انتقام خودم به تو کردن وابسته با خوام

 :داد باال را ابرويش يک. دادم تکان راست و چپ به را سرم فورا

 !چي؟ پس -

 حسم. دهد شرح را ام دروني حالت بتواند که نرسيد ذهنم به اي جمله ولي کردم، تر را لبم

 تندتوانس نمي جمالت و کلمات که بودند گنگ آنقدر هايم دلواپسي هايم، نگراني بود، ناشناخته

 :گفت و کرد تعبير خواست مي که طور آن خودش براي را سکوتم. کنند بيانشان

 ذهنم اش همه فهميدم زندگيمو عجيب هاي حقيقت که اي لحظه از يعني...  کردم فکر خيلي -

 .کنم مي جدا هم از رو هاشون مسبب و زندگيم خوب و بد هاي اتفاق...  مشغوله

 :داد ادامه و کشيد عميقي نفس

 تو...  پدرت. بود خودم پدر شد، پدرم زندگي ريختن هم به و مادرم مرگ باعث که کسي اون -

 هب رفتن براي رو من داد، رو تحصيلم خرج. نکرد کاري به مجبور منو وقت هيچ سالها اين تموم

 و نصف طالقم ماجراي خاطر به که چند هر...  کرد حمايت بود، عمران که ام عالقه مورد ي رشته

 .کرد جور رو کارم ي سرمايه و داد ياد بهم رو بازار خم و چم...  کردم ولش نيمه

 :زد زل هايم چشم به مستقيم

 عدب و بمونم فاميل منت بار زير مدت يه شد باعث و کرد تصاحب رو پدرم اموال فقط...  مقابل در -

 .مديونشم کنم حس سن اين تا

 نگاه هايش چشم به کرد وادارم و داد قرار ام چانه زير را دستش. گرفتم او از را نگاهم خجالت با

 :زد مهرباني لبخند. کنم
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 هيچ هک کنم مي حس رو آرامشي کنارت وقتي پدري، همون دختر تو که کنم مي فکر اين به وقتي -

 رو کسي حاال کنم مي حس وجود تمام با و شه مي دل ته از هام خنده وقتي...  نکردم تجربه وقت

 تا که هايي بدي ي همه خدا به...  نيست سرم خودش جز کس هيچ منت و خودمه براي که دارم

 دخترش که تو چون...  شم مي پدرت بدهکار بينم مي بازم تهش و ميرن يادم از شده حقم در حاال

 .مني زندگي ي همه حاال باشي

 :داد ادامه و بوسيد را اشکم رد و شد خم. ريخت ام گونه روي به اشکم لبخندم همراه

 و ذارن مي تاثير رفتارت روي ديگه جاي از هات خوري دل و کني مي محلي کم بهم وقتي اما -

 وقتي. .. وقتي. جونم به ميفته خوره مثل منفي و بد هاي حس که گيره مي دلم اونقدر شي، مي سرد

 ، خندي مي و زني مي حرف باهاش نگاهش نوع به تفاوت بي تو و کنه مي نگاهت ديگه مرد يه

 مي احمق نيلوفر عقد روز مثل يهو بگيرن، ازم هم رو تو نکنه که مياد سراغم نگراني هم باز وقتي

... خوش زبون با. دارم نگه خودم براي رو تو و کنم وجود ابراز خوام مي ممکن راه بدترين از و شم

 .ياقوت باش دل يک باهام...  زور با نشد...  عالقه روي از

 :شد دار خش صدايش

 ديب ديگه که بچسبه بهمون اونقدر خلوتمون بذار. ندارم اضطرابو همه اين کشش ديگه خدا به -

 .نبينيم برمونو و دور هاي

 اطحي در نزديک دور راه از آموزش مرکز مدير با قبلش که کردم تصور را نيلوفر عقد روز ناخودآگاه

 مي استفاده گچ از هنوز چرا که کردم اعتراض من. زديم مي حرف امکاناتش و مدرسه مورد در

 فرزين ماشين سوار وقتي و خنديديم و کرد تعريف خودش تحصيل دوران از اي خاطره او و شود

 حياط داخل پدرم مورد در که اي جمله بعدش و بود اميني آقاي مورد در سوال حرفش اولين شدم

. انداخت _هايم خواهرزاده_ کيميا و گلناز ياد مرا رفتارش. شد رفتارم سردي موجب و گفت خانه

 آخر رد و کرد نمي قبول کيميا کند، بازي او با کيميا که کرد مي اصرار چه هر گلناز پيش روز چند

 :گفت حرص با گلناز

 !کردي بازي من هاي شمعي مداد با ظهر تو چطور -

 دين زير پدرت که کرد يادآوري پس بدهد، دست از مرا که ترسيد اي لحظه براي که فرزين مانند

 !است من
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 آمده وجود به من اصال. گرفت ام خنده. دادم مي حق فرزين به...  اما نبودم مقصر من که مطمئنم

 :گفت شادي با و بوسيد محکم را هايم لب. بدهم حق بقيه به که بودم

 .رفت حالمون و حس به زدي گند که برم ات خنده قربون -

 هگر کردن باز براي شد دستي بود، شده گشوده برايم مجددا که آغوشي ولي کنم اخم خواستم

 . لبم روي لبخندي طرح کشيدن و ابروهايم

 با و بردم پناه آغوشش به! عجيبش هاي نگراني ي همه با. خواستم مي را ام ساله چهل فرزين من

 ود خلوت گفت خودش اينکه نه مگر. کردم خالي منفي افکار ي همه از را ذهنم عميقي بازدم و دم

 .بچسبد هردويمان به بايد مان نفره

 روز بهترين از يکي و دارد هدف ام زندگي کردم حس ها مدت از بعد بگويم توانم مي جرات به

. هم با ها ظرف شستن و همديگر کنار در خوردن ناهار. کردم سپري فرزين کنار را عمرم هاي

 پوشيدن آخر در و يکديگر موهاي کردن خشک و نوبت، به گرفتن دوش. سين هفت و ميز چيدن

 نود الس آغاز و سين هفت کنار هم، کنار در گرفتن قرار و بود مقابلمان طرف سليقه که هايي لباس

 براي يلدا به دادن اطمينان و خانواده اعضاي شاد صورت ديدن و پدري ي خانه به رفتن. سه و

 . نگرانيم دل شدن رفع و روابط شدن خوب

 دهيمب ساماني و سر اش زندگي به تا کند کمکش خواستم مي خدا از که ، پدرم ماند مي فقط حاال

 .کند حس را کامل و واقعي آرامش قلبم و

 را رنجب زير شعله. بود آورده ياسمن هاي لب به را لبخند پيچيد مي خانه در که کاميار قهقهه صداي

 :گفت آرامي صداي با ياسمن. نشستم و کشيدم بيرون را صندلي و کردم کم

 !کنه نمي سوال اصال بيني؟ مي. خوبه خيلي حالش امروز -

 :گفت کرد مي ريز کاهو که حالي در يلدا

 اريبيک شدت از! خونه تو ساعت چهار و بيست شيني مي. داره تاثير حالش روي جمع که معلومه -

 !پرسه مي سوال هي کنه مي فکر هي

 :گفت و کشيد آهي ياسمن
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 هبش بهتر حالش و بگذره ديگه مدت يه گه مي برادرش. نشد گير زمين که شکر بار هزار رو خدا -

 کم يه غازهم ميگه البته بشينه، بره تفريحي و کنيم باز فروشيشو پالستيک مغازه همون قبل مثل

 زا بهتره گفت مي هم دکترش. خونه بياد شد خسته وقت هر که خونه نزديک و باشه تر کوچيک

 ردک مي نگاه فقط اوايل. کنيم مي حل هم با خونه تو و خريدم جدول کلي براش. بکشه کار مغزش

 هنيم و نصفه رو ها جدول از بعضي بينم مي روزه دو يکي االن اما. خوندم مي بلند صداي با من و

 .کرده حل

 :شد بلند کيميا جيغ صداي. کرديم شکر را خدا لب زير همزمان يلدا و من

 !کشه مي موهامو ارميا مامان -

 :گفت جيغ با و داد حالت تغيير ناگهان ياسمن

 !کشتمت بيام ارميا -

 :گفت و زد بازويش به يلدا

 مي جيغ جوري همين هم خونه تو. ها احواله مريض مثال شوهرت! کردي کر گوشمونو! هووي -

 زني؟

 :گفت شست مي را هايش دست که حالي در و شد بلند يلدا خود و

 .کنن مي کار چي ببيني بري بايد زدن جيغ عوض -

 هنوز. دادم ادامه بود ساالد کردن درست همان که را يلدا کار سکوت در. شد خارج آشپزخانه از و

 لب به را خنده کارشان محيط جالب اتفاقات از تعريف با و بود فرزين و صادق دست در مجلس

 :گفت آرامي صداي با ياسمن. بودند آورده هم کاميار و پدرم هاي

 .داشتم هامو بچه ي حوصله بيشتر خيلي اتفاقات اين از قبل تا -

 :گفتم خنده با

 .نبودي مالي همچين هم قبلش! خواهرم نه -

 :گفت لب زير لبخندي با

 .شعور بي -
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 :گفت ياسمن شد کم که مان خنده شدت از. خنديديم آهسته دو هر و

 .دهش فوت پولي بي خاطر به اش بچه که يارو اون ي خونه برين بابا با خواي مي شنيدم يلدا از -

 :گفتم و کشيدم آهي

 من اگر گه مي ش همه. شه مي اذيت موضوع اين خاطر به خيلي بابا. بهتر تر زود چه هر. آره -

 ينفرز که بود مرده خودش که بود هم يکي البته. موند مي زنده اش بچه گرفتم نمي پولمو نزول

 .کرد راضي رو اونا

 :گفت و شد غمگين نگاهش

 باهاتون؟ نمياد فرزين -

 که کنه التماس شه مي مجبور بابا حتما نه، که شايد...  شايد. نياد که خواستم خودم...  نه -

 .گم مي چي متوجهي. باشه اونجا فرزين خوام نمي. ببخشنش

 :گفت و داد تکان را سرش

 !بيام تونم مي که من -

 :گفتم و زدم غمگيني لبخند

. بهتره ايم شرمنده پدرمون عمل اين خاطر به هم ما که بدونن. دختراشيم ما باالخره! نه که چرا -

 .عيدن اول ي هفته بازديد و ديد درگير روزا اين هم اونا حتما. ريم مي آينده روز دو يکي

 :گفت و شد اشک پر چشمانش

 تا .بگيريم جلوشو که بوديم فهميده اونقدر کرد مي کارو اين پدرمون که موقعي اون کاش اي -

 .کنيم خرد شخصيتمونو و غرور پدرمون حال خاطر به نشيم مجبور االن

 :گفتم پوزخندي با

 .ان غريبه اونا گيم مي حداقل -

 :گفت و کرد پوفي ياسمن

 !ناراحتي؟ ديروز خاطر به هنوز تو -
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 :داد ادامه او و. ندادم جوابي و کردم سکوت

 دوسِت چقدر نيما نرفته يادت که خودت. بشي عروسشون تو که بودن اميدوار اينا عمو خب -

 !واستاد طيبه عمه روي تو تو، خاطر به! داشت؟

 :گفتم اخمي با

! ن؟نيست بلد مهمون به احترام. بوديم مهمونشون ديروز. خونيشون دشمن شدم اصال! چي؟ که -

 مجلس خودشون واسه عمو و عمو زن يا عمو، زن نيلوفرو کنار و گوشه هي نشستيم، هال توي ما

 و خونشون بردن هم عزيزو. اونجا آوردم خودم با فرزينو که احمقم من مقصر ذارن؟ مي شورا

 .بگيري رو اونا طرف نکرده الزم هم تو. بگيرن طرفشونو همه که فاميل عزيز کردن خودشونو

 مين دليل اين اما آورد نمي رويم به فرزين که درست. کندم پوست را ها خيار بيشتري حرص با و

 اشمب داشته توقع نبايد من. بود ياسمن با حق هم شايد. کنم فراموش را رفتارشان سردي که شد

 نفهم زبان و خودخواه خواهم مي اصال. بپذيرند همسرم عنوان به را فرزين سرعت اين به که

 ها آن اب ديگر ناراحتند حضورش از خيلي نيست، مربوط کسي به و است من انتخاب فرزين! باشم

 که را امپي و کردم باز را صفحه قفل کوچکم انگشت با. لرزيد ميز روي موبايلم. کنم نمي آمد و رفت

 :خواندم بود فرزين جانب از

 ارزش بي هاي آدم حرکت به باشم مهم برات من اگر هم تو. تويي مهمه برام که کسي تنها -

 .کني نمي توجهي

 کرده فکر خودم با چرا کردم، نگاه بود نشسته آشپزخانه روبروي که فرزين به و برگرداندم را رويم

 ود؟ب ديگري چيز هال و آشپزخانه بين نصفه ديوار يک جز مگر! شنود؟ نمي را صدايمان که بودم

 جواب در زدم لبخندي رويش به اينکه از بعد! بود من به حواسش هميشه فرزين که مخصوصا

 :نوشتم پيامش

 .جهنم به برن همشون -

 :کردم اضافه پيام آخر در مکث با و

 .عزيزم -

 .زدم را ارسال ي دکمه بعد و
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 همه با نگاهش. کردم نگاه هايش چشم به. کرد جمع حال زمان به را حواسم ياسمن دست گرمي

 از را کاغذي دستمال ي الشه و کرد باز هم از را دستانم. دهد آرامش من به خواست مي نگراني ي

 :گفت و کشيد بيرون دستانم ميان

 .ياقوت باش مسلط اعصابت به -

 ختمدو پدرم سر پشت به و گرفتم ماشين جلوي ي آينه در فرزين ي موشکافانه نگاه از را نگاهم

 :گفت فرزين به خطاب ياسمن. بود انداخته پايين را سرش که

 !مياد؟ که گفت رضا سيد خود بمونيم؟ منتظر ديگه چقدر -

 لشتحوي جاني بي لبخند. نداشت بر من از را نگاهش ولي کرد اکتفا سرش دادن تکان به فرزين

 وجود خاطر به شک بدون کشم مي نفس هنوز استرس همه اين وجود با لحظه اين اگر. دادم

 نجمپ يعني ديروز، سمت به ذهنم. بود نگذاشته تنهايم اي لحظه روزها اين که فرزيني! بود فرزين

 نامه قول شهال دختر شکوفه نام به را هايش مغازه از يکي خواست مي وقتي که رفت فروردين

 اما ند،نداشت را يکديگر با مقابله توانايي شهال و فرزين که است درست. بودم خوشحال چقدر کند،

 چه هک کنند فراموش توانستند روزي يک شايد شهال قول به. شد مي محسوب خوبي پل شکوفه

 !است بوده گذشته بينشان چيزي

 عيدي عنوان به شکوفه به هايش مغازه از يکي دادن هديه ي بهانه به فرزين محبت حال هر در

 حرف به مطيعانه و کرد سرايت هم من به حتي اش شادي که بود کرده خوشحال را شهال آنقدر

 محل اش خانه ديگر که کرد قبول و کرد گوش بود رسيده گوشش به من طريق از که فرزين

 ودب داده قول هم فرزين و باشد مغازه انداختن راه براي مجوزي دنبال عيد از بعد و نباشد کسبش

 .کند مي کمکش که

 .اومد -

. کرد فتوق فرزين ماشين جلوي که شد دوخته رضا سيد ماشين به نگاهم فرزين، صداي شنيدن با

 همزمان شد پياده ما از تر زود فرزين. شد سست پاهايم و کرد افت هم فشارم ي باقيمانده جا در

 نآ در حسي هيچ که بدني با آخر در من و. شدند پياده هم پدرم و ياسمن, رسيدند هم به سيد با

 . شدم پياده بود نمانده باقي
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 .رفتند خانه در سمت به هم با و داد دست پدر با رضا سيد

 :گرفت نرمي به را دستم مچ فرزين. رفت سرشان پشت هم ياسمن. 

 !بيام؟ منم خوام مي -

 :گفتم و کردم نگاهش حالي بي با

 .مرسي نه -

 :گفت کالفگي با

 !ديگه هستن سيد و ياسمن بشيني؟ ماشين تو هم تو خواي مي -

 :گرفت را نگاهش و کرد رها را دستم مکث با. کردم نگاهش فقط

 .ميام فوري بزن، تک شد خبري. برو خب، خيله -

 يدس. ايستادم ياسمن کنار و رساندم خانه در به را خودم و شدم جدا او از و زدم جاني نيمه لبخند

 :شد پخش جواني زن صداي. فشرد را در زنگ

 بله؟ -

 :برد جلو را صورتش سيد

 خواين؟ نمي مهمون. خانوم سالم -

 :گفت دودلي و مکث با زن

 .بفرماييد -

 بازوي که حالي در ياسمن سرش پشت و شد وارد تر زود و گفت اي اجازه با سيد. شد باز در و

 چککو حياط. بستم را حياط در سرم پشت به کردن نگاه بدون و آخر در من و بود چسبيده را پدرم

 هم اين حياط باريک در وجود با البته که شد مي جا آن در ماشين يک زور به که بود باريکي و

 ستادهاي بود تر باال حياط سطح از پله سه که ايواني روي رنگي چادر با جواني زن. نبود پذير امکان

 :گفت تعجب با لبخند همراه رضا سيد ديدن با و بود

 .داخل بفرماييد....  بفرماييد شمايين؟ سيد آ ، اِ -
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 :گفت بلندي صداي با خانه به رو و

 .اومدن رضا آسيد بگو آقاجون به اميرحسين؟ -

! ود؟ب چگونه پدرم حال! بود اين حالم من. پيچيد مي هم به ام روده و دل و کوبيد مي امان بي قلبم

 زن شک بي! نکند؟ حرکت خانه سمت به که بودند کرده آويزان تني دو ي وزنه هم او پاهاي به

 بي هم ما به او حرمت به شايد بود، همراهمان رضا سيد که بود خوب. شناخت نمي را ما جوان

 !کردند نمي احترامي

 صورت به نتوانستم. کرد تعارف به شروع و گرفت قرار زن کنار و شد خارج خانه از جواني مرد

 چروکيده و اندام الغر پيرمرد بعد لحظاتي. پدرم به هم و داد دست سيد به هم. کنم دقت هايشان

 پدرم مات نگاهش و شد خشک دهانش در سالمش و گرفت قرار خانه ورودي در چهارچوب در اي

 شد حاکم بدي سکوت. نداشت رخ به رنگ من از تر بد که بود شده کشيده ياسمن به نگاهم. ماند

 مي نگاهمان مشکوکانه سکوت در هم ها آن و است بين در چيزي فهميدند هم جوان مرد و زن و

 :شکست را سکوت پدرم. کردند

 .سالم -

 :گفت و شد دوخته سيد به آميزش سرزنش نگاه و قرمزشدند مرد چشمان

 ! رسمشه؟ اين آسيد -

 :گفت لرزاني صداي با ياسمن. انداخت پايين را سرش سيد

 !آقا حاج مهمونيم -

 :گفت و کناررفت در جلوي از تاخير ثانيه چند از بعد مرد

 .داخل بفرماييد -

 براي ام! نه؟ نداد، را پدرم سالم جواب که نداشت عيبي. کشيدم عميقي نفس و بستم را چشمانم

 مي جوارحم و اعضا تمام اينطور که بودم آماده من واقعا! ايم کرده آماده را خودمان ها اين از بدتر

 !!لرزيدند؟

 دوطرفش باديگاردها مثل ياسمن و من ايستادم، پدرم ديگر سمت هم من خانه به ورود از بعد

 .ترکمن طرح هاي پشتي به دادن تکيه و نشستن به کرد تعارفمان جوان مرد. بوديم ايستاده
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 رت جوان مرد و سيد درکنار هم نفر سه ما. بود نشسته رضا سيد روبروي زهرمار برج مثل پيرمرد

 بود تاقچه روي که عکسي روي و چرخاندم اتاق دور تا دور آرامي به را نگاهم. ديگر درسمت هم

 و بود دهز دل ته از لبخندي دوربين لنز به و بود عکس قاب در زيبايي بسيار و پسرجوان. ماند ثابت

 .کرد مي کجي دهن بيننده به بدجور عکس کنار سياه نوار

 ! بود نظير بي چيز همه تو من اميرعليِ . نداشت نظير زيبايي توي -

 ايچ سيني با جوان زن. بود سرخ چشمانش کرد، مي نگاه من به پيرمرد. گرفتم عکس از را نگاهم

 :کردم تر زبان با را لبم. برداشتند رضا سيد و ياسمن فقط. چرخاند دور يک و شد وارد

 بود؟ چي...  مشکلشون -

 :گفت من به رو بعد و انداخت پدرم به آميزي تحقير نگاه مرد

 !بود من نداري مشکلش! بود من پولي بي مشکلش ولي. داشت دياليز -

 :کرد مداخله جوان مرد

 .نيست مناسبي فرصت االن آقاجون -

 :گفت بلند صداي با پدرم دادن نشان از بعد پيرمرد و

 از هک مادري و من ي جگرگوشه از گفتن واسه وقته بهترين که فهمي مي کيه مرد اين بدوني اگر -

 !شده گير زمين برادرت مرگ از بعد

 که جوان مرد کردم، وارد پدرم دست به فشاري بردارم، پيرمرد دهان از را نگاهم اينکه بدون

 :گفت و رفت هم در صورتش بود حسين امير اسمش

 !آقاجون؟ چي يعني -

 : داد ادامه پسرش به رو پيرمرد

 ! داشتم بدهي بهش که کرامته کمال همون مرد اين -

 :داد ادامه بلندتري صداي با پدرم به رو و

 و نگهت دستم! بيمارستانه تخت روي پسرم گفتم بهش! نگذشت نزولش از اما دادم پولشو اصل -

 !ندارتر خودم از فاميلم
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 :کرد مداخله سيد

 .... زشتيه به که اينه مهم پشيمونه، خودش مرد اين! باش مسلط اعصابت به حاجي -

 :کرد پرخاش اميرحسين

 .کنيم نمي خيرات محبت اينجا ما! اينجا اومده کرده بيجا -

 هم او. کرد نگاه من به خشم با ياسمن. بود پايين اندازه بي سرش. بود کرده يخ پدرم دست

 :کرد مداخله هم باز سيد. بود عصباني

 !کمال حاج و شما پدر بين حرفيه اين پسرم -

 :داد ادامه صدايش آوردن پايين بدون اميرحسين و

 !نيست حاجي پيشوند اليق ميگيره نزول که کسي!! کمال حاج -

 :کرد زمزمه لب زير سيد

 ...استغفرا -

 :گفت پدرم به خطاب و ايستاد حسين امير

 چيزي اگر مونده؟ پولت هم باز! چيه؟ حسابت حرف اصال! اينجا بياي دادي اجازه خودت به چطور -

 ! برو کن جمع بيني مي

 :کرد باز لب پدرم

 ... بخشش طلب...  اومدم -

 :زد فرياد پيرمرد

 اعتس چهار و بيست چون ببخشه که تونه نمي! بخشه نمي زنم ببخشم بخوام من! بخشم نمي -

 . سقف به زده زل

 :گفت لرزاني صداي با پدرم

 ... بشه درمونش و دوا خرج چقدر هر -

 :دويد پدرم حرف ميان ادبي بي با اميرحسين
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 ... تو مثل کثيفي آدم مال که بهتره کنه گدايي آدم! نکرده الزم -

 :شد طاق طاقتش من از تر زود ياسمن

 !آقا ديگه بسه -

 :داد ادامه را حرفش تر زود او اما بزنم حرفي خواستم. ايستاد و شد بلند سريع و

 !نيستيم زبون بي هم ما! دار نگه خودتو احترام -

 :داد جواب پوزخند با اميرحسين

 !باشين؟ داشته زبون که ميشه روتون -

 :گفت و کرد اشاره را پدرم ياسمن

 قبح روي من پدر کار دادن نشون بدتر با که شمايين اين. داريم قبول بوده زشت من پدر کار اگر -

 .عيبه هم گرفتن نزول عيبه، دادن نزول اگر! کشين مي ماله خودتون پدر کار

 يرمردپ به رو و نداد اجازه او به صدايش بردن باالتر با ياسمن ولي بزند حرفي خواست اميرحسين

 :گفت

 مين! بدي؟ نزولشو بايد که دونستي نمي! بگيري؟ نزول پول که بودن گذاشته گلوت رو چاقو -

 ندرا حرام بودي گرفته نزول نيت به چون کردي استفاده که هم پولي اصل اون حتي که بدون دوني

 !حرامه

. دش بلند هم او و ايستادم سرپا و گرفتم را پدرم دست. شد مي پايين و باال خشم از اش سينه

 که حسين امير. زدند مي جانم به آتش ريختند مي پدرم هاي گونه روي صدا بي که هايي اشک

 :گفت سيد به رو شود نمي ياسمن دراز زبان حريف شد متوجه

 !بيرون ندازيم نمي رو اينا شما حرمت به االنم! سيد آ نداشتيم توقع شما از -

 :گفت اميرحسين به رو و گفت ذکري لب زير سيد

 بهش هاش بنده بخشش براي خدا که جاييه کردم حس که اومدم اينجا دليل اين به فقط من -

 ي بنده خودم من که ببخشيد رو کسي خاطرمن به بخواين شما که علت اين به نه. انداخته نظر

 !هستم خدا گناهکار
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 :گفت و کشيد آهي

 .کنيم باز زبونمونو بعد و بسنجيم رو جوانب همه کاش -

 :گفت بلند صداي با و رفت هال در سمت به بقيه از جلوتر و گفت يااللهي و

 !خونه اهل خداحافظ -

 نتري وحشتناک شديم مي رد اميرحسين کنار از که زماني. برداشتيم قدم سرش پشت هم ما

 ارجخ خانه از و داد اميرحسين تحويل را کنم تصور ياسمن از تخيالتم در توانستم مي که اي چهره

 .شديم

 نگاه و شد پياده سريع فرزين. شد بلند پدرم ي ناله صداي حياط در شدن بسته محض به

 ماشين سوار کرد کمک پدرم به نديد مساعد را اوضاع چون و چرخيد نفر چند ما بين نگرانش

 وردآ باال را دستش دو هر او و دوختيم ياسمن به را سرزنشگرمان نگاه دو هر رضا سيد و من. بشود

 :گفت و

 .کردم قاطي زود قبول، -

 :گفتم دلخوري با

 مين رو بابا حال! بوديم کرده آماده اينا از بدتر براي خودمونو ما اما ياسي، بود برخورده بهم منم -

 .کنه بهتر خيلي حالشو تونست مي بخشش اين بيني؟

 :گفت و فرستاد بيرون را نفسش رضا سيد

 کنم مي حس ولي! بگم چي دونم نمي! ... شده که کاريه حال هر به دخترم، نداره عيبي -

 .نداشت اي نتيجه اصرارمون

 :گفت سرش دادن تکان با ديد خود موافق را رضا سيد که ياسمن

 !کردم حس همينو منم -

 :گفت جوابش در سيد و

 حدي تا وجدانش عذاب حداقل و بزنه حرف خودش پدرتون گذاشتين مي بود بهتر هم باز ولي -

 .کرد بخشش براي تالششو که بشه کم
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 هگذاشت داشبورد روي را سرش که پدرم و ماشين به نگاهي. بود شده غمگين نهايت بي نگاهش

 :کرد زمزمه لب زير و گرفت آسمان به را نگاهش بعد و کرد بود

 رستگار ما و باشي خشنود تو … کار سرانجام کن چنان خدايا -

 روف خودش در آنقدر. رفت ماشينش سمت به رسيدند مي نظر به افتاده هايش شانه که حالي در و

 در هک فرزين. کرديم بدرقه را رضا سيد نگاهمان با ياسمن و من. نکرد هم خداحافظي که بود رفته

 تشکر او از ما با اش همراهي بابت و رفت سمتش به سريع بود ما از تر فعال شعورش لحظه آن

 سوار خداحافظي از بعد و کنيم تشکر او از و بياييم خودمان به ياسمن و من شد باعث و کرد

 .شويم فرزين ماشين

 آينه زا فرزين کالفه نگاه. گفت دنيا آن در جايش از نااميدي با و کرد ناله پدرم را مسير طول تمام

 :گفت فرزين به خطاب ياسمن. بود کرده کالفه هم مرا

 !پدرشوهرم؟ خونه برسوني منو اول ميشه -

 :دادم جواب فرزين از زودتر من

 .برسون رو ياسمن بعد خونه، ببر بابارو و من اول نه، -

 را هال در اينکه محض به. رساند خانه به را پدرم و من ابتدا و داد تکان را سرش فقط فرزين

 قرص آن از بايد هم باز کنم فکر کردم، فوت را نفسم. رفت حمام سمت به دوان دوان پدرم بستم

 صداي. بود توانش از بيش بودم کرده تحمل امروز که فشاري! کردم مي استفاده آرامبخش هاي

 يرز شلوار و کت با. رفتم حمام سمت به و انداختم مبل روي را کيفم و چادر. شد بلند آب شر شر

 الشمت. بستم را آن و رساندم دوش شير به را دستم ديوار کنار از. بود ايستاده حرکت بي آب دوش

 .بود بيهوده نشدنم خيس براي

 :گفت لرزان ي چانه با و کرد نگاهم قرمز هاي چشم با پدرم

 .بشورم کثافتو اين بذار گفت، مي راست پسرش! کثافتم من -

 يرش سمت به که را دستش. بود داده پدرم دست به جديد ي بهانه که اميرحسين زبان به لعنت

 :گفتم و گرفتم رفت مي
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 غير واسه ساختن جهنمو انگار که ميزد حرف همچين! داره ننگ و عيب هزار خودش! کرده غلط -

 !اونا از

 :برداشتم عقب به قدمي ترس از که رفت باال قدري به صدايش

 !نـــزن حرف سرش پشت! نـــکن غيبت -

 مرا اين و بود ريخته هم به. ريختند رويش و سر به آب قطرات و کرد باز را آب دوش بالفاصله و

 و کردم خالي تخت روي را داروهايش. رفتم اتاقش سمت به و شدم خارج حمام از. ترساند مي

 از آبي ليوان برداشتن از بعد و کردم جدا داشت کاربرد مواقعي چنين در که را هايش قرص از يکي

 خشونت با. شدم حمام وارد لباسم شدن خيس به توجه بدون. دويدم حمام سمت به آشپزخانه

 !! جديد حرکت يک...  ماند باز نيمه ترس از دهانم. کشيد مي بدنش به لباس روي از را دستانش

 :ناليدم

 !بابا -

 فسهق روي دستش و کرد حمله سمتم به دستانم در قرص و آب ليوان ديدن با و برگشت سمتم به

 درد حمام، در ي دستگيره به شدن کشيده خاطر به و شدم پرت عقب به و نشست ام سينه

 . کردم حس پهلويم ناحيه در شديدي

 توانستم فقط. پريدند حمام ي گوشه هر به هايش شيشه خرده و شد رها دستانم از آب ليوان

 مچاله خودم در و باشد، امان در اش احتمالي ضربات از سرم حداقل تا کنم سرم حصار را دستانم

 درمپ چشمانم کردن باز با و شد بلند ديوار به چيزي کوبيدن صداي و نيامد، من سمت به اما. شدم

 هيچ توان اصال. آمد نمي کارم به ديگر گريه. کوبيد مي ديوار به قدرت تمام با را سرش که ديدم را

 نم و بود شيشه خرده از پر چاه، پوش در سمت به آب مسير از غير به حمام کف. نداشتم را کاري

 .زدم مي زار گريه شدت از در کنار بود، نشسته پهلويم در که دردي با

 به را پدرم خواهرانم، با يکي به دست با شک، بدون ديد مي حال اين در را ما فرزين اگر

 هب و پوشيدم را ها دمپايي. کردم جمع را توانم ي مانده ته پس. فرستاد مي اعصاب بيمارستان

 متمس به اينکه محض به و. زدم جيغ قدرت تمام با و گرفتم قرار سرش پشت و رفتم پدرم سمت

 و کرد نگاهم حرکتي هيچ بي ثانيه چند. کردن ناله به کردم شروع و چسبيدم را دلم برگشت
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 آمد خودش به ندارد اي نتيجه هيچ و بوده احمقانه شدت به کارم کردم مي حس که زماني درست

 :چسبيد را بازوهايم و

 زدم؟ من! بابا بشکنه دستم شد؟ چي! ياقوت! جان؟ بابا شد چي -

 که دنبو ياسمن تقصير. کرد مي درد وجودم ي همه. کرد مي درد دلم واقعا. بودند طبيعي هايم گريه

 ها جمع ي همه در و بوديم کرده عادت آسايش به عمرمان ي همه ما! بياورد طاقت توانست نمي

 در و ديگران حق گرفتن با پدرمان که باليديم مي رفاهي به و بوديم گرفته باال فخر با را سرمان

 کمک و برد هال داخل مبل سمت به مرا. بود کرده فراهم برايمان محتاج، آدمهاي گذاشتن فشار

 هيچ بي و گذاشتم اش سينه روي را سرم. نشست کنارم هم او و گرفتم را دستش. بنشينم کرد

 . زدم زل روبرو به حرکتي

 پدرم زآمي جنون رفتار پس از من که ببينند اگر! نبود سختي کار هيچ. کنم آرامش بودم توانسته

 ي قضيه و کنم مراقبت او از خودم گذارند مي و آيند مي پايين شيطان خر از حتما آيم برمي

 کامال حاال که او و آوردم را هايش قرص و شدم بلند اي دقيقه از بعد. شود مي منتفي آسايشگاه

 . خورد را داروهايش اعتراضي هيچ بي بود برده دردم دل بودن نمايشي به پي

 هشيش سريع و رفتم حمام سمت به خودم و کند عوض را هايش لباس تا فرستادم اتاقش به را او

 روي. رفتم پدرم اتاق سمت به. بود کرده دير فرزين که شکر را خدا. کردم جمع و زدم جارو را ها

 نبود، ديگري چيز سطحي خراش چند جز کردم، نگاه پاهايش کف به. بود کشيده دراز تخت

 هنوز. رفتم خودم اتاق سمت به در بستن از بعد و شدم خارج اتاق از و انداختم رويش را پتويش

 فرزين کاش. بود شده خراشيده پهلويم پوست. آوردم در را هايم لباس. کرد مي درد پهلويم

 ! نماند اينجا امشب

 دامها کردنش مراعات به هم باز فرزين تا گفت نمي را شدنمان محرم قضيه فاميل به يلدا کاش اي

 ترس لحظه هر من و بماند کنارم در عيد اول روز از اينکه نه. خوابيد نمي اينجا ها شب و داد مي

 .ببرد اوضاع وخامت به پي فرزين و شود بد حالش پدرم که باشم داشته را اين

 يسخ کامال که را بيرونم لباس و پوشيدم را ام راحتي هاي لباس سريع زنگ، صداي شدن بلند با

 داص به طوالني صورت به چهارم يا سوم بار براي زنگ که زماني و. انداختم حمام سبد به بود شده

 روي به و کردم باز را هال در عميق نفس چند از بعد و فشردم را دربازکن ي دکمه بود درآمده

 :گفتم اعتراضش از قبل و زدم لبخند اش عصباني صورت
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 !واال نداريم آسايش هم دستشويي تو -

 :گفت اي بامزه لحن با و شد عميقي لبخند به تبديل اخمش و

 .برسين کارتون بقيه به بفرمايين عيال، شرمنده -

*** 

*** 

 . دادم ماساژ را ام پيشاني انگشتانم سر با

 !آره؟ بودي دستشويي که -

 :کردم زمزمه لب زير

 .فرزين بسه -

 :زد غر

 خودش خانوم ياقوت! ام؟ کاره چي من. نمياد خوش خانوم مزاج به چون کنم بس بايد! ديگه آره -

 !کيه خر فرزين فهمن؟ مي چي بقيه! کله عقل

 :گفتم بلندتري صداي با و آوردم باال را سرم

 .ترکه مي داره سرم کن، بس گم مي -

 را ام پيشاني و کردم خم را سرم دوباره. گرفت را نگاهش حرص با و کرد نگاهم اخم با ثانيه چند

 اکثر در البته فهمم، نمي را ها چيز بعضي حکمت! مانم مي خدا کار در اوقات گاهي. دادم ماساژ

 از را خوابم جاي طريقي به امشب که بودم کشيده نقشه چقدر. زنم مي نفهمي به را خودم مواقع

 شام، ميز سر وقت آن. نشود پهلويم روي خراش متوجه تا بخوابم تخت روي و کنم جدا فرزين

 احتمالش که چيزي تنها. زند مي حرف حمام داخل اتفاق از و پرسد مي را حالم فرزين جلوي پدرم

 .دادم نمي را

 .ندارم کاري تو حرف با ديگه. ميذارم جريان در رو يلدا -

 :گفتم اخم با و آوردم باال را سرم
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 فرزين؟ کني مي شلوغش چرا -

 :گفت و فشرد هم به را هايش دندان

 !خطرناکه؟ پدرت حال بفهمي تا بيفته اتفاقي چه بايد! کنم؟ مي شلوغش من -

 :گفتم و کردم ديگري سمت به را رويم

 .مخالفم من -

 سمت به را صورتم شد، محصور قدرتمندش انگشتان بين ام چانه کردم که مقاومتي تمام با

 :گفت محکمي لحن ولي آرام صداي با و چرخاند خودش

 !زني نمي حرفي هم تو. بهتره همه براي اين. دم مي انجام رو پدرت بستري کارهاي فردا -

 :گفتم حرص با و کشيدم عقب را سرم

  رسيدي؟ نتيجه اين به تنهايي به خودت! همه؟ براي -

 :گفت خشم با و چسبيد را بازوهايم محکم و نگذاشت ولي شوم، بلند تخت روي از خواستم

 ؟!داره کار اين به ميل هم پدرت خود وقتي ميده معني چه کارا اين -

 :لرزيد صدايم و شد جمع چشمانم در اشک

 !بمونه؟ خونه اين تو اون که خواد نمي کس هيچ بينه مي وقتي بگه تونه مي چي بابا -

 :گفت رفت مي بود پهن زمين روي که خوابش رخت سمت به که حالي در و کرد رهايم مکث با

 .کنم مي گفتم که رو کاري همون صبح فردا -

 و دمز پس شکمش به زدن لگد براي را شديدم ميل. کشيد سرش باالي تا را پتو و کشيد دراز و

 دب فرزين اين برابر در چقدر. کشيدم دراز تختم روي کردنش، نگاه دلخوري با ثانيه چند از بعد

 رمپد داشتن نگه براي توانم نمي و دخترم که آمد مي بدم خودم از! بودم ضعيف دنده يک و اخالق

 .کنم کاري

 زمي شدم بيدار وقتي صبح. دادم بروز احمقانه تالشي با را نيرويم ي باقيمانده ظهر فردا ولي

 :بود فرستاده پيام موبايلم براي هم فرزين و بود آماده صبحانه
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 .گردم مي بر ظهر تا. بابات کارهاي دنبال رم مي -

 پيکر به و کردم باز را پدرم اتاق در بار ده از بيش. داشت ادامه ظهر اذان از بعد تا ام درگيري خود

 بار اولين براي که روزي. آوردم ياد به را ام کودکي خاطرات و شدم خيره تخت روي اش کرده کز

 هآمد مدرسه به من ولي عنوان به طيبه عمه و بود شده برگزار مربيان و اوليا ي جلسه مدرسه در

 بود، مادرم خالي جاي کردن حس از ناشي که را من شب آن هاي نعره توانست که کسي تنها. بود

 خورده ار حقم بازي پارتي با شهر سطح نويسي داستان مسابقات در وقتي يا. بود پدرم کند ساکت

 هب را مدير و آمد مدرسه به پدرم و فرستادند مسابقات به را مدرسه مدير دختر داستان و بودند

 عادت جديد محيط به هنوز اول ي هفته و بودم شده قبول دانشگاه که زماني يا انداخت، گريه

 يک و هزار و. داد مي دلگرمي من به و بود تماس در من با شب هر که بود پدرم اين نداشتم،

 .بودند آمده در نمايش به چشمانم پيش وضوح به همه که ديگر ي خاطره

 تر پررنگ هايمان خاطره و هايش محبت برود، موقت صورت به حتي خانه اين از بود قرار که حاال

 با را درمپ دهم اجازه توانستم مي چطور! بيفتد اتفاقي چنين بگذارم توانستم مي چطور. بودند شده

 ! باشد موقتي اگر حتي رواني؟ آسايشگاه به ببرند رسم و اسم و بيا و کيا همه آن

 !کنم؟ خالي را پشتش شرايطي چنين در که نبود انصافي بي و نامردي

 :دادم جواب و برداشتم را گوشي. بود يلدا موبايل ي شماره. خورد زنگ خانه تلفن

 الو؟ -

 :کرد ادا را اش جمله تند تند

 .خونه ميايم داريم کن اش آماده. شد درست کاراش و گرفتيم رو بستري ي نامه بابا دکتر از -

 برود رمپد بگيريم فرض ببرند؟ را پدرم که آمدند مي. گذاشتم جايش سر را گوشي حرفي هيچ بي

 سرش تواند مي ديگر داشت؟ خواهد اجتماع اين در جايي ديگر. برگردد و شود خوب بعد ماه يک و

. دلرزي مي پدرم هاي شانه ديدم؟ مي درست. کردم باز را در و رفتم اتاقش سمت به بگيرد؟ باال را

 :گفتم بغض با

 بابا؟ -

 :دادم ادامه. شد متوقف هايش شانه لرزش
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 هستي؟ راضي رفتن به تو -

 :آورد بيرون سينه از را قلبم لرزانش صداي

 .بهتره همه براي اين -

 حافظتم براي. کنم مقاومت خواستم مي. فرستادم بيرون سختي به را نفسم و بستم را هايم چشم

 :کردم باز را هايم چشم و نشاندم لب روي مصنوعي لبخندي. کنم مقاومت پدرم نفس عزت از

 .کني استراحت بهتره -

 هال در سمت به. کردم قفل بيرون از را اتاق در و آمدم بيرون اتاق از ديگري حرف هيچ بدون و

 داخل به و کردم قفل هم را حياط در. شدم خارج خانه از و برداشتم قفل روي از را کليد و رفتم

 حداقل که کردم مي فکر طور اين. دانم مي! بود؟ بچگانه کارم. کردم قفل هم را هال در و برگشتم

 .کنم مي بيان تري محکم شکل به را اعتراضم

 در داص به خانه زنگ بکنم را فکرش آنکه از زودتر. شدم خيره پدرم اتاق در به و نشستم مبل روي

. ادمد تکيه مبل پشتي به را سرم و بستم را چشمانم. بودند روان اي اراده هيچ بي هايم اشک. آمد

 صدايش سوم بار براي. خورد مي وول وجودم در کمرنگ استرسي. شد بلند دوباره زنگ صداي

 .تر طوالني کمي بار اين و شد بلند

 شيگو و کشيدم را خودم شوم بلند مبل روي از اينکه بدون. خوردن زنگ به کرد شروع خانه تلفن

 :بود يلدا نگران صداي. گذاشتم گوشم روي و برداشتم اُپن سنگ روي از را تلفن

 بابا؟ تويي؟ بابا الو؟ کني؟ نمي باز درو چرا ياقوت؟ الو -

 :دادم قورت را دهانم آب

 .ببرينش نميذارم -

 :داد ادامه تري نرم لحن با يلدا بعد و سکوت ثانيه چند

 .زنيم مي حرف تو، بيايم کن باز درو خب، خيلي -

 مي دلش بچه اين! باشم هم بچه نظرشان در که گيرم بودند؟ کرده فرض بچه مرا. زدم پوزخند

 .شود حفظ پدرش آبروي خواهد
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 و خانه نگز صداي نکشيده دقيقه به. دادم تکيه مبل پشتي به دوباره و گذاشتم جايش سر را تلفن

 همه ناگهان. رسيد مي گوش به اتاقم داخل از هم موبايلم وز وز صداي البته و. شد بلند هم با تلفن

 . کردم حس هال در پشت را حضورشان اي ثانيه چند ي فاصله به و شدند قطع هم با صداها ي

 رصتف اين من به در کردن باز دير با خواست مي مثال داشت، کليد يلدا. نشست لبم روي لبخندي

 .دلسوزي خواهر عجب! کنم باز را در خودم که بدهد را

 به که ايلد صداي بعد و شنيدم را قفل به کليد شدن وارد صداي و شد پايين و باال در ي دستگيره

 :گفت آرامي

 .کرد باز درو شه نمي نکشيده، عقب کليدو -

 :شد بلند فرزين صداي بالفاصله و

 .کن باز درو ياقوت -

 کردم مي فکر هميشه چرا. دويد گلويم به بغض و گرفت دلم. نبود صدايش در نرمشي هيچ و

 مگر. دارند دوست را هايشان زن که مردهايي البته! شوند؟ مي همسرانشان پناه و پشت مردها

 !نداشت؟ دوستم فرزين

 .بزنيم حرف هم با کن باز درو ياقوت -

 :کرد نمي شديدتر را بغضم اما! ساختگي چند هر بود، محبت با اما يلدا صداي

 .داخل بيايم بذار کن باز درو آبجي؟ جان؟ ياقوت -

 :برد مي بين از را يلدا صداي گرم حس فرزين صداي. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند مبل روي از

 .کن باز درو و کن تمومش رو بازي مسخره اين االن همين -

 :شد اضافه هم صادق صداي کردم، روشن را کامپيوترم

 .بگي تو چي هر ياقوت باشه -

 :بگويد يلدا و فرزين به خطاب که انگار و

 .کنين صبر لحظه يه -
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 :گفت بلند صداي با دوباره و

 .باشه آسايشگاه به رفتن از بهتر شايد. بگو داري بهتري حل راه اگر -

 را حرفش ي ادامه! نشنيدم را «کنين صبر لحظه يه» ي جمله آن من کرد مي فکر. زدم پوزخند

 .«کنيم مي خودمونو کار بعد کنه باز اول درو کنين صبر لحظه يه. » کردم تصور

 جايي تا بردم، باال را صدا تن و کردم انتخاب را مدرس سعيد هاي آهنگ ليست و آمد باال ويندوز

 :نشنوم را صدايشان که

 .شه مي تنهاتر هست، که اين از دستام -

 .شه مي باورم من بازم، بگو دروغ بازم، بگو دروغ

 !دستم از تو عطر ميره هوا بي چه

 .بستم مي چشمامو من ديد، بايد که اونجا ديد، بايد که اونجا

 . شد بلند ام گريه صداي و گذاشتم ميز روي را سرم

 .دارم دوست رو تو...  ديوونه منِ دونه، مي خوب اينو وارونه، دنياي -

 .يادم از زود ميره ميشه گم صدات، با دوباره بديات همه اون

 به وجهت بي. بودند شکسته را در قفل. دويدم اتاقم در سمت به و پريدم جا از وحشتناکي صداي با

 :مگفت و دويدم بيرون اتاق در از آمد مي سمتم به خشم با که فرزيني و صادق حضور و لختم سر

 تو؟ اومدين چي براي -

 لمهُ اتاق سمت به و چسبيد را بازوهايم و رسيد من به فرزين پدرم اتاق در به نرسيده و هال وسط

 :زدم جيغ. داد

 .ببري رو بابا بخواي اگه باشي مامان خاک مديون يلدا. کن ولم -

 اب و کنم حفظ را تعادلم بتوانم تا خوردم سکندري که طوري داد، هُلم اتاق داخل به محکم فرزين

 :گفت يلدا به رو بلند صداي

 .کنم مي آروم ياقوتو من ببرين، رو بابا شما -
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 :شد بلند يلدا ناراحت و معترض صداي و

 .بزنم حرف باهاش من بذار -

 بلند صداي با و بست را در تقالهايم به توجه بي و داشت نگهم فرزين که دردويدم سمت به

 :گفت بيرون به خطاب

 .بکنين کارخودتونو شما -

 :داد تکانم محکم و چسبيد را هايم سرشانه بالفاصله و

 شدي؟ ديوونه -

 :کشيدم جيغ اراده بي

 .کن ولم -

 ! بود رفته اعصابم روي هميشه برخالف مدرس سعيد بلند صداي

 !ساله چند انگاري رو اينجا شناسيم مي -

 خاله چند ساحل تو بارونيم محو

 :کشيد داد سرم

 .کن نگاه من به. کن گوش -

 خونم مي حرفاتو لبخندت روي از

 .دونم مي عمقشو داري، که رو حسي

 :دادم تکان را سرم گريه با

 .زنم نمي حرف باهات ديگه بره اگه خدا به...  فرزين خدا به... کن ولم. خوام نمي -

 بيدارو چشماي تو عشق و عادت

 تکرارو همه اين دارم دوست دوني مي

 .رفت کامپيوترم ميز سمت به و برداشت را کليد و کرد قفل را اتاق در و گرفت نديد را تقاليم
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 کن راحت فکرمو بشناس منو حس

 کن صحبت همه با عشقم درمورد

 :زدم صدا و دادم فشار پايين سمت به را در ي دستگيره نااميدي با

 .کنم مي دق خدا به يلدا! نبريا رو بابا يلدا يلدا؟ -

 و زدم پس را دستش حرص با. نشست ام شانه روي به فرزين دست و شد قطع کامپيوتر صداي

 :شد بلند ام گريه و جيغ جيغ صداي هم باز

 .ببرين جايي بابامو خوام نمي کن باز درو! ميگم بِت کن باز درو -

 :شد بلند يلدا گريان صداي زدم، مشت در به و برگشتم در سمت به دوباره و

 .ميريم داريم ما فرزين -

 :زدم صدا را اميدم آخرين

 جونم؟ بابا ؟!بابا -

 و برگشتم فرزين سمت به. کشيد ته باره يک به نيرويم تمام. آمد هال در شدن بسته صداي و

 :دادم تغيير را موضعم

 .کن باز درو خدا تورو فرزين -

 ار شلوارش و افتادم زمين به زانو روي. نداشتند ارزشي هيچ برايم خيسش هاي گونه و چشمها

 :چسبيدم

 .کن باز درو. کنم مي خواهش فرزين -

...  ودمب نتوانسته. پيچيد تنم دور به دستانش و نشست زانوهايش روي هم او. شد بلند هقم هق و

 ... خيلي...  بودم ضعيف خيلي. کنم دفاع موضعم از بتوانم که بودم آن از تر ضعيف

*** 

 :رسيد مي گوش به ياسمن معترض صداي

 !بشه آروم تا کردين مي صبر بايد کنه مي قراري بي داره طور اين ديدين وقتي -
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 :کرد خالي شانه مسووليتش بار زير از يلدا

 !کنه آرومش تونه مي گفت فرزين خود اما بزنم، حرف باهاش بذار گفتم من -

 :زد غر فرزين. بود داده هُلم ها وحشي مثل! بود؟ کرده آرامم زدم، پوزخند

 قدرچ جريانين، در همه بشه بستري بايد گفته دکترش که روزي از! من؟ گردن افتاد تقصيرا حاال -

 کنين؟ اش آماده کردين تالش

 :شنيدم را ياسمن کشيدن آه صداي حتي

 نيست؟ بهتر ببينه بابارو ببريمش اگر -

 :داد جواب حوصلگي بي با يلدا

 .نبينن رو همديگه نشده آروم وقتي تا گفت بابا دکتر -

 :گفت غمگيني صداي با ياسمن

 !شه باز دلش تا پيشش ببريم که نداره هم صميمي دوست -

! داشتم يصميم حد از بيش دوست يک که البته بود، کامپيوترم ميز روي که موبايلم به افتاد نگاهم

 و شدم بلند تخت روي از بود، شده برگزار اتاقم از بيرون که کميسيوني به توجه بي. بود هنوز زمرد

 زمرد با مخواست نمي. برگشتم تختم به و برداشتم هندزفري همراه به را موبايلم. رفتم ميز سمت به

 .برود بيرون صدايم که بزنم حرف

 گوش به کردم شروع شده ضبط صداهاي اولين از و رفتم شده ضبط هاي صدا ي پوشه به پس

 ي شده فاش تازه راز محرم را کسي روز آن. بود قربان عيد غروب به مربوط صدا اولين. دادن

 ستدو اين براي چقدر. بودم نکرده انتخاب هم اسمي دوستم براي البته و دانستم نمي ام خانواده

 ونپيرام هم بعدي هاي فايل عصبانيت؛ با گاهي و گريه با گاهي! بودم زده حرف ناشناخته و جديد

 مورد در حتي زمرد با. اطرافيان حديث و حرف و فرزين و خانواده يعني چرخيدند مي موضوع همان

 يتنگ دل از و بودم زده حرف هم هايم کالسي هم و دوستان گذاشتن کنار و سيمکارت انداختن دور

 .بودم گفته هايم
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 ديلبخن با ياسمت بالفاصله و خورد ضربه اتاقم در به که بودم کرده گوش فايل چند دانم نمي

 تختم روي که زماني تا کردم دنبالش نگاهم با آمد، تختم سمت به و شد اتاق وارد مصنوعي

 .نشست

 ار هندزفري خودم و کشيدم عقب را سرم آورد، جلو را دستش شنوم، نمي را صدايش کرد مي فکر

 :گفت و نباخت را خودش اما شد کمرنگ اي ثانيه براي لبخندش.. کردم جدا گوشم از

 عزيز؟ ديدنِ محمود عمو ي خونه بريم نمياي -

 :گفتم لب زير. ببرند ام زنده همدم تنها پيش مرا که بود شده اين مشورتشان ي نتيجه

 .نه -

 :گفت آرامي صداي با و شد مانع که بدهم گوش زمرد صداي به دوباره خواستم

 قهري؟ ما با -

 ممزاح هاي فکر وگرنه کنم فکر چيزي به خواستم نمي. کردم نگاهش سکوت در و زدم پوزخندي

 فرينآ ماند؛ ثابت کامپيوترم روي و چرخاند اتاقم دور را نگاهش. داشتند گفتن براي حرفي هميشه

 !کردي پيدا هم را ديگرم سرگرمي ياسمن،

 :گفت لبخندي با

 !بخونما رو يکي اين ندادي من به نشد؟ تموم کردين مي تايپ که داستاني -

 اش سينه از که آهي به شد تبديل و رفت بين از ذره ذره لبخندش تفاوتم بي ي چهره ديدن با و

 :شد خارج

 به بابا که دوني مي خوب هم خودت! فرزين و يلدا دست از نه اما باشي، دلخور دم مي حق بهت -

 .اومديم نمي بر پسش از کدوممون هيچ و داشت نياز جدي مراقبت يه

 هک انگار ياسمن اما. نگفتم را بودم کرده دوره خودم با بارها مدت اين در که حرفهايي و کردم اخم

 :داد ادامه باشد خوانده را دلم حرف

 طفق که نکن فکر اما. شده بيشترت ناراحتي باعث اين و داريه رسم و اسم آدم بابا دونم مي -

 کنه، مي اذيت هم رو ما شدنش اذيت که بابا خود طرف اين از سخته، هم ما براي. سخته تو براي
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 اب موضوع اين از ها خيلي مدرسه بري که عيد از بعد دونم مي شوهرامون، ي خانواده ديگه طرف از

 !پيچه مي زود خبرها و کوچيکه شهر باالخره شدن، خبر

 لبم روي غمگيني لبخند. داد مي ارور «شوهرامون ي خانواده» قسمت روي همچنان من ذهن و

 و کس با او اما. بودم شده من کارشم و کس و خانواده ي همه نداشت، خانواده من شوهر نشست،

 دبو نکرده توجهي حرفم به بود، کشيده داد سرم و اتاق داخل به بود داده هُلم بود؟ کرده چه کارش

 .بود کرده فرض تر عاقل من از را خواهرهايم حتي و بود نکرده شريک مرا تصميمش در و

 بود داده قول يلدا به که طور همان کشيدنم آغوش در با خواست مي که را ظهر امروز آوردم ياد به

 هقم هق و ها اشک باره يک به است اثر بي هايم گريه کردم حس که زماني درست اما. کند آرامم

 قسم. بودم نزده حرف او با هم کلمه يک حتي لحظه اين تا و آمدم بيرون آغوشش از و آمد بند

 .بگويم جدي که کرد نمي فکر او و نزنم حرف او با ببرند را پدرم اگر بودم خورده

 بزني؟ حرف باهاش خواي نمي کنه، مي خودخوري داره فرزين -

 :گفتم ممکن لحن سردترين با و آوردم باال را ام کالفه نگاه

 .شه گم بره بگو بهش -

 :رفت لبش سمت به دستش و و شد درشت ياسمن هاي چشم

 از عدب حتي! بابا به بود چسبيده و کرده تعطيل کارشو و زندگي بدبخت حرفيه؟ چه اين!! ياقوت -

 .کرده کار چي باهاش بابا فهميد اينکه

 :گفتم و بردم پايين و باال بار چند را سرم

 .ببينمش خوام نمي اما آره، -

 :داد مهادا ولي شد تر غمگين نگاهش. کشيدم بيرون را دستانم فورا   که گرفت را دستانم و شد خم

 به! مکني فراموش اي قضيه چنين سر رو فرزين هاي محبت که باشيم انصاف بي خيلي بايد ما -

 دش مي بقيه نگراني باعث و زد مي صدمه کسي به که بار هر. بود راضي رفتن به خودش بابا خدا

 گرا ميشه بستري اعصاب بيمارستان مدتي فعال هم، بعدش. شد مي اذيت بيشتر همه از خودش

 ! آسايشگاه به رسه مي آخر درجه در نشه، خوب نکرده خدايي

 :گفتم ربط بي بعد و کردم نگاهش ثانيه چند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

286 

 

 .بخوابم خوام مي -

 و ايستاد .نکشيدم عقب را سرم بار اين. بوسيد را ام پيشاني و شد بلند و نشاند لب روي لبخندي

 :گفت

 بخوري؟ چيزي خواي نمي...  فقط. بخواب عزيز باشه -

 .کشيدم سرم روي هم را پتو و کشيدم دراز کامل و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 مداشت نياز من اما! بود حق ياسمن هاي حرف که البته کرد، نمي رهايم اي ثانيه براي پدرم فکر

 ! بخرد را نازم بود شده داوطلب ياسمن فقط انگار و بياورم در بازي بچه

 نزديک من به توانست مي که بود کسي تنها خودش شخصي زندگي ي دغدغه همه آن با ياسمن

 با که مبود آن از تر حوصله بي. شدم تنها فرزين با هم باز و نماند پيشم بيشتر شب تا ولي شود؛

 . دلجويي براي شود قدم پيش که بود آن از مغرورتر هم او. کنم بحث او

 ثلم او و بودم افتاده پايش به احمق منِ. بود داده هُلم...  لعنتي! بزند که نداشت هم حرفي البته

 .بود نبرده کار به کردنم آرام براي اي جمله حتي ريخت، اشک فقط واقعي نامرد يک

 که هست حواسشان...  کردم خالي سينک داخل بخورم آن از اي ذره اينکه بدون را آب ليوان

 خورد؟ مي فراوان آب با را قرص پدرم که دانند مي! بدهند؟ وقت سر را هايش قرص

 به را هايش دست نکند کنند؟ مي آرامش چگونه شود بد حالش اگر دويد، هايم چشم به اشک

 ببندند؟ تخت

 وير فرزين دستان. نريزند بيرون هايم اشک تا گرفتم باال را سرم و دادم فشار هم به را هايم لب

 :نشست هايم پهلو

 !بري مي بين از خودتو داري -

. ردمنک مقاومتي. نشست سرم روي طوالني و عميق اش بوسه. نزدم حرفي و کردم حبس را نفسم

 دبل را همين فقط کردنم آرام از. نشست گوشم روي اش بعدي ي بوسه و گرفت قدرت سکوتم از

 بود؟

 :زدن حرف به کرد شروع مزاحم صداي معمول طبق
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 کرد؟ مي آرومش جوري چه بود شده خواهرش عاشق وقتي -

 مدست بين ليوان و نشست لبم روي پوزخندي گرفت، قرار هايش لب زير گردنم پوست وقتي

 مرا آدم ي بچه مثل توانست نمي. سوخت و شد کشيده لبهايش بين گردنم پوست. شد فشرده

 . ببوسد

 ....  کني توجه من به بايد فقط....  ياقوت مني مال فقط -

 !!!کرد؟ مي حسودي پدرم به فرزين! نيست ممکن اين از دردناکتر. بستم را هايم چشم

 راحت همه خيال تا شکست مي مرده مادر ياقوت اين گردن کاش اي که شد، نمي گردنم خيال بي

 در آخم صداي! بود؟ اي احمقانه حرکت چه ديگر اين شد، فشرده دستش در رانم گوشت. شود

 . آمد

 :کرد زمزمه حرص با گوشم کنار

. هبگير ازم رو تو ذارم نمي اما بخشيدمش کرد جايگزين محبتش با چون خورد، پدرمو اموال اگر -

 .ياقوت ذارم نمي

 يلاست سينک داخل و شود رها دستانم از ليوان شد باعث و خودش سمت به برگرداند مرا شدت به

 و دمبو عصباني. دوخت هم به را لبهايم و گرفت ناديده را نگاهم کردم، نگاهش ناباوري با. بيفتد

 مي مدل. بود مانده حرکت بي پردازش و فکر قدرت بدون اسفنج اي تکه مثل مغزم. لرزيد مي بدنم

 :بزنم فرياد سرش خواست

 اينجوري داري، الزم زمان بودي گفته رسوندي؟ عملش سزاي به بابامو که شده خنک دلت االن -

 ! خريدي زمان

 مي هم به ام روده و دل. بريزند دادم اجازه هايم اشک به فقط و بگويم نتوانستم را کدام هيچ اما

 کمي هميشه که چند هر. ترساند مي مرا و داد مي ادامه بوسيدنم به حرص با فرزين و پيچيد

 نمي لذتي من که بود اين فرقش...  کرد مي فرق بار اين اما کرد، مي رفتارش چاشني خشونت

 بخش لذت هميشه مثل هايم پهلو به دستانش شدن چنگ. داد مي آزارم ام آينده از ترس و بردم

 ! نبود

 شده خمار چشمان در و کردم دورش خودم از کمي سختي به و گذاشتم اش سينه روي را دستانم

 . شد مي پايين و باال سنگين اش سينه. کردم نگاه قرمزش و
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 وادهخان کنار در فرزين بودن و زندگي سال پنج و بيست از بعد...  بود ترسيده...  ديدم را بغضش

 :آورد زبان به را فکرم چون بود درست حدسم...  بودم ديده خودم براي را فرزين ترس تنها مان،

 .کنم حمايت پدرت از ميدم قول...  نباش سرد باهام...  ياقوت بدم دستت از که ترسم مي -

 را سرش...  است اثر بي حرفش فهميد و ديد را ام دلخوري و کرد نگاه چشمانم به ثانيه چند

 را خودم در بستن از بعد و دويدم اتاقم به و نکردم معطل رفت، عقب به قدمي و انداخت پايين

 . شدم حال بي تا کردم گريه قدر آن و کردم پرت تخت روي

 معذرت دادنم هُل خاطر به حداقل و بگيرد گردن را کارش بدي که بود نداده زحمت خودش به

 پدرم از خواست مي و بود چسبانده من به را خودش ترسش خاطر به فقط وقت آن. کند خواهي

 !کند حمايت

 رفته انهخ از و بود چيده را صبحانه ميز شدنم بيدار از قبل هم صبح و نيامد اتاقم به صبح تا فرزين

! نم جانب از شدن نزديک براي تالشي هيچ بدون ولي بود کنارم هم بعدش هفته دو تا درست. بود

 . داد را تکشان تک جواب و کرد دفاع مان خانواده از پسر مثل هايم عمو و عمه اعتراض مقابل در

 نکرد، اصابت من به اطرافيان هاي متلک تير حداقل و داد جواب سکوتم ي روزه که شکر را خدا

 . داد توضيح شان همه به يلدا و ياسمن پاي به پا فرزين ولي

 مين پدرم مالقات به مرا چنان هم بودند نديده من از اي کننده دلگرم رفتار هيچ اينکه به توجه با

 بدون و نکردم اصرار کدام هيچ به داشتم هايم اصرار خاطر به که بدي ي تجربه خاطر به و. بردند

 .دادم ادامه سکوتم به کلي کل هيچ

*** 

 ي مهدک بعد و نوشتم را موبايلم ي شماره پيامم انتهاي در و خواندم را پاياني پست ديگر دور يک

 :بود الهه. کردم دريافت را جديد خصوصي پيام دقيقه چند از بعد. زدم را خصوصي پيام ارسال

 هم براي خوبي دوستاي اميدوارم دادي، رو ات شماره و کردي اعتماد بهم که جون ياقوت مرسي -

 . ذارم مي رو پست االن. باشيم

 مني و سال يک که ام مجازي دوست به را ام شماره که اين از کند خدا. نشست لبم روي لبخندي

 منتظر و رفتم رمان تايپ صفحه به. نشوم پشيمان بودم داده گذشت، مي دوستيمان مدت از
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 به کتاپي شدن قفل تا هم پاي به پا پست دادن قرار از بعد و بگذارد را پاياني پست الهه تا ماندم

 . داديم امتياز تشکرها و ها نباشيد خسته

 :رسيد گوشم به هال از يلدا صداي

 .باشه در زنگ به حواست. سرخيابون تا ميرم من جون ياقوت -

 مي را گلناز و يلدا اگر که بودم خورده حرص آنقدر ديشب از. شد خارج خانه از يلدا و ندادم جوابي

 پنا روي را موبايلم برگشتم مدرسه از که چهارشنبه ظهر يعني ديروز،. شد نمي ام حالي کشتم

 را موبايل دستش از. ديدم گلناز دستان در را موبايلم برگشتم وقتي و رفتم دستشويي به و گذاشتم

 :ماند باز صفحه روي پيام ديدن با دهانم ولي گرفتم

 ... شد انجام موفقيت با حافظه کارت فرمت -

 ودمخ. کند گريه غروب تا و بلرزد خودش به ترس از بچه شد باعث کشيدم گلناز سر بر که جيغي

!!! کنار به هايم داستان و ها چاووشي محسن و ها مدرس سعيد و ها عکس بود، دگرگون حالم که

 را مموبايل ي صفحه قفل چگونه ساله شش-پنج ي بچه دختر يک دانم نمي من...  بود مرده زمردم

 و دادم نمي راه خلوتم به را کسي زودي اين به شک بدون بود نمرده زمرد اگر!! است کرده حفظ

 گرفته تصميم و نداشتم را جديد زمردي تولد توان ديگر که چرا. دادم نمي الهه به را ام شماره

 دوستي مدت در الهه البته. بگذارم کنار هايم حرف ي همه با را ام نيمه و سال يک زمرد بودم

 .باشد تواند مي اعتمادي قابل و خوب دختر که بود داده نشان مان مجازي

 مچادر و شال بعد و زدم زنگ آژانس به و پوشيدم را شلوارم و مانتو و کردم خاموش را کامپيوترم

 دمش سوار و رسيد ماشين بعد لحظاتي. شدم خارج خانه از پولم کيف برداشتن با و کردم سرم را

 رد تازه من و بود يازده ساعت رسيدم بيمارستان به وقتي. دادم را مجاور شهر بيمارستان آدرس و

 دهرسي زود ساعت سه و کردم مي پيدا آگاهي مالقات ساعت از ابتدا بايد فهميدم که بود لحظه آن

 داخل داد اجازه و شد نرم دلش ساعت نيم از بعد که کردم التماس نگهباني به آنقدر اما. بودم

 .شوم

 جور يک و هزار ديشب از و شد، طاق طاقتم ديگر امروز پدرم رفتن از هفته دو گذشت از بعد

 مي ار پدرم خواب پيش شب دو از. بود من تولد و مادرم سالگرد. بيايم اينجا به که ريختم برنامه

 ياد به خواب در را پدرم کشيدن عذاب فقط و نداشتم خاطر به چيزي خواب جزييات از. ديدم

 .کند آرامم تواند مي او ديدن تنها کردم حس و داشتم
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 ! باشد داشته اطالع خانه از خروجم از کسي اينکه بدون آنهم بودم، آمده ديدنش به حاال و

*** 

 و بودند شده مخلوط هم با باران قطرات و هايم اشک. بود چسبيده تنم به خيسي شدت از چادرم

 !بود؟ گفته چه پدرم! بود؟ شده چه...  بستم را هايم چشم. نبود مهم برايم اصال عابران نگاه

 ! ندارد جايگاهش در تغييري هيچ ما هاي تالش و است جهنم جايش که بود گفته

 من! فروردين؟ يکم و بيست هواي! بود؟ اينقدرسرد بهار هواي هميشه. لغزيد در زنگ روي دستم

 است؟ من تولد روز امروز که بود حواسش کسي! بودم گرفته را تولدم ي هديه

 :رسيد گوش به نيلوفر صداي

 بله؟ -

 :بردم جلو را صورتم

 .ياقوتم -

 و نيما و عمو زن و شد باز هال در. رفتم خانه سمت به سست پاهاي با. شد باز مکث با حياط در و

 آن رد مگرنيما اصال! ... کرد؟ مي چه خانه در روز وقت اين نيما...  لعنتي. آمدند ايوان روي به نيلوفر

 .بس و بودم مهم خودم فقط...  نه...  بود؟ مهم لحظه

 !وضعيه؟ چه اين! ياقوت مرگم خدا -

 کوتمس به ناچار به و رسيد هايم لب پشت به دوباره بغضم و عمو زن هاي لب به شد کشيده نگاهم

 به وجهت بي مقابلم، در اش سرسختي ي همه با نيلوفر که بود انگيز رقت ام قيافه آنقدر. دادم ادامه

 .برد خانه سمت به مرا و دويد سمتم به شوند مي خيس باران زير که بازش موهاي

 اب عمو زن. عليکي نه و شد بدل و رد سالمي نه. کرد نگاهم فقط نگراني روي از اخمي با اما نيما

 :گفت بلند صداي

 .ياقوته...  محمود -

 !پنجشنبه عصر....  بود؟ شنبه چند امروز مگر! بود؟ خانه هم محمود عمو
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 در تنها و کشيدم دهانم داخل به را لبم. آمدند استقبالم به هم ناصر و محمود عمو هال، به ورودم با

 :بگويم توانستم هايشان سوال برابر

 بيداره؟...  عزيز -

 :آمد جلو نگراني با محمود عمو

 افتاده؟ بابات براي اتفاقي عمو؟ شده چيزي -

 در سرم از را چادرم عمو زن. جوشيد اشکم ي چشمه دوباره و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 :گفت و آورد

 !دختر کنه مي سکته که ببينه ريخت اين با رو تو عزيز االن -

 هم او بود معلوم. برد اتاقش سمت به مرا و چسبيد را بازويم نيلوفر و کرد اشاره نيلوفر به بعد و

. ندک نمي دريافت جوابي که بود کرده درک بقيه از بهتر انگار اما شده سوال من حالت اين برايش

 يرنگ چادر انداختن از بعد و کردم سرم را نيلوفر شال و کردم باز را ام مانتو هاي دکمه بيحالي با

 را سرش هم عمو و گفت مي عمو به چيزي آهسته عمو زن. شدم خارج اتاق از هايم شانه روي به

 . بود من به چشمشان هم ناصر و نيما. داد مي تکان تاييد ي نشانه به

 :گفت ديدنم با عمو زن

 .وقت يه نخوري سرما که بخور. کردم درست عسل چاي برات جان ياقوت بيا -

 :شد خارج گلويم از دارم خش صداي و شد باز هايم لب

 .بابام مالقات بودم رفته -

 :کرد قطع را حرفم نيما

 خدا ندهب اون حال حتما کردي، گريه اونجا رفتي ديدنش؟ بري فعال نبايد بود نگفته دکترش مگه -

 . معلومه وضعيتت که هم خودت! ريختي هم به هم رو

 :داد ادامه حرص با و

 کني؟ ديوونه خودتو خواي مي -
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 به رو عمو و کرد سرزنشش نگاهش با عمو زن و کوبيد پايش به ناصر. کردم نگاهش ناراحتي با

 :گفت من

 زدي؟ حرف باهاش -

 :گفتم و انداختم پايين را سرم و جوشيد اشکم ي چشمه دوباره و دادم تکان را سرم

 ... مامانمه سالگرد...  امشب -

 :گفتم و آوردم باال را سرم داد، مي آزارم خانه سکوت

 ...  سال همه اين از بعد...  وقت اون -

 بلند باصداي و بزنم را حرفم ي ادامه نتوانم شد باعث و پيچيد سرم در پدرم هاي حرف دوباره

 سمتم به عمو زن خود. شد جدا من از نيلوفر و کرد اي اشاره نيلوفر به هم باز عمو زن. کنم گريه

. رفت درهم هم ناصر و نيما ي قيافه و گفت لب زير نچي نچ عمو. کشيد آغوش در مرا و آمد

 کيدرنزدي و شدند خارج اتاقي از بود نشسته ويلچرش روي که عزيز همراه به نيلوفر بعد لحظاتي

 .نشستم عزيز پاي جلوي و آمدم بيرون عمو زن آغوش از. کردند توقف من

 يا گريه هيچ که بود گرفته آنقدر دلم. بوسيدم را دستانش پشت. بودند خيس هم او هاي چشم

 بعد و نندبنشي سرم روي توانستند مي تا بودند سالم حداقل عزيزم دستان کاش. کرد نمي سبکش

 :بگويد که بود سالم زبانش

 .محضه دروغ يه بابات هاي حرف ي همه...  دخترم نکن گريه -

 اصوات جز و خورد مي تکان انگشتانش گاهي فقط که بودند جان کم آنقدر دستانش! نشد اما

 :گفتم و گذاشتم پايش روي را سرم. شد نمي خارج لبانش از چيزي نامفهوم

 خوردن زخم ها خيلي...  ديگه هاي خيلي مثل...  خوردي زخم پدرم از هم تو که دونم مي عزيز -

 ! ...شهال و فرزين خود حتي! بطلبه حالليت تا دنبالشون افتاد فرزين که آدمايي اون ي همه... ازش

 نگاه اش اشکي چشمان به و برداشتم پايش روي از را سرم شد، بلند ام گريه صداي دوباره

 :کردم
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...  ميگه....  ميگه و کنه مي نگاه من چشماي تو...  اس همه از بيشتر دردم من...  عزيز اما -

 خيانتکار زن تاوان بود فکرم تو لحظه اون ميگه...  نرسيدم دادش به و ديدم مادرتو سوختن

 ...سوختنه

 من هب بخشش آرامش نگاه و گريان هاي چشم با اما عزيز. پيچيد خانه در نيلوفر بلند هين صداي

 :دادم ادامه اما آمد نمي باال نفسم. بود زده زل

 مادرم...  مادرم که بوده افتاده شک دلش به چون محرومم مادر نعمت از که ساله پنج و بيست -

 حاج اموال و فرزين از حد از بيش مادرم که دليل اين با! مدرکي؟ چه با اونم...  کرده خيانت بهش

 اين با جوري چه...  من ببخشم؟ پدرمو جوري چه من...  کن قضاوت تو عزيز...  کرده مي دفاع اسد

 ...کشم نمي ديگه...  ديگه.... عزيز شم مي ديوونه دارم...  خدا به....  بيام کنار قضيه

 چشم. داشتم حرف کلي هنوز اما. کرد جدا عزيز ويلچر از زور به مرا و چسبيد را هايم شانه عمو زن

 واقعيت همه اين ازدانستن که زد مي داد نگاهش اصال. دارند خبر چيز همه از گفت مي عزيز هاي

 روز و حال اين به را او که نبوده وخيم هم ها قدر آن موتوري آن با تصادفش و شده گير زمين

 هضرب براي تاييدي مهر شد و زد پلک آرامي به فقط عزيز و آوردم زبان به را هايم حدس. بياندازد

 .زده او به پدرم که اي

 !بود؟ گفته چه دقيقا!!  پدرم

 يادز که خواست نمي دلم اصال من اسد عکس بر و داشتيم آمد و رفت خيلي بود زنده اسد وقتي -

 به نگاهش طرز از و بود چران چشم خيلي کاريش جنم و هوش برخالف اسد. بريم هم ي خونه به

 قضيه اين سر مدام! نداشت مشکلي قضيه اين با انگار هم مادرت اما. اومد نمي خوشم مادرت

 هاش اصرار و کرد مي گريه ش همه هم مرد اسد که وقتي. کرديم مي بحث و داشتيم مشکل

 اسد اموال خوردن از اي ذره زمان اون من که هرچند. بگيرم پرم و بال زير رو فرزين که شد باعث

 در دهنش به چي هر فهميد رو قضيه اين مادرت که شبي. نداشتم وجدان عذاب و نبودم ناراحت

 سيک هر از بگم و بدم نشون اسنادرو بهش تا حجره رفتيم اينکه تا. کرد ديوونه منو و گفت اومد

 مادرت اما! ببرم سهم که حقمه و کردم تالش اسد پاي به پا هم من! منم اموال اون به تر مستحق

 صالا و بسوزونه اونهارو بود گاوصندوق داخل که اسد فندک با خواست مي که بود عصباني اونقدر

 وسط بزرگ نفتي چراغ روي افتاد اون و دادم هُلش مدارک اون گرفتن براي که شد چي دونم نمي

 ! حجره
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 کرده نگاهش واج و هاج طور همان من و بود کرده هم گريه بود رسيده که حرفش اينجاي به

 :بودم

 اسد و اون بين چيزي دونستم مي اينکه با بود، کرده غلبه بهم شيطان کردم، نگاهش فقط اولش -

 آتيشو جلو رفتم و اومدم خودم به اي دقيقه از بعد رفت، نمي پيش کمک براي بدنم اما نبوده

 از بود، زياد خيلي سوختگي ميزان بودم جنبيده دير اما شدم، زخمي هم خودم و کردم خاموش

 و ببرن موضوع از بويي اش خانواده نذاشتم نکنه پيدا بيخ کار و نکنه شکايت ازم کسي که ترسم

 ... رسيدن آخرمراسم اونها و سپرديم خاک به رو مادرت رسيدنشون از قبل

 . بود شيطان خود پدرم! نه...  بود؟ کرده غلبه او به شيطان بود گفته

 .ديوار گچ عين شده رنگت. عزيزم بخور اينو عمو زن جان؟ ياقوت -

 در رينشي شربتي و چسباند لبهايم به را ليوان حرفي هيچ بي و دوختم عمو زن به را جانم بي نگاه

 .شد ريخته گلويم

 :گفت کمرنگي اخم با بود نشسته کنارم که محمود عمو

 !کجايي؟ که داره خبر کسي -

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 .بيرون اومدم خونه از ده ساعت از -

 :گفت ناصر و شد کشيده ديواري ساعت به نيما و ناصر نگاه

 .اومدي در خونه از که ساعته هشت االن يعني -

 :گفت سينه به دست نيما و

 .نيست همراهت هم موبايلت حتما و -

 :گذاشت ام شانه روي را دستش عمو. دوختم پايم جلوي به را نگاهم

 !جان عمو نکردي درستي کار -

 :گفتم لرزان صداي با و کردم تر زبانم با را لبم
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 .رفتم نمي کاش اي که...  بابا ديدن رفتم مي بايد... بشينم خونه توي امروز تونستم نمي -

 :گفت عزيز به رو عمو

 بود؟ گفته شما به کمال خود مادر -

 :دادم ادامه من و دوخت من به را نگاهش و زد پلک آرامي به عزيز

 !نبينم رو زندگي خوش روي من که دادن هم دست به دست چيز همه انگار اصال -

 :گفت جدي لحني با نيلوفر

 .سازيم مي رو زندگيمون که هستيم خودمون اين -

 :گفت نفسش فرستادن بيرون از بعد او و کردم نگاهش دلخوري با

 يهبق با و شد نمي خلوت دورت وقت هيچ...  گفتي مي بقيه به رو دردت دوري همه اين جاي به اگر -

 !شدي نمي غريبه

 :گفت و شد مانعش نيما که بزند حرفي خواست عمو زن

 رنف يک به بود شده رنجشش باعث عمه که موقع همون ياقوت اگر! گه مي راست نيلوفر مامان -

 ! نکنه تحمل تنهايي رو فشار همه اين که بود اين حداقلش گفت مي رو ماجرا اصل عزيز جز

 :گفت و کرد حلقه ام شانه دور را دستش عمو

 اما کردي انتخاب رو اشتباه راه موقع اون! ايم خانواده يک همه خوب، چه بد چه ما جان عمو -

 .نکن تکرار رو اشتباه اين ديگه

 :گفت آرامي خيلي صداي با نيما

 .کني اعتماد فرزين به که اينه بدي انجام االن توني مي که کاري کمترين -

 کسي ايه شانه با را ام زندگي بار سنگيني که بود رسيده وقتش ديگر شايد! بود آنها با حق شايد

 ! فرزين از تر محکم کسي چه و. شوم سهيم ديگر

 :گفت و نشست سرم روي عمو ي بوسه
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 رو رازي چنين سال همه اين از بعد که سخته برات چقدر بفهمه که نيست تو جاي کس هيچ -

 .کنه کمکي بهت تونه نمي خودت جز کس هيچ پس. بفهمي

 کردن رو و زير از دست بود بهتر شايد بود، آنها با حق. گرفتم عميقي دم و بستم را چشمانم

 باز ار چشمانم آني تصميم يک در. بيفتم ام آينده و حال ساختن فکر به و دارم بر گذشته خاطرات

 :گفتم عمو زن به رو و کردم

 آژانس؟ بزنين زنگ شه مي -

 :شد بلند مبل روي از نيما بزند حرفي کسي اينکه از قبل و

 .رسونمت مي من شو آماده -

 :گفتم و کردم نگاه عمو ي چهره به. رفت اتاقش سمت به و

  کارکنم؟ چي قضيه اين با -

 :گفت سپس و بوسيد را ام پيشاني و آورد جلو را صورتش

 ادرتم کرده سعي و اومده خودش به پدرت که کني توجه قسمتش اين به فقط باشه بهتر شايد -

 !نتونسته خب ولي بده نجات رو

 :گفتم بغض با

 ... کرده فکر اولش که گفت خودش اون اما -

 :گفت و بزنم را حرفم ي بقيه نگذاشت

 !بوده؟ بزرگ گناهش خيلي نظرت به -

 :گفتم مکث بدون

 !بوده بزرگ که معلومه -

 :گفت و زد عميقي لبخند

 پولش؟ دادن نزول بزرگي به -

 !«اميرعلي مرگ بزرگي به يا: »  که رسيد ذهنم به و
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 ساده چه من و!! است سخت چقدر بخشيدن. فهميدم را منظورش. زدم زل عمو به حرکت بي

 که بودم ساده قدر چه. ببخشند را او بايد همه آمده خودش به پدرم چون که داشتم توقع لوحانه

 نمي! نه...  خودم وقت آن! کند پوشي چشم پدرم گناه از راحتي به بايد فرزين کردم مي فکر

 آن. نيست کمي چيز مادري بي سال پنج و بيست! نه لحظه اين در و االن حداقل. بگذرم توانستم

 ! اساس بي و باطل شَک يک خاطر به هم

 است؟ شکلي چه شدن ديوانه خدايا؟

. ديمش خارج خانه از نيما همراه به و گرفتم را نيلوفر چادر و مانتو. هايم لباس بودن خيس دليل به

 :گفت حياط در به مانده قدم چند

 .دارم تجربه خوب خيلي اي زمينه يه تو اما. باشي نداشته قبول منو اصال شايد دونم مي -

 :گفت و زد مهرباني لبخند کردم، نگاه صورتش به ايستادم

 .کرد زندگي راحت بشه تا بشن فراموش بايد فقط چيزها بعضي -

 :داد ادامه او و کردم نگاهش سوالي

 تا ونستمت نمي! نيست من براي ياقوت گفتم خودم با آني تصميم يه تو...  نيلوفر عقد شب مثل -

 .بدم عذاب رو خودم عمر آخر

 :گفت و نداد اجازه او اما است ربط بي اش مقايسه که بگويم و بزنم حرفي خواستم

 ... گذشتم مي ازت بايد. بود معني بي جنگيدنم -

 :گفت و فرستاد بيرون آه صورت به را نفسش

 رو پدرت که خودته با حق کامال...  نيستن شدن درست قابل چيزها خيلي....  گرده برنمي مادرت -

 نش نمي درست ديگه که هايي گذشته خاطر به رو حال زمان توي زندگي...  فقط! ... نه يا ببخشي

 .نکن خراب

  ؟«بچه» گفت مي او به هم باز شنيد مي را نيما هاي حرف فرزين اگر

 :گفت و کرد باز را حياط در

 .بودم کرده پارک کوچه تو ماشينو که شرمنده...  شدي خيس بازم -
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 :گفت و زد نمايي دندان لبخند نيما روبرو، منظره ديدن با و شديم خارج حياط از دو هر و

 .داشت تعجب جاي شد مي اين جز اگر -

 :گفت خونسردي با نيما. کرد نگاه نيما به خشم با و شد پياده ماشين از فرزين

 !داخل بفرما -

 :گفت جديت با هم فرزين

 .شم نمي مزاحم -

 لوج صندلي روي و رفتم فرزين ماشين سمت به و کردم تشکر نيما از. دوخت من به را نگاهش و

 . گرفتم جاي

 غريب و عجيب چيز همه مدت اين در چقدر. آورد در حرکت به را ماشين و شد سوار هم فرزين

 سرگذرانده از را ترش عجيب اين از مردم و بودم کرده بزرگش خودم براي من هم شايد يا! بود

 :چرخيدم فرزين سمت به! بودند

 اينجام؟ که دونستي مي کجا از -

 :گفت بعد و کرد نگاهم ناراحتي با چشم ي گوشه از

...  ودب پدرت پيش برد مي شکم که جايي اولين. زد زنگ بهم رفتي خونه از شد متوجه وقتي يلدا -

 .داد اس يلدا به پيش ربع يه نيلوفر

 آرامي صداي با و شدند برطرف هايش اخم. کردم نگاه رخش نيم به سکوت در من و کرد سکوت

 :گفت

 .متاسفم مادرت بابت....  گفته بهت چي که گفت پدرت -

 فقط کرد، نمي تعطيل را مردم زندگي باران. دوختم خيابان به و گرفتم صورتش از را نگاهم

 هب کردن فکر اوقات گاهي...  بستم را چشمانم و زدم لبخند. گذاشت مي تند دور روي را حرکتشان

 .کند آرام را آدم عجيبي شکل به تواند مي ربط بي مسائلي

 !بوديم فرزين بنگاه جلوي. کردم باز را چشمانم ماشين توقف با
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 يگريد ماشين شدم؛ پياده هم من. شد پياده و پاشيد رويم به لبخندي او و کردم نگاهش تعجب با

 !پدرم ي خانه خريدار....  شد پياده بود آشنا خيلي اش چهره که مردي و کرد توقف سرمان پشت

 . شديم بنگاه وارد و دادند دست فرزين با

 (. کاميار برادر) کميل و کاميار و ياسمن صادق، و يلدا. کردم نگاه حاضر جمع به

 و فرزين و گرفتم جاي يلدا کنار. دادند را پاسخم گرمي به همه و کردم سالم ها آن به تعجب با

 :گفت عميقي لبخند با فرزين. نشستند هم صاحبخانه

 همون مي فقط کردم تنظيم قبال رو قولنامه. کنم نمي معطل پس. هستين جريان در همه خب -

 . فروشنده و خريداران امضاي

 :گفتم يلدا به رو تعجب با. کرد امضا صاحبخانه ابتدا

 چيه؟ جريان -

 :گفت لبخندي با

 . گيريم مي هديه تولدت شب داريم هم ما تو سري صدقه -

 ي خانه معامله مورد. گرفت قرار يلدا و من جلوي قولنامه بعد و کرد امضا را ها برگه هم ياسمن

 :گفت و کرد امضا هم يلدا. بود پدرم

 .دادن هامون شوهر رو پولش. ياقوت کن امضا -

 

 :گفت و زد مهرباني لبخند. کردم نگاه فرزين صورت به

 .کردم صحبت پدرت با...  نميره دوري جاي خونه بودم گفته -

 راضي براي دومش ي جمله اما شدم دلخور بودند نکرده مشورت من با هم باز که اين از چند هر

 امضا ار برگه پنج هر و گرفتم دستم در را خودکار لرزان دستان با و کردم بغض...  بود کافي کردنم

 .گرفت جاي بنگاه ميز کشوي در هم نسخه يک و برداشت اي برگه کس هر. کردم

 .شد خارج بنگاه از فرزين و صادق و کميل از چک گرفتن از بعد و گفت تبريک صاحبخانه مرد
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 . برگشت متوسطي شکالتي کيک ديس با دقيقه چند از بعد و رفت پشتي اتاق به و شد بلند فرزين

 مادرمان حق در پدرم کار از ياسمن و يلدا شک بدون. گرداندم برم و دور شاد جمع بين را نگاهم

 درمپ اگر حتي...  باشد طوالني مان شادي بگذار...  بود بس دانستم مي من همان...  نداشتند خبر

 قوي حس دو بين من و کند مي نرم پنجه و دست اش رواني بيماري با اعصاب بيمارستان در

 .مادرم براي ام دلتنگي و پدرم، براي ام نگراني. درگيرم

 .کرد روشن را ها شمع استيل فندکي با فرزين و گرفت قرار ميز روي صورتم جلوي کيک

 رامآ صداي با بود شده متوجه که او و کردم نگاه فندک به شده درشت هاي چشم با! استيل فندک

 :گفت مضطربي و

 .پدرمه يادگار -

. تانداخ زباله سطل به را فندک فوري حرکت يک در شوم مي تر عصباني لحظه هر که ديد وقتي و

 :گفت و داد سر بلندي ي خنده يلدا

 .ترسيد يکي ابهت از فرزين ديديم و نمرديم -

 :کردم آرزو و بستم را چشمانم. کرد سرايت هم من به شان خنده و خنديدند هم بقيه

 .ببخشم رو پدرم بتونم که کن کمک خدايا -

 .کردم فوت را ها شمع و

 ! نبود خالي....  عجيب پدرم جاي. گفتند تبريک و زدند دست برايم همه

 او داشتم باور که کردم نمي حس را اش خالي جاي جهت اين از! بخواهم را اش دوري که اين نه

 .کردم مي حس کنارم را او من و است راضي اتفاق اين از هم

 :گفت آرامي صداي با يلدا خورديم مي کيک اينکه حين در

 يه و التدنب افتاديم نبودي، اونجا گفت و برگشت بيمارستان از هم فرزين و نيستي ديدم وقتي -

 ... خدا ي بنده...  شهال ي خونه رفتيم هم سر

 :گفت بعد و زد زل رو به رو به سکوت در لحظه چند
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 تا بکشه طول ها مدت که چند هر. موند براش خواهر يه حداقل فرزين که شکر رو خدا -

 :گفتم و فرستادم بيرون را نفسم... بشه عادي برادرهاي و خواهر مثل روابطشون

 نکردين؟ کاري مامان سالگرد واسه -

 :گفت و داد تکان لبخندي با را سرش

 ادقص و من رو ديگ يه ميريم اينجا از. بپزن غذا ديگ تا دو مرکزي آشپزخونه به داديم سفارش -

 .فرزين و تو هم ديگ يه و بريم مي

 :گفتم تعجب با

 کجا؟ -

 :گفت آرامي صداي با

 خوبه؟. دخترونه شما...  پسرونه ما. دارااليتام -

 :شد اشک غرق هايم چشم

 .عاليه -

 :گفت و شد بلند هم صادق و کردند رفتن عزم کاميار و کميل و ياسمن

 . نگذره شامشون وقت از که بريم هم ما ديگه خب -

 :گفت و ريخت سبدي داخل را کثيف هاي ظرف فرزين رفتنشان با. رفتند و کردند حافظي خدا و

 .الزمه خيلي کنم، نصب مغازه تو آب شير يه بايد -

 با و نشست رويم به رو شد تمام که اش آوري جمع. کردم نگاه حرکاتش به و زدم جاني بي لبخند

 :گفت عميقي لبخند

 !گرفتيا حالمو هفته دو اين حسابي خبر؟ چه -

 :کرد زمزمه لب زير برود، بين از لبخندش شد باعث که دادم تحويلش کجي لبخند

 دلخوري؟ ازم هنوزم -
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 و فرزين. بود مانده «جان ياقوت» فقط کيک روي ي جمله از. دوختم نصفه کيک و ميز به را نگاهم

 فرزين چون اما نبود، مهم بود بريده را کيک ديگري شخص هر اگر! غريبش و عجيب افکار آن

 .نيست اتفاقي من نام ماندن باقي که دانستم مي بود کرده را اينکار

 ببخشي؟ منو که کنم کار چي -

 :گفتم و کردم نگاهش ناراحتي با

 .مغروري تو -

 و ديدا هُل مرا تو گفتم مي مثال بگويم؟ خواستم مي چه. نداشتم توضيحي. رفت باال ابروهايش

 !نکردي؟ خواهي معذرت

 :گفتم و شدم بلند

 .راهه به چشمشون ها بچه. بريم هم ما بهتره -

 و تگرف قرار فرزين دستان در پشت از بازوهايم برسم در به اينکه از قبل اما رفتم، در سمت به و

 :کرد رها گوشم کنار را آرامش صداي. شدند حلقه دورم دستانش بعد

 درصد يک اگر خدا به. نشو سرد باهام اما....  الزمه تنبيهي هر...  بگو بهم دلته روي چي هر -

 !نشم ماجرا وارد که کردم مي داغ دستمو پشت بيفتم چشمت از ممکنه که دادم مي احتمال

 !؟بگذرم ها گذشته از بود؟ گفته چه نيما. شد گرم بود، نشسته کينه غبار که جا همان دلم، ته

 :گفت و نشاند سرم روي اي بوسه

 .کشيدم داد سرت و کردم بدي برخورد اگر خوام مي معذرت -

 سخت ات زندگي همراه براي نبايد غرور شکستن! نبود سخت فرزين ديدي. بستم را چشمانم

 .ندارم غروري تو پيش و کنم مي خواهي معذرت تو از من که طور همان. باشد

 :گفتم و زدم لبخند سختي به و برگشتم سمتش به

 !چيزي يه شد حاال -

 :گفت و زد لبخندي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بهشت دشت آرا دل | مات حس رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

313 

 

 !تو يا مغرورم من حاال! بدجنس اي -

 :کردم کج را سرم

 .کدوم هيچ ديگه -

 :گفت و بوسيد را ام پيشاني و شد تر عميق لبخندش

 ! نداره شام امشب ما، قول اميد به موسسه که بريم -

 مرکزي آشپزخانه سمت به در کردن قفل از بعد و شديم خارج بنگاه از دو هر و برداشت را وسايل

 .رفتيم موسسه بعد و

 ماه دچن اين از آزاد برداشت يک با. کنم شروع را جديدم داستان برگشتم، خانه به که امشب شايد

 اتفاق يک با چند هر. گرفتم مي اطرافم محيط از را هايم سوژه... بود طور همين هميشه. گذشته

 !کوچک خيلي

 آن... مکن را تصورش که بود آنچه از تر شيرين ماهه چند اين اتفاقات و من داستان پايان که البته

 هآنک بدون. بگيرد گردن را موسسه دختران از تا دو خرج که کرد امضا را مدارکي فرزين وقتي هم

 تيح. شدند مي ما دوي هر فرزندان دختر دو آن کنيم عقد وقتي! است شکلي چه شان چهره بدانيم

 .بدهيم را شان زندگي خرج بود قرار فقط و آمدند نمي مان خانه به اگر

 . کنند مشخص را عقد تاريخ محمود عمو با مشورت با تا کنم صحبت يلدا با بايد

 :مخواند را آيه گريان چشماني با و کشاند خود سمت به مرا ناخودآگاه دفتر ديوار روي هاي نوشته

 .... ظلمَا   اليَتَمَي اموالَ  ياکُلونَ  الَّذينَ اِنَّ

 و رندب مي فرو جهنم آتش خود شکم در حقيقت در. خورند مي ستمگري به را يتيمان اموال که آنان

 .افتاد خواهند فروزان آتش در( دوزخ به) زودي به

 :گفت و چسبيد را هايم شانه فرزين

  داري؟ باور هم اينو. ميده دوباره فرصت هاش کننده توبه به خدا -

 :گفت و زد رويم به مهرباني لبخند. کردم نگاهش اشکي هاي چشم با و برگشتم سمتش به
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 حرف با مادرت شايد! داده دست بهش جنون لحظه يک شايد...  نبودي پدرت موقعيت توي تو، -

 .کنيم قضاوت بخوايم که نبوديم لحظه اون تو ما! زده دامن جنون اين به هاش

 :گفتم و کشيدم دهانم داخل به را هايم لب

 ! مکن فکر بهش لحظه يه حتي خوام نمي....  بشه خراب هم مادرم به نسبت ديدم باشه قرار اگر -

 :گفت و کرد کج را سرش

 به پدرت هاي خوبي ببين. ساختم اطرافيانم براي من که ترازويي مثل بساز ترازو يه ذهنت تو -

 !کن فکر نبخشيدنش يا بخشيدن به وقت اون! نه يا چربه مي هاش بدي

 :گفت فرزين و من به رو موسسه مدير. دادم تکان تاييد ي نشانه به را سرم

 .بگذرونين ها بچه و ما با رو شام تونين مي دارين دوست اگر -

 :گفتم و نشست لبم روي لبخند

 !خوبه خيلي اين -

 :گفت و گرفت دستانش در را دستم فرزين

 .منتظرم ماشين توي من -

 :گفت آرامي صداي و مهربان لبخند با کنم اعتراضي خواستم که همين

 .کنه معذبشون مرد يه حضور شايد -

 سمت به مدير خانم و من. شد خارج موسسه از فرزين و دادم تکان را سرم و زدم لبخند هم من

 رسيدند مي نفر شانزده – پانزده به جمع سر که دختراني ي چهره به رو. رفتيم شام ي سفره

 ....نشستم و زدم دل ته از لبخندي

 که ينا نه مگر باشد، فرزين با حق شايد...  بود گناهش از بيشتر خيلي پدرم هاي محبت که البته

 دور شما از را دوزخ عذاب سبب بدين خداوند تا درگذريد، مردم گناهان از: گفت( ص)پيامبر

 . گرداند

 .بود من جانب از بخشش، اين اليق کسي هر از بيشتر پدرم
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 ... دادم گوش ها دختر ي خنده و شوخي صداي به و بستم را هايم چشم

 .کنيم باز را چشمانمان است کافي فقط. شود مي ديده راحتي به خدا لبخند

 

 پايان

 بهشت دشت آرا دل
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